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Partidul Muncitoresc Ro mir», clasa muncitoare din Repu
blica Populară Romînă și în tregul nostru popor urează <l№ 
toată inima eroicului popor sovietic și înțeleptului său con* 
ducăfbr, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice succes deplin 
strălucit, in realizarea noului său Program —planul gran

dios al victoriei comunismu luii.
(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 

Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.f.
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Ședința din dimineața zilei de 20 octombrie

І > Termenul de BRIGADĂ RĂMASA SUB PLAN a ieșit de 
ț^ult din uz Ia sectorul I al minei Uricani. Brigăzile miniere 
j pin acest sector primesc tot sprijinul necesar ca să-și realizeze 
I planul din partea maiștrilor mineri. In legătură cu aceasta 
I discută maiștrii mineri Bune eseu loan și Cărescu Eugen cu 
I brigadierul Teodorescu Stancu (în fotografie), programînd îm- 
♦ preună ceea ce au de făcut pentru ca munca brigăzii să fie
f încununată de succese și mai frumoase pînă la sfîrșitul anului. *
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Noi succese la sectorul
Minerii de la sec. 

torul I al minei 
Petrila obțin noi și 
însemnate succese 
în muncă. In peri
oada 1—15 octom
brie ei au reușit să 
sporească producti
vitatea muncii pe 
sector cu 19 la su
tă și să extragă 
peste sarcinile pla
nificate 760 tone de 
cărbune.

1 Petri la
Acest 

datorește 
parte 
fruntașe 
rea socialistă 
duse dte i 
Gheorghe, 
Victor. Kadar Grî- 
gore și Moldovan 
Zolfan care au ob
ținut în abatajele 
lor cele mai mari 
randamente pe sec- 

------------ Q------------

£ ZILE DE AVÎNT PE ȘANTIERE

succes se 
în mare 
brigăzilor 

în întrece- 
i con- 
Neagu 
Peter

tor. Hotărîte' să în
cheie cu rezultate 
cît mai bune și cel 
de-al IV-lea trimes
tru al acestui an, 
brigăzile din secto
rul I al minei Pe- 
trila s-au angaja-t 
recent să sporească 
randamentele ante
rioare cu încă 0,100 
tone. - —

I. CIUR 
corespondent

i

din ultimele 
mult pe 

de pe

Timpul frumos 
săptămîni a favorizat 
muncitorii constructori 
șantiere.

Folosind djn plin avantajul 
timpului bun, brigada de tencui- 
tori ai lui Moga Ioan a reușit 
să execute tencuirea fațadei nou- 

' lui cămin studențesc din Petro
șani. In prezent, brigada tencu- 
lește cealaltă latură a cămiiiu- 
lui.ihotărîtă ca în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie să termine ten- 
cuirea 
cămin

Din
Și pe 
zarea
asfaltului a ajuns pînă sus la

~C--

exterioară a întregului 
studențesc. •
plin se desfășoară lucrul 

alte șantiere, ta moderni- 
șoselei Lonea, panglica

LA MINA 
LUPENI

gara mică ; patul drumului este 
pregătit pînă aproape de cine
matograf, iar bordurile își în
tind linia albă în apropierea 
cartierului de blocuri.

Pe șantierul Lupeni 
pat fundațiile pentru 
două blocuri cu 5 etaje 
pregătiri pentru turnarea beto
nului; a fost terminată construc
ția drumului betonat în jurul 
blocului 8 turn, iar echipele zi
darilor Gheberii Iosdf. Vischi Io
sif, Horvath Andrei, Marian 
loan și Horvath Iosif au termi
nat mâi mult de jumătate din 
tencuirea exterioară a blocului 
6, îmbrăcând; în haina nouă a 
tencuielii blocurile cartierului 
Viscdza.

s-au să-
primele 

și se fac

MOSCOVA 20 (Agerpresț) — 
TASS transmite 1

La 20 octombrie în sala Con
greselor din Kremlin au continuat 
lucrările Congresului al XXII-lea 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Au contiiiuat dezbaterile pe 
marginea Raportului Comitetului 
Central al P.C.U.S. și a Rapor
tului cu privire la proiectul de 
Program al partidului.

Luînd primul cuvîntul, VEL1 1U- 
SUF AHUNDOVj prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Azerbaidjan, a declarat că comu
niștii din Azerbaidjan împreună cu 
întregul partid aprobă pe deplin li
nia leninistă și activitatea prac
tică a Comitetului Central al 
P.C.U.S., trasată de Congresul al 
XX-lea.

EKATERINA FURȚEVA, 
membră a Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., ministrul Culturii al 
U.R.S.S., a declarat că sub ochii 
actualei generații în Uniunea So- 
vietică a avut loc o mare revo
luție culturală. Furțeva a comu
nicat, printre altele, că în U.R.S.S. 
se editează cărți și reviste în 89 
de limbi ale popoarelor tlniunii 
Sovietice și în 4] de limbi străine. 
Au crescut deosebit de mult ce
rințele spirituale ale populației 
rurale. In localitățile sătești . exis
tă 115.000 de cluburi și peste 
100.000 de biblioteci. In țară au 
fost organizate 600 teatre de ar
tiști amaterir,- 9 milioane de oa
meni activează 'în cer iutile de ar
tiști amatori, s-au înființat circa 
1000 de studiouri cinematografice 
de amatori. Furțeva a denumit 
aceasta un fenomen nou și carac
teristic în viața culturală a (arii.

Arta sovietică slujește . cu cre
dință idealurile nobile ale păcii, 
cauza construirii comunismului, a 
declarat E. A. Furțeva.

După cum a arătat E, A. Fur
țeva, numai pe linia Ministertdui 
Culturii au fost stabilite legături 
culturale permanente cu 82 de 
țări. Anul trecut aproximativ 2.000 
de reprezentanți ai culturii sovie
tice au dat spectacole în țările 
siei și Africii. Filmde sovietice 
lează în 122 de țări.

In ultima parte a cuvîntării
le E. A. Furțeva a vorbit despre 
lupta împotriva grupului antipar
tinic, zdrobit de partid.

Referindu-se la activitatea or
ganizației de partid a regiunii 
Gorki, LEONID EFREMOV, 
printrsecretar al Comitetului re-

gional Gorki (R.S.F.S.RJ) al 
P.C.U.S. a subliniat că comuniștii 
își orientează eforturile, în pri
mul rînd, în direcția dezvoltării 
economiei naționale. După Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S., î
întreprinderile din regiune, produc 
ția industrială a sporit de 1,6 ori. 
Colectivele uzinelor cțfiează noi 
mașini și mașini-unelte. Construc
torii de nave din Gorki constru
iesc navele fluviale și maritime ale 
viitorului. In ajunul congrestdui la 
Uzina „Krasnoe Sormovc a fost 
construită nava fluvială rapidă cu 
zbaturi subacvatice „Sputnik“- pen
tru 300 de pasageri.

In cuvîntarea rostită în cadrul 
Congresului, MSTISLAV KEL~ 
D1Ș, președintele Academiei de 
Științe a U.R.Ș.S., a declarat că 
oamenii de știință sovietici vor în
deplini sarcinile trasate: consoli
darea pozițiilor înaintate cucerite 
de Uniunea Sovietică în cele mai 
importante ramuri ale științei și 
deținerea locului de frunte în 
știința mondială, în toate direcțiile 
principale. întreaga lume — a spus 
el — este uimită de realizările 
noastre în domeniul cuceririi spa
țiului cosmic. Știința sovietică es
te prima care a deschis drumul 
folosirii pașnice a energiei ato
mice. M. Keldîș a arătat că în în
trecerea științifică internațională
care se desfășoară în prezent în 
domeniul studierii proprietăților
plasmei și al folosirii ei, știința

sovietică se află pe pozițiile cele 
mai înaintatei El a chemat pe 
oamenii de știință sovietici să a- 
corde o atenție deosebită fizicii 
solidului, de ale cărei succese de
pinde dezvoltarea continuă a ra
dio-electronicii. M. Keldîș a men
ționat rolul important al științei 
sovietice în crearea radio-fizicii 
cuantice. îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute de proiectul de ■ Pro
gram — a spus el — ; 
nirea strînsă a științei , 
ția.

M. Keldîș a relevat 
dezvoltării cercetărilor 
care vor' lua cea mai 
ploare în ramurile cele 
portante pentru progresul tehnic.

Succesele obținute de Uniunea 
Sovietică după Congresul al XX- 
lea al. partidului se văd clar. în 
cadrul fiecărei republici printre ca
re și al T adjikistanultâ, a spus 
DJABAR RASULOV, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Tadjikistan. 
Realizările republicii noastre, a a- 
dăugat el, sînt în primul rînd rezul- 
tatul ajutorului de neprețuit al 
poporului rus.

Rasulov a anunțat că în ultimii 
șase ani producția globală a cres
cut de două ori, iar producția de 
energie electrică de patru ori. A- 
nul acesta, a. fost obținută o re
coltă bogată de bumbac. Lucrările 
de irigație - înfăptuite - în rep că

reclamă u- 
cu produc-

importarea 
teoretice, 

mare am- 
mai im~
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(jvîntarea tovarășului 
Gneorgne Gheorgni i-Dej
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Rezultate tot mai frumoase 
în îmbunătățirea calității cărbunelui

cea sud desfășoară acum întrecerea sub 
lozinca „Nici un vagouet de căr
bune rebutat pentru șist“. In aceas
tă însuflețită întrecere sînt antre
nați și vagonetarii precum și me
canicii de crațere. De

Colectivul minei Lupeni, 
mai mare exploatare de cărbune 
cocsificabil din țară, a obținut în 
acest an succese frumoase în înde
plinirea sarcinilor și a angajamen
telor asumate. Din abatajele mi
nei au fost extrase pînă în.prezent * asemenea, mecanicilor de crațere 
mai mult de 14.000 tone de căr
bune cocsificabil peste sarcinile de 
plan. Sporul de producție a fost 
obținut îndeosebi pe seama crește
rii productivității 
care pe mină a atins in l 
1,090 tone cărbune pe post.

Paralel cu creșterea volumului 
producției, minerii acordă o atenție 
deosebită îmbunătățirii calității căr
bunelui. In luna trecută, prin îm
bunătățirea calității producției, la 
mina Lupeni s-au realizat economii 
egale cp valoarea a circa 800 tone 
de cărbune pentru cocs..

Pentru a dezvolta tot mai mult 
rezultatele obținute în această di
recție, minerii de la Lupeni au îm
brățișat inițiativa minerilor de la 
Teliuc privind alegerea șistului din 
cărbune. Membrii brigăzilor din 
sectoarele l A„ I В, II, III și V

muncii, indice 
medie

li s-a trasat. sarcina să vegheze 
atent ca în buncăre' să nu se verse 
decît cărbune curat, să aleagă bu
cățile de șist, iar cînd în cărbune 
e prea mult steril să oprească cra
terele. In urma indicațiilor primi
te, la

' te de 
ajutat 
cieni, 
poditura este bine făciută pentru a 
nu permite trecerea sterilului prin 
ea. Acolo unde există condiții, ză- 
cămîntul cu intercalării de steril 
în stratul 
ploatarea 
Se pușcă 
din strat, 
prinsă cu
apoi așezată pe culcușul stratului 
în cutii speriăl pregătite.

Rezultatul preocupării sporite

fiecare loc de muncă, înain- 
prăbușire, șeful de brigadă, 
de către unul dintre tehni- 
c.ontrolează cu atenție dacă

cărbune ex- 
face ' selectiv, 
întîi cărbunele

de
se

mai
Intercalația fiind des- 
ciocanul de abataj și

pentru calitatea producției este că 
în prima jumătate a lunii octom
brie, in sectoarele I A, I В, II și 
V sud nu a fost rebutat nici un 
vagonet de cărbune pentru șist vi
zibil. Conținutul de cenușă în căr
bunele extras de colectivele aces
tor sectoare a fost reuus cu 3,7— 
8,5 la sută față de normă admisă. 
Pe întreaga mină procentul pla
nificat de cenușă a fost măi mic 
în acest timp cu aproape 2 la 
sută

In lupta pentru continua îmbu
nătățire a calității cărbunelui la 
mina Lupeni se evidențiază brigă
zile* minerilor Ghioanca Sabin, Co- 
troază Ioan, Marton Dionisie, Căi- 
lă Vasile, Șipoș Mihai.

Un sprijin prețios în acțiunea de 
îmbunătățire a calității îl primesc 
minerii din partea echipelor de 
control asupra calității producției 
înființate din inițiativa comitetului 
de partid al minei șî care sesizea
ză operativ orice abatere șî iau mă-

с. MATEESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele Parti

dului Muncitoresc Romîn, al cla
sei muncitoare și al întregului po
por romîn să transmit un fierbinte 
și frățesc salut Congresului al 
XXII-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, gloriosului 
partid al lui Lenin și eroicului po
por sovietic.

Raportul de activitate al C.C. 
al P.C.U.S., prezentat la Congres 
de tovarășul Hrușciov, înfățișează 
bilanțul grandios al succeselor ob
ținute de poporul sovietic în toate 
domeniile construcției comunismu
lui. Gigantica creștere a puterii e- 
eonomice a U.R.S.S. dezvoltarea 
rapidă și multilaterală a industriei, 
marile realizări obținute în agri
cultură, epocalele succese ale știin
ței și tehnicii sovietice care au cu
cerit prioritatea incontestabilă în 
ramuri hotărîtoare, continua ridi
care a bunăstării celbr ce muncesc 
constituie confirmarea practică a 
justeței și darviziunii hotărîrilor 
adoptate de Congresele XX-lea 
și XXI-lea ale P.C.U.S., care 
au dat un puternic avînt forțelor 
creatoare ale poporului sovietic.

Victoriile repurtate de poporul 
sovietic sporesc necontenit presti
giul Uniunii Sovietice și al între
gului lagăr socialist, aducînd un 
aport considerabil la creșterea con
tinuă a forței de atracție pe care 
o exercită comunismul asupra po
poarelor lumii.

Partidul nostru, ca și întreaga 
mișcare comunistă și muncitoreas
că,. dau o înaltă prețuire și ma
nifestă dragoste și stimă tovără
șească față de Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, de încercata 

•sa conducere leninistă, în frunte 
cu primul secretar al Comitetului 
Central, .înflăcăratul luptător pen
tru cauza marxism-leninismului. 
tovaflfșul Nikita Sergheevici Hruș- 
cîov, pentru activitatea uriașă pe 
care P.C.U.S. o consacră interese
lor propriului popor și cauzei co
munismului și păcii, pentru prin
cipialitatea și intrasingența cu care 
apără puritatea măreței noastre1 
învățaturi împotriva oricăror aba-

teri sau denaturări, ținînd sus stea
gul marxism-leninismului și al in
ternaționalismului proletar.

Datorită uriașei experiențe is
torice și contribuției excepționale 
pe care a adus-o ‘în tot cursul 
existenței sale la dezvoltarea mar
xism-leninismului, Congresele Par
tidului Comunist al Uniunii. So
vietice sînt evenimente de o în
semnătate deosebită nu numai pen
tru poporul sovietic, ci și pentru 
întreaga mișcare comunistă mon
dială, pentru întreaga omenire.

Un asemenea eveniment l-a 
constituit Congresul al XX-lea, ale 
cărui hotărîri, aprobate cu căldură 
de toate partidele frățești, au. des
chis o etapă nouă în. mișcarea co
munistă internațională.

Tezele Congreselor ăl XX-lea și 
al XXI-lea ale P.C.U.S. au fost .o 
călăuză a partidelor comuniste și 
muncitorești . în elaborarea docu
mentelor programatice ale mișcării 
comuniste și muncitorești — decla
rațiile Consfătuirilor de la Mosco
va din 1957 și 1960.

Congresul al XXII-lea, la care 
avem bucuria să asistăm, are o 
uriaȘă însemnătate internațională, 
deoarece lui îi revine misiunea de 
a adopta noul . Program al 
P.C.U.S., programul construirii fa
zei superioare a comunismului.

Partidul nostru vede în proiec
tul de Program al P.C.U.3. un stră
lucit document al marxism leninis
mului creator — manifestul comu
nist al epocii ''contemporane. To
varășul Hrușciov spunea cu deplin 
temei că Programul P.C.U.S. mar
chează o nouă etapă în dezvoltarea 
teoriei revoluționare a lui Marx. 
Engels, Lenin. Din nou, ca de atî- 
tea ori în glorioasa sa istorie, 
P.C.U.S., mergînd pe căi încă ne
bătătorite de nimeni, croiește prin 
gîndire și faptă drumuri noi pe 
care vor merge toate popoarele.

Generalized experiența univer- 
sai-valabilă în esența ei a Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
a mișcării comuniste' internaționale 
și exprimînd cerințele legilor o- 
biective ale dezvoltării sociale.

(Continuare in pag. 4*a)



•f STEAGUL ROȘU

AI 3-lea Pavilion de Mostre
iarna sau vară, primăva-

un

Vlaicu Aurel de la secto- ț 
rul rambleu și lancu Au- j 
rel de la sectorul Vilii al j 
minei Ani no as a au lipsitJ 
nemotivat de la șut. Or- 

: tacii le-au făcut cite
cîntec

Spune Vlaicu се-ai făcut 
De n-ai fost o zi la șut î

; -.Zise Vlaicu Aurel
; — Eu de fel sînt cam rebel
Sînt rebel la disciplină
Vin și plec cînd vreau din mini 

;! Mă~ntreba(i cum fac dă plec l J Simplu. Mă-nvoiesc la bec. Ț — Bine-i spune un ortac J Asta-ți va steni de bac 
! Cînd ortacii-or Ida prime î După plan sau la vechime î Să vezi ce sudori te trec, 
I Cînd fi-o spune lichidarea 
ISă ceri prima de la „bec"...

...Nenea lancu Aurel

Care-a făcut „blau' și el 
E de la sectorul opt 
(Om întreg la minte, copt!) 
Meșter bun și priceput 
Intr-o marți fu „nevăzut'- 
Ce motiv și ce pricină 
L-o ți supărat pe mină î 
De petrece la grădină 
Cînd alții muncesc la mini.

iDe parcă e angajat
Gustitor „expert" la M.A.T.

J ancule cu setea ta, 
J O fîntînă ai seca.

î
f

♦

!
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*Pentru conformitate

ION BRĂDUȚ

Proverbe și zicale
— Cînd copacul are tulpină 

dreaptă nu poate face umbră 
strtmbă.

— De' n-ar fi muntele, n-am 
ști ce-i valea.

— Nu se potolesc valurile, 
pînă nu contenește vîntul.

— Cu adevărul poți
pămîntul, cu, minciuna te potic
nești la primul pas.

— A trăi cu gîndul

cutreiera

harnic, pămîntul! 
la recoltă ham-

că cerul 
îți va ajuta, nu-i lucru de nă
dejde, mîinile tale sînt cel mai 
de. nădejde lucru I

— Lâ omul 
nu-î leneș, iar 
barele-s mici.

— Barca se
ma, iar gospodăria cu chibzuială.

— Economisește atunci cînd 
hambarele-s pline; cînd sînt 
goale, e tîrziu să faci economie.

conduce cu cîr-

——’z'.-r

— Acum sin- 
tem ocupate cu 
verificarea re
leelor de pro- 

: tecție șl a apa
ratelor de mă
sură — par a 
spune Nedelea 
Virginia și Wilk 
Crlsta. amîn- 
două muncitoare 
la termocentrala 
Paroșeni și ele
ve tn clasa a 
IX-a a Școlii 
medii serale a 
energeticienilor 
din Paroșeni, 
prinse în obiec
tivul fotografic 
în timpul lucru-

De la 
usten- 
și tre- 
buche-

trecere în re- 
din standuri, 

ceva din 
alimentare,

Fie
ră sau toamnă Parcul de cul
tură și odihnă I. V. Sțalin din 
Capitală este în continuu frec
ventat. De mai bine de două 
săptămîni, într-o impunătoare 
clădire împodobită și aranjată 
cu mult gust și sensibilitate, 
funcționează o mare expoziție a 
bunurilor de consum — cel de-al 
3-lea Pavilion de Mostre, 
pantoful fin și elegant, la 
sila de bucătărie practică 
buincioasă, sau vinul cu 
tul înmiresmat la conserva de
licioasă, colectivele de muncă ale 
întreprinderilor industriei noas
tre ușoare și alimentare prezintă 
în standurile marii expoziții mii 
de produse din cele mai variate 
sortimente lucrate cu mult gust, 
fine, elegante și de 
calitate.

Să faoem deci o 
vistă a exponatelor 
prezentîndu-vă cîte 
cele 2000 produse 
peste 600 articole din porțelan, 
faianță și sticlă^, aproape 700 
modele noi de încălțăminte și 
marochinărie, 900 modele de ar
ticole și obiecte din masă plas
tică etc.

lată-ne în fața standului unde 
sînt expuse articole de uz cas
nic de folosință îndelungată din 
sectorul metalo-chimic : Frigide
rul „Fram", mașina de spălat 
rufe „Alba lux“, aragazuri de 
diferite tipuri, mașina de gătit 
cu gaze tip „Tîrnava" cu 5 o- 
chiuri, frigare pliantă, grătar 
special și încăpere pentru păs- 
tratul mîncărurilor. Intr-un stand 
alăturat sînt expuse produsele 
uzinei1 Electronica, întreprindere 
care în scurt timp și-a căpătat 
un frumos renume pentru cali
tatea, tipurile noi și rezistența ’ 
îndelungată a aparatelor electro
tehnice care le fabrică. Aparate 
de radio „Miorița", „Rînduni- 
ca“, „Modern", portativul „Li
toral", toate cu caracteristici teh
nice îmbunătățite, sînt expuse 
aici. Articole de sticlărie și me
naj' produse de iscusiți sticlari 
de la „Vitrometan" Mediaș sau 
faianțarii de la Sighișoara, sau 
Cluj atrag atenția vizitatorilor, 
în special a vizitatoarelor.

însoțind vizitatorii prin fața 
standurilor cu asemenea produ
se, . ascultînd explicațiile ghizi
lor care nu dovedesc să răspun
dă asaltului de întrebări puse 
auzi asemenea exclamații : Uite 
mașina de, spălat rufe „Alba 
lux", să ne cumpărăm și noi 
una, ușurează mult munca, sin
gură încălzește apa, spală, stoar
ce și usucă rufele totodată. Gos
podinei nu-l rămîne decît doar 
călcatul rufelor care este ori
cum mai ușor. Și mașina
spălat rufe tip „Perla" are 
semenea avantaje. Fiarele

de 
a- 
de
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călcaț, în special noul tip dotat 
Cu "reglator sînt, de asemenea, 
mult apreciate.

Colectivele de muncă din in
dustria noastră ușoară și ali
mentară ne oferă și alte mostre 
de produse și articole noi. Fa
bricile „Janos Herbak" din Cluj, 
„Kirov", „N. Băfcescu", „Car
men" din Capitală, „Guban" și
„Nicos Beloianis" din Timișoa
ra sînt prezente cu sute de mo
dele de pantofi de damă, băr
bătești și pentru copii. Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești, fabrica de articole din 
blană și ■ marochinărie „Repu
blica" din București și altele, 
sînt și ele prezente cu zeci de’ 
modele de confecții, tricotaje și 
articole din blană și piele, iar 
industria textilă ne oferă o ga
mă variată de modele noi.

Un spațiu apreciabil a fost re
zervat njostreior de produse a- 
limentare. Zeci de produse de 
panificație, preparate de carne, 
conserve din fructe, legume, car
ne și pește, renumitele produse 
conservate prin frig ale între
prinderii „Antrefrig" din Bucu
rești, produse zaharoase, bău
turi variate din cele mai felurite 
sorturi și varietăți din renumi
tele noastre podgorii, împodo
besc standurile pavilionului.

Străbătînd de la un capăt la 
altul standurile pavilionului, - ad- 
mirînd produsele expuse, nu 
poți să nu-ți exprimi satisfac
ția și mîndria, admirația și res
pectul față de iscusiții munci
tori1, ingineri și tehnicieni din 
industria noastră ușoară care șe 
străduiesc zi de zi să pună la 
dispoziția oamenilor muncii pro
duse mai multe, mai bune și 
mai frumoase.

O frna'gine măi comple
tă ți-o poți forma numai cînd 
vezi toate aceste lucruri cu o- 
chii. In acest sens ar fi salutară 
inițiativa Filialei O.N,T. Car- 
pați din orașul Petroșani a or
ganizării unei excursii colective 
pentru vizitarea Pavilionului de 
mostre și de către muncitorii 
Văii Jiului, așa cum l-au vizi
tat zeci de mii de 
Maramureș, Iași, 
Mureș, Timișoara, 
din alte localități

muncitori din 
Pitești, Tg. 

Brașov și 
din țară.

GH. RAZVAN

Cibernetica și aplicațiile ei practice
Automatizarea producției, în 

special a unor operații care nece
sită un volum mare de muncă și 
un consum ridicat de energie u- 
mană, în special intelectuală, în
cepe să pătrundă tot mai mult în 
practica de toate zilele. Un rol 
important îl joacă în această di
recție aplicarea mașinilor electro
nice cu ajutorul ciberneticii. Ma
șinile electronice, în special cele 
de calculat, sînt folosite în do
menii tot mai variate, ele devenind 
adevărați roboți ai secolului, așa 
cum le denumesc savanții.

In prezent aproape că nu există 
domeniu în care cibernetica să nu 

, fi introdus lucruri noi, datorită în 
ptimul rind calculatoarelor elec
tronice. Calculatoarele electronice 
pot fi puse la punct cu întreaga 
legislație, 
moria 
toate 
folosi 
bilesc 
tomat 
baza 
^cesta.
. Intr-o serie întreagă de ramuri 
ale producției, ale căror procesă 
tehnologice cer o supraveghere ri
guroasă, calculatoarele electronice 
își găsesc o largă aplicație. Rafi
narea petrolului, fermentarea dife
ritelor substanțe, cracarea termică 
etc., procese tehnologice foarte 
complexe, cu un număr ridicat de 
parametri ce trebuie respectați 
riguros științific în vederea obți
nerii unei calități ridicate a pro- 
dușilor finali, rezolvarea unor e-

acumulîndu-se în me- 
acestora legile, decretele și 
hotărîrile noi. Medicii pot 
mașini electronice care sta- 
și pun singure în mod au- 
diagnosticul unui bolnav, pe 

simptomelor care le prezintă

Ни
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Cerna curge înspumată la vale. Ajunsă în Herculane, ea 
este întîmplnată de firișoare de apă termală cu miros de sulf. 
Pavilionul din clișeu, ce se vede lingă malul Cernii, nu-1 un pa
vilion obișnuit. El adăpostește unul din izvoarele termale dă
tătoare de sănătate din băile Herculane.

4

Poate fi silit să se retragă „Polul frigului ?“
O suprafață uriașă dtrt pla

neta noastră este ocupată de 
„Polul frigului". Iarna, tempe
ratura la Polul Nord coboară 
pînă la minus 50—60 de grade 
Celsius. Această zonă cuprinde 
aproape o jumătate din terito
riul Uniunii Sovietice, trei cin
cimi din Canada și peste două 
treimi din Alaska.

Inginerul sovietic P. M. Bo
risov a elaborat un plan îndrăz
neț care prevede construirea unui

0

NOUTĂȚI DIN TEHNICA SOVIETICĂ
Troleibuz gigant

La Moscova circulă un trolei
buz uriaș. Noul troleibuz trans
portă 200 de persoane, iar aerul 
este menținut proaspăt cu aju-

Dacă arrae'e ar fi distruse..,
• Peste 100 de "milioane de 

oameni s-ar reîntoarce la mun
ca pașnică ceea ce este egal cu 
populația capabilă de muncă din 
Anglia, Franța și R. F. Germană.

•^Nu ar mai fi flămînzi. In 
zilele 
arde 
țările 
de la 
Este 
doar 
tate cheltuielile militare anuale 
pentru ca omenirea să uite ce 
înseamnă foamea.

noastre, aproape 1,2 mili- 
de oameni, mai ales din 
slab dezvoltate, flămînzesc 
naștere și pînă la moarte, 
de ajuns să se micșoreze 
cu o treime sau la jumă-

cuații complexe, se pot realiza tot 
cu ajutorul mașinilor cibernetice, 
a calculatoarelor electronice,

In comanda mașinilor unelte, 
calculatoarele electronice intervin, 
de asemenqg, foarte promt. Ma
șinile unelte cu program pot lu
cra cu o productivitate de 2—3 
ori mai mare decît atunci cînd sînt 
conduse de om.

In domeniul economiei, proble
mele sînt foarte complexe și foarte 
variate. Cu ajutorul legilor și a 
calculelor» matematice rezolvarea 
acestor probleme necesită calcule 
foarte laborioase, executîndu-se 
uneori milioane de calcule și ope
rații matematice. Dacă un om fie 
el matematician strălucit, pentru 
rezolvarea unei probleme are ne
voie de mai multe minute, calcula
toarele electronice efectuează mii, 
milioane de operații pe secundă, 
iar dacă cu ajutorul--unei mașini de 
scris nu poți scrie mai mult de 2-3 
litere pe secundă, dispozitivele e- 
lectronice înregistrează sute de mii 
de cifre sau litere pe secundă.

Perspectivele dezvoltării calcu
latoarelor electronice 
vaste în viitor.

De la rezolvarea 
perații matematice, 
electronice pot fi folosite în rezol- i 
varea unor calcule extrem de sub- ! 
tile, variate și foarte • complexe. ! 
Cercetările efectuate*și rezultatele i 
obținute pînă în prezent nu sînt , 
dedt o mică treaptă în rezolvarea I 
unor probleme complexe, ce poate 
elibera omenirea de povara munci- > 
lor fizice grele. ' 

sînt foarte

simplelor o- 
calculatoarele

S 
£ 
?
$
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baraj de 74 km. în strîmtoarea 
Behring. Cu ajutorul unor pu
ternice agregate, apa va fi pom
pată din Oceanul înghețat îs O- 
ceanul Pacific. Ca rezultat/»du
pă 4 ani ghețurile arctice țs-ar 
topi și clima în aceste regiuni 

în 
de
ar 
să

ar fi aproape aceeași ca 
Franța sau Belgia. Pe sute 
milioane de hectare, oamenii 
putea sa cultive cereale și 
crească vite.

torul ventilatoarelor. Lungimea 
Iul e de 18 metri.

Tractoare conduse prin... 
r^ze de lumină

La Expoziția sovietică de la 
New York a fost expus un trac
tor condus prin lumină. Mașina, 
care cântărește mai multe tone, 
primește necontenit semnale prin 
care își schimbă direcția, viteza 
și adîncimea lucrării.

O rază poate conduce îij, ace
lași timp mai multe tractoare 
care se deplasează paralel. Sem
nalele luminoase sînt transmise 
de Ia o distantă mare de tractor.

HALATUL LUI NASÎRATIN
Sofia lui Nastratin Hogea era 

o femeie foarte autoritară. Ea ce
rea soțului să se supună poruncilor 
sale. In caz contrar Hogea căpăta 
cite-o pedeapsă.

Intr-o seară, cîțiva vecini au 
auzit strigăte neobișnuite apoi 
Zgomotul unui trup ce cădea pe 
scări.

A doua zi dimineațăi pentru 
a-l necăji pe Hogea, unul dintre 
vecini îl întrebă :

-— Hogea, am auzit aseară stri
găte care veneau, mi se pare, din- 
pre casa ta. Ce se întîmpla oare ?

— Ab. așa e, răspunse Hogea, 
ridicînd din umeri, soția mea se 
supărase puțin și vorbea cu glas 
tare... Știi; femeile I...

— Dar am auzit și un zgomot 
neobișnuit pe scări!

— Ei b'me, iată despre ce e 
vorba : soția mea era foarte su
părată... ea a dat cu piciorul in 
halatul meu și l-a aruncat pe 
scări.

— Haida de, Hogea, zise omul 
rîzind, un halat care cade pe o 
scară nu face zgomot!

— Ah, zise Hogea cu un aer 
indiferent, adevărul este că eu mă 
găseam tocmai în acest halat.

Moșneagul și moartea
Intr-o zi, un moșneag tăia

se niște lemne și le căra în 
spinare. Avea cale lungă de 
făcut ; istovit, a lăsat jos le
gătura și a oftat: „De ar veni 
moartea!“ Moartea i s-a în
fățișat și i-a spus : „Iată-mă, 
ce vrei cu mine?" Moșneagul, 
speriat, i-a răspuns: „Să-mi 
ridici legătura".
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Alegerile în organ.zatiile de bază ale parțidiibit
zsca

Sâ înconjuram cu grija tineretul uzinei !
Adunarea generală a comuniști

lor de la Uzina de reparat utilaj 
minier Petroșani pentru darea de 
seamă și alegerea noului comitet 
de partid, a analizat cu un înalt 
simț de răspundere munca depu
să de organizația de partid pen
tru mobilizarea colectivului la în
deplinirea sarcinilor ce-i revin. Ci
frele cuprinse in darea de seamă 
privind realizarea și depășirea 
prevederilor planului la numeroase 
Sortimente, sintetizau sprijinul pre
țios pe care muncitorii și tehnicie
nii uzinei îl acordă minerilor dir. 
adincurile Văii Jiului pentru ex
tinderea mecanizării în abataje, a- 
plicarea pe scară tot mai largă a 
susținerii metalice, modernizarea 
continuă a minelor.

Una din numeroasele probleme 
asupra cărora s-a oprit atît darea 
de seamă prezentată de tov. Ke- 
reji Ladislau, secretarul comitetului 

. de partid, precum și numeroși par
ticipant! la discuții, a constituit-o 
preocuparea pentru creșterea și e- 

- ducarea tineretului uzinei, sporirea 
contribuției sale la realizarea sar
cinilor economice care stau in fața 
/electivului. A te ocupa de tineret 

/unseamnă a depune o susținută 
muncă politico-organizatorică în 
vederea educării lui comuniste, ri
dicării nivelului de calificare, de 
cultură generală, dezvoltării în rîn
durile tinerilor a spiritului de dis
ciplină, a dragostei față de mun
că, a răspunderii pentru înfăptui
rea sarcinilor încredințate.

Intr-adevăr, așa cum s-a subli
niat atît în darea de seamă, cît 
și in discuțiile purtate de mai mulți 
participanți la adunarea generală, 
între care tov. Rusu Teodor, Kris- 
taly Ludovic, Petrea Alexandru, 
comitetul de partid și, sub condu
cerea sa, organizația U.T.M. des
fășoară o muncă tot mai susținută 
pentru educarea comunistă și creș
terea rolului în producție al tine
retului. Astfel, în mai multe secții 
au fost organizate cursuri de ridi
care a calificării frecventate de 
numeroși tineri. Zeci de tineri de 
la U.R.U.M'.P. "sînt ajutați" să frec
venteze cursurile școlilor medii se
rale. Numeroși muncitori vîrstnici, 

experiență, îndeosebi membri de 
partid, consideră drept o îndato
rire de onoare sprijinirea tinerilor 
cu care lucrează împreună, « 
a deveni muncitori de nădejde.

Lucrările adunării generale 
arătat că deși s-au înregistrat pro
grese, în direcția creșterii și edu
cării tineretului mai Jnt încă anu
mite lipsuri. Tov. Cordea Gheor-

_=0=_
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(Urmare din pagina l-a)

ghe, secretarul comitetului U.T.M., 
a arătat că nici comitetul de partid 
și nici comitetul sindicatului nu au 
ajutat organizația U.T.M. să orga
nizeze temeinic timpul liber 
neretului . uzinei, astfel ca 
terminarea lucrului tinerii munci
tori să aibă preocupări utile, fo
lositoare.

Care este cauza lipsurilor care 
mai există la U.R.U.M.P. în ce 
privește 
terea și

Deși 
analizat 
nizațiilor U.T.M. din secțiile res
pective, sesiându-se de unele lip
suri, nu s-a insistat ca fiecare mem
bru sau candidat de partid să se 
preocupe cu suflet de tinerii din 
jur, de formarea lor ca muncitori 
înaintați. ~ 
parte a 
țiilor de bază de la U.R.U.M.P. 
practica de a repartiza unui mem
bru al biroului sarcina de a răs
punde de activitatea organizației 
U.T.M. din secție, considerînd că 
cu aceasta au făcut totul. De creș
terea șî educarea tineretului, de în
drumarea activității organizației 
U.T.M. trebuie să se ocupe toți 
comuniștii, înr frunte cu secretarul 
organizației de bază. In preocupa 
rea insuficientă față de creșterea 
și educarea tineretului trebuie cău
tate cauzele care au făcut ca în 
perioada de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent, organizațiile de'

----- 0.

al ti- 
după

U.R.U.M.P. 
preocuparea față de creș- 
educarea tineretului ?

organizațiile de bază au 
periodic activitatea orga-

Există la o bună 
birourilor organiza-

bază de la U.R.U.M.P. să primeas
că un număr mic de candidați și 
noi membri de 
roși tineri din 
rința și merită 
partid.

Organizațiile 
un ajutor de nădejde și principala 
rezervă a organizațiilor de partid. 
Tocmai de aceea, — 
subliniat în cuvîntul 
tal Ștefan, membru 
mitetului orășenesc 
noul comitet de 
U.R.U.M.P. trebuie 
țăminte dîn lipsurile semnalate în 
adunarea generală de alegeri și să 
ia măsuri eficiente pentru condu
cerea permanentă, Îndrumarea, 
sprijinirea și controlul sistematic 
asupra organizațiilor U.T.M. O
deosebită atenție trebuie acordată 
îmbunătățirii muncii pe linie de
U.T.M. a membrilor și candidațilot 
de partid, care trebuie să considere 
activitatea lor în cadrul U.T.M. 
drept o sarcină de partid. De ase
menea, ceilalți muncitori membri 
și candidați de partid sînt datori 
să se ocupe cu stăruință de creș
terea tinerilor din jur. Organiza
țiilor de bază U.T.M. trebuie să li 
se acorde un ajutor eficient în or
ganizarea ridicării calificării tine
rilor, în folosirea timpului lor li' 
ber, în dezvoltarea în rîndurile ti
neretului a atitudinii înaintate în 
muncă șî în viața de zi cu zi.

I, BRANEA

partid, deși nume- 
uzină nutresc do- 
sâ fie primiți în

U.T.M. reprezintă

așa cum a 
său tov. An
in Birou) co
de partid — 
partid de la 

să tragă învă-
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aduce la cunoștința celor 
Interesați, că în ziua de 22 
octombrie 1961, orele 8, va 
avea loc concursul de
tere la Facultatea de mine

IUBIM■■■•■■■■■■>BIBIBIIM>BBMBBB(

adml-

— secția Exploatări Minie
re — curs seral.

Înscrierea se' va face 
secretariatul Facultății 
mine pînă în ziua de 21 
tombrie 1961, orele 15.
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ANUNȚ IMPORTANT

Miliția orașului Petroșani aduce la cunoștința tuturor 
celor interesați că PINA LA DATA DE 15 NOIEMBRIE 
1961 SE VOR PRESCHIMBA TOATE BULETINELE DE 
IDENTITATE A CĂROR VALABILITATE EXPIRA IN 
CURSUL ACESTUI AN, INCLUSIV LUNA DECEMBRIE,

La fel, toți copil ce au 14 ani Împliniți sau împlinesc 14 
ani in cursul acestui an se vor prezenta la miliție pentru 
primirea buletinului de identitate.
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Cite 25 kg. scuturi de mutase controlează și sortează 
peste sarcinile de plan tovarășa Sălniceanu Terezia, președinta 
comisiei de femei din cadrul Filaturii Lupeni. Ea este exemplu 
viu de muncitoare harnică și conștiincioasă, fapt pentru care 
toate tovarășele ei de muncă o iubesc.

IN CLIȘEU : Sălniceanu Terezia lucrînd la locul ei de
muncă.

Amatori de moto
O.C.L. produse industriale Petroșani a- 

nunță cumpărător*! că la data de 31 decem
brie 1961 EXPIRĂ VÎNZĂRILE CU PLATA 
IN RATE A MOTOCICLETELOR.

Profitați deci de timpul care a mai rămas 
fi cumpărafl-vă motocicleta preferată, beneficiind 
de CONDICILE FAVORABILE DE PLATA ce vi 
le oferim.

Magazinul specializat de moto din Petroșani este 
aprovizionat din abundență cu toate tipurile de mo
tociclete.

T.A.P.L. Petroșani |
organizează

.BALUL
STRUGURILOR

la micul cazinou „Gțutnbrl-
îri seara zilei de 21 
octombrie 1961.

Cu această ocazie se va 
servi tradiționala pas tramă 

și diferite specialități la 
grătar.

Diferite surprize vor distra 
publicul consumator.

T
explo- 
în Lu- 

lancu 
organizează pentru 

noiembrie 1961 o- 
la sediul unității, 
pentru ocuparea 

vacante de maiș-

șurile cuvenite. La punctul de con
trol de la culbutor, de exemplu, 
cînd sînt găsite în vagonetele de 
cărbune cantități mai mari de șist 
sînt invitați aici minerii ale căror 
brigăzi au trimis șistul. Cu acest 
prilej li se arată ce pagube le a- 
duc lor și întregului colectiv căr
bunele cu șist pe care-1 dau. Tot
odată ei sînt îndrumați să îmbră
țișeze inițiativa privind îmbunătă
țirea. calității producției. Procedeul 
acesta s-a dovedit a fi cît se poate 
de bun. Așa de pildă, minerii sec
torului IV B. care înainte trime
teau la suprafață cărbune amestecat 
cu mult șist, acuma dau cărbune 
curat.

După cum s-a văzut, acolo unde 
inițiativei de îmbunătățire a calită
ții producției i s-a acordat aten
ție, fiind îmbrățișată de toate bri
găzile de la abataje, rezultatele 
sînt semnificative. Iară de ce este 
necesar ca organizațiile de oartid, 
sindicale, organizațiile U.T.M., a- 
gitatorii din toate sectoarele pro
ductive ale minei să ia măsuri pen
tru aplicarea acestei valoroase ini
țiative la fiecare loc de muncă.

Desfășurînd o largă muncă po
litică de masă pentru aplicarea ini
țiativei „Nici un vagonet de căr
bune tebutat pentru șist'*, la mina 
I upeni se pot obține realizări tot 
mai bune în lupta pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbunelui 
extras.

Lucrărilor tic construcții și montaje miniere 
moi multa atenție din partea beneficiarului

exe- 
mul-

pre- 
ter- 

Pînă 
baia 
nre-

Șantierul I.C.M.M. Vulcan 
cută pentru mina Vulcan mai 
te lucrări de construcții și montaje 
miniere. In cursul acestui an, co
lectivul șantierului s-a străduit
să-și îndeplinească sarcinile de
producție. Șantierul a avut insă o 
serie de greutăți, în special din 
partea beneficiarului, care t-au di
minuat rezultatele muncii.

In planul șantierului sînt 
văzute mai multe lucrări cu 
mene de predare expirate, 
acum nu a fost predată decît 
minerilor, restul urmînd a fi
date pînă la finele anului. La pu
țul 10, lucrările la tabloul de dis
tribuție se apropie de sfîrșit, tabloul 
urmînd să fie dat în folosință 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie. 
Care este situația celorlalte lu
crări ? Barajul și bazinul de co
lectare a apelor pentru rambleu, 
de la Valea Arsului, au fost ter
minate. Dar această lucrare nu 
poate fi recepționată din cauză că 
lipsește o pompă de 3000 Vminut 
pe cate trebuie s-o pună la dis
poziție beneficiarul, adică Direc
ția de investiții a C.C.V.J. O altă 
lucrare însemnată și anume stația

I

de rambleu hidraulic este mult ră
masă în urmă. Lucrările de cons
trucție au fost terminate încă din 
luna martie, dar din lipsa utilaju
lui necesar nu s-a executat pînă în 
prezent decît cea. 25 la sută din • 
montaje. De asemenea, fui.icularul 
10—11 putea fi terminat dacă lu
crările nu rămîneau atît de mult 
în urmă din lipsa unor piese pe 
care Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani nu le-a executat la 
termenul stabilit. Totuși, colectivul 
șantierului I.C.M.M. Vulcan s-a 
angajat ca și această lucrare să o 
termine pînă la sfîrșitul anului 
curent.

Pe șantier lucrează muncitori cu 
un nivel profesional ridicat, oa
meni pricepuți și harnici. întregul 
colectiv se străduiește să predea lu
crările la timp, ca ele să tie de - 
bună calitate. Prin mutica depusă, 
se evidențiază echipele conduse de 
Visermaer Ervin, Szilagyi Iosif, 
Dioancă Ispas, muncitorii Hahman 
Anghel. Reiss Ernest, Crețu Titus. 
Șarpe Teodor, Stanciu Aurel, An- 
dreescu Ioana și maistrul Dragoș 
Nicolae.

Rezultatele obținute de aceșt co
lectiv puteau fi mult mai bune

dacă el ar fi primit ajutorul cuve
nit din partea beneficiarului. In 
cadrul șantierului și aprovizionarea 
cu materiale se face slab. Se simte 
nevoia în special de laminate și 
tablă. Direcția comercială a 
C.C.V.J. nu s-a interesat din timp 
de procurarea lor. Pentru ca aceas
tă stare de lucruri să fie îndrepta
tă, ca obiectivele prevăzute să fie 
executate și predate la timp, Di
recția de investiții trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a procura u- 
tilajele și aparatajele necesare fie
cărei lucrări" aprovizionarea ru 
materiale să se facă în cantități 
suficiente și în mod ritmic-

In anul care Urmează I.C.M.M. 
va avea de executat un volum spo 
rit de lucrări pe șantierul de la 
Vulcan. Se cere ca aici să nu se 
mai repete lipsuri asemănătoare ce
lor arătate mai sus. încă de pe 
acum trebuie să se ia măsurile co
respunzătoare pentru a asigura . 
executarea lor la termenul rixat, 
pentru ca șantierul I.C.M.M. din 
Vulcan să-și poată îndeplini sar
cinile de producție, contribuind 
astfel la dezvoltarea continuă a 
minei.

ȘT. EKART
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întreprinderea de 
rări Lupeni cu sediul 
peni, strada Avram 
nr. 1, 
ziua de 1 
rele 16,30 
concursul 
posturilor 
trl mecanici, maiștri moca* 
nici principali și maiștri 
sondori la sectoarele Url- 
canl, Bărbăteni, Livezeni și 
Albeni,

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
unității cu 10 zile -înainte 
de data concursului împre
ună cu următoarele acte:

a) Pentru ocuparea postu
lui de nlălstru

— certificat de naștere tip 
R.P.R. (copie)

— diplomă de maistru în 
specialitate sau a unei școli 
echivalente

— autobiografie
— certificat medical.
b) Pentru ocupșrea postu

lui de maistru principal se 
vor prezenta în plus:

— acte doveditoare 
care să rezulte că cel 
cuază a ocupat funcția 
maistru în specialitatea res
pectivă timp de cel puțin 5 
ani.

— aprecierea scrisă asupra 
activității ca maistru dată 
de directorul și inginerul 
șef al întreprinderii si de 
șeful secției de producție.

din 
în 
de

ANGAJĂRI
Combinatul carbonifer > 

Valea Jiului 
Petroșani 

ANGAJEAZA un GRAM* 
NAR CALIFICAT pentru 
grădina și sera de flori a 
combinatului.

Cererile se vor depune la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului Petroșani sțr. 23 Au
gust nr. 2, biroul serviciului 
administrativ gospodăresc 
pînă la data de 25 octom
brie a. c.
- " 1 1 ,»iji iiii4!t lllit1 nil l »
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Lucrările edui de al XXII-lea Congres d P.C.I1.S.
Cuvântarea
(Urmare din pagina l-a)

proiectul de Program «i rapoartele 
prezentate la Congres de tovarășul 
Hrușciov analizează în mod riguros 
științific procesul de trecere de la 
economia socialistă la economia co
munistă, de creare a bazei tehnico- 
materiale a comunismului și făuri 
re a relațiilor sociale comuniste, 
de transformare a statului dicta
turii proletare în stat al întregului 
popor, de făurire a conștiinței și 
moralei comuniste a omului noii 
societăți, de dezvoltare multilate
rală a personalității umane.

Prodamînd în mod solemn că 
încă generația actuală de oameni 
sovietici va trăi în comunism, pro
iectul de Program și rapoartele 
prezentate la Congres desfășoară 
înaintea popoarelor tabloul gran
dios al societății comuniste, care 
aduce deplina satisfacere a cerin
țelor materiale și spirituale ale 

‘celor ce muncesc, pacea, libertatea 
și fericirea omenirii.

Sarcinile cutezătoare fixate în 
vederea unui nou avînt gigantic al 
forțelor de producție ale LLR.S.S. 
sînt sarcini realiste, pe măsura 
forței economice și resurselor colo
sale ale Uniunii Sovietice, a posi
bilităților nelimitate de progres pe 
care le asigură socialismul și co
munismul, a înaltei conștiințe a po
porului sovietic.

Se poate întrevedea acum cu 
toată certitudinea cum va arăta 
Uniunea Sovietică în următoarele 
două decenii, cînd ea va întrece 
și va lăsa departe în urmă din 
punct de vedere economic cea mai 
avansată țară capitalistă — S.U.A. 
Patria Marelui Octombrie se va 
înfățișa ca o țară cu o economie la 
un grad de dezvoltare fără prece
dent în istorie, cu noi baze indus
triale și centrale energetice uria
șe, o agricultură de înaltă pro
ductivitate, un popor bucurindu^se 
de cel mai înalt nivel de civiliza
ție din lume.

In lumina perspectivelor deschi
se de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., apare și mai clară ine
vitabilitatea istorică a pieirii capi
talismului și a victoriei orînduirii 
noi, socialiste și comuniste, plină 
de tinerețe și forțe creatoare.

Nu există aomunist, nu există re
voluționar, nu există om al muncii pe 
care să nu-1 entuziasmeze obiecti
vele noului Program al P.G.U.S., 
umplîndu-i inima de mîndrie și 
însuflețindu-1 și mai mult în lupta 
pentru triumful cauzei noastre.

Acestea sînt și sentimentele cu 
care au întîmpinat proiectul de 
Program oamenii muncii din Ro
mania. Angajat cu toate forțele sale 
în* opera de construire a socialis
mului, poporul nostru vede în ima
ginea societății comuniste trasată 
de proiectul de Program imaginea 
propriului său viitor de înflorire 
multilaterală, de înaltă bunăstare 
materială și culturală.

Călăuzindu-se după măreața în
vățătură leninistă, după experiența 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, partidul nostru conduce 
poporul romîn pe drumul desăvâr
șirii construcției socialiste.

Se înfăptuiește cu succes pla
nul de șase ani adoptat de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. ; toate 
ramurile economiei naționale cu
nosc o creștere impetuoasă, dez- 
voltîndu-se pe o linie mereu as
cendentă.

In primii doi ani ai planului 
șesenal sarcinile în domeniul indus
triei socialiste se realizează cu în
semnate depășiri, anul acesta vo- 

, lumul producției industriale fiind 
cu peste o treime superior celui 
din 1959. Această creștere este 
bazată în primul rînd pe ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al pro
ducției și a productivității muncii.

Se îndeplinesc pas cu pas sarci
nile stabilite de partid în construc
ția socialistă la sate. Rezultatele 
pozitive ale cooperativizării agri
culturii se vădesc în sporirea con
tinuă a producției agricole, vege
tale și animale, în satisfacerea în 
măsură tot mai mare a cerințelor 
crescânde de aprovizionare a oa
menilor muncii cu produse agro- 
slimentare și a industriei cu mate-

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
rii prime, în îmbunătățirea nivelu
lui de trai și de cultură al țără
nimii.

Pe baza dezvoltării continue a 
economiei și măririi venitului na
țional crește bunăstarea oamenilor 
muncii, sporesc veniturile lor, mij
loace tot mai însemnate sînt alo
cate pentru cheltuielile social-cul- 
turale ale statului.

Muncind neobosit pentru pros
peritatea patriei, poporul nostnț își 
îndeplinește totodată îndatorirea 
internationalistă de a aduce o con
tribuție dt mai mare la întărirea 
sistemului mondial socialist; la e- 
fortul comun pentru obținerea vic
toriei socialismului în 
cu capitalismul.

Datorită relațiilor de 
statornicite în cadrul 
socialist și, în mod deosebit, da
torită sprijinului internaționalist, 
frățesc al Uniunii Sovietice; în- 
trajutîndu-se tovărășește și întărind 
necontenit unitatea lagărului socia
list — țările socialiste vor realiza 
mărețul obiectiv de a păși în ca
drul aceleași epoci istorice în co
munism. Aceasta va însemna o cu
cerire imensă nu numai a popoa
relor noastre, ci și a cauzei socia
lismului pe plan mondial.

Forța noastră stă în unitatea la
gărului sodalist, în coeziunea parti
delor comuniste și mundtorești. 
Avem cu toții satisfacția că, spre 
binele cauzei dasei muncitoare și 
în dudă tuturor proorocirilor șî u- 
neltirilor reacțiunii imperialiste, 
unitatea de vederi și de acțiune a 
comuniștilor din lumea întreagă ș-a 
întărit șî mai mult. Partidparea la 
acest Congres a reprezentanților a 
80 de partide frățești prilejuiește 
o nouă manifestare a unității miș
cării comuniste mondiale; sub stea
gul invincibil al marxism-leninis- 
mului.

Din păcate, poziția adoptată de 
la un timp încoace de conducerea 
Partidului Muncii din Albania se 
află în discordanță cu . spiritul in
ternaționalist de care sînt animate 
celelalte partide comuniste și mun
dtorești. Conducătorii Partidului 
Mundî din Albania au început să 
se îndepărteze de la linia generală 
a mișcării comuniste, exprimată în 
documentele consfătuirilor din 1957 
și 1960, deși acestea poartă și sem
nătura lor. Prin atitudinea lor, ei 
compromit colaborarea frățească 
cu țările sodaliste, cu partidele 
comuniste și muncitorești. O astfel 
de atitudine dăunează atît interese
lor unității lagărului sodalist, dt 
și ale poporului albanez și cons
truirii sodalismului în Albania, 
împărtășim pe deplin părerea ex
primată aid că dacă aceste intere
se le sînt scumpe conducătorilor 
Partidului Mundi din Albania; ei 
trebuie să renunțe la concepțiile lor 
greșite și sâ revină pe drumul uni
tății cu celelalte țări socialiste și 
partide frățești.

Tovarăși,
Prevederile Proiectului de 

Program al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice răsună 
în întreagă lumeț ca o măreață 
chemare la pace și prietenie în
tre popoare, pentru bunăstarea 
omului și dezvoltarea comorilor 
civilizației.

Pentru toate țările socialiste 
constituie un înalt exemplu lup
ta dusă cu o energie nesecată 
die Uniunea Sovietică în apăra
rea păcii, spiritul de inițiativă 
pe care îl manifestă pentru a 
determina soluționarea proble
melor litigioase internaționale, 
perseverența cu care promovează 
politica leninistă a coexistenței 
pașnice între toate statele fără 
deosebire de sistem social. Pe 
bună dreptate Uniunea Sovietică 
este privită de popoare ca forța 
principală și purtătoarea de dra
pel a luptei pentru pace.

In această luptă țara noastră 
merge cu fermitate alături de 
Uniunea Sovietică. Republica 
Populară Romînă sprijină ini
țiativele și propunerile construc
tive ale Uniunii Sovietice și mi
litează consecvent pentru norma
lizarea relațiilor internaționale 
și dezvoltarea colaborării între 
toate sitatele, manifestîndu-se ca

întrecerea

colaborare 
lagărului

wn factor activ de menținere și 
consolidare a păcii. împreună cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
tari socialiste tara noastră va 
duce șî pe viitor, cu perseveren
tă, politica de apărare a păcii.

Politica externă a Uniunii So
vietice și a celorlalte țări ale la
gărului socialist își vădește efi
cacitatea în deplasările continue 
pe oare le determină în opinia 
publică mondială, în procesul de 
izolare а ațâțătorilor la război, 
în creșterea continuă și unirea 
tot mai strînsă a forțelor mon
diale afe păcii. Ea a constrâns 
ПК Я dată pe imperialiști să dea 
ІЭДрН de la dezlănțuirea unor 
awnturi militare, și avem con
vingerea că așa va fi și pe viitori

Imperialismul international 
încearcă să împingă omenirea pe 
marginea prăpastie! războiului. 
In aceasta își găsește expre
sia politica celor mai reacțio
nare cercuri ale monopoliș- 
tilor din S.U.A. și din alte țări 
imperialiste, care intensifică cuțsa 
înarmărilor și isteria războiului 
rece.

Conștiente de răspunderea ce 
le revine ca reazim al aspira
țiilor de pace ale omenirii’, ță
rile socialiste depun în conti
nuare toate eforturile pentru a 
asigura rezolvarea problemelor 
de importantă vitală pentru con
solidarea păcii: încheierea Tra
tatului de pace german și nor
malizarea pe această bază a si
tuației Berlinului occidental, eli- 
minîndu-se astfel principalul 
focar al primejdiei de război, a- 
flat în inima Europei, înfăptui
rea dezarmării' totale 
lichidarea imediată 
a colonialismului și 
rămășițelor sale.

Forța politicii de 
de Uniunea Sovietică și de ce
lelalte țări socialiste constă în 
faptul că ea îmbină eforturile 
pentru solutionarea pașnică, prin 
tratative, a problemelor liti
gioase, cu vigilenta neslăbită 
fată de uneltirile imperialiștilor.

Cercurile largi ale opiniei pu
blice, popoarele iubitoare de pa
ce, care urmăresc eforturile con
tinue ale țărilor noastre pentru 
consolidarea păcii, apreciază în 
mod Just măsurile luate de a- 
cestea pentru întărirea capaci
tății de apărare și asigurarea 
deplinei lor securități, a liber
tății și independentei popoarelor.

Cu cîtă putere a răsunat de 
la această înaltă tribună în ra
poartele prezentate de tovarășul 
Hrușciov, apelul la rațiune, la 
luciditate! In numele poporului 
romîn ne asociem acestui apel; 
este de mult timpul să se înțe
leagă că problemele lumii con-

și generale 
și deplină 
a tuturor

pace dusă

у
i 
у 

temporane pot fi rezolvate nu- ? 
mai pornindu-se de la schim- J 

survenite în 4 
realitățile 4

» 
prm ?

4

bările ireversibile 
viața omenirii, de la 
raportului de forțe 1

Avem convingerea 
lupta continuă și tot 
rîtă a forțelor păcii, prin mobî- j 
lizarea largă a popoarelor și cu 4 
participarea activă a tuturor 4 
statelor iubitoare de pace poate ♦ 
fi înțpusă realizarea năzuinței ♦ 
arzătoare a întregii umanități t 
— salvgardarea păcii. Iar ca e- j 
fect al precumpănirii crescînde I 
a forțelor socialismului și păcii J 
asupra forțelor imperialismului | 
și agresiunii se deschide azi în i 
fața popoarelor perspectiva ex- i 
cluderiî definitive a războiului *

♦ 
»

ală- « 
im- î 

__________ ___ încă i 
o parte întinsă a planetei noas- ț

î
4
4
i
4

4
4 
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4
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tre, îîn care milioane șf milioane j partidului față de om, și miîiy.j 
de oameni ai muncii se mai află ; oanele de oameni sovietici 
înlănțuîfî în robia capitalistă, în i spun din toată inima : Iți mul- 
care bîntuie războiul rece — i-1 ' 
deile pline de măreție ale Con- ț 
greșului al XXII-lea al Parti- i 
duluî Comunist al Uniunii So-1 
vietice strălucesc cu o mare pu- ♦ 
tere, asemeni Soarelui luminînd : 
perspectivele de mîine ale ome-1 
nîriî. cînd comunismul va trium-»

că
mai hotă- ■

dirr viața societății.
Dragi tovarăși,
In lumea de azi. în care 

turil de sistemul socialist’, 
perfalismul mai stăpînește

I.

MOSCOVA 20 (Agerpres) 
— TASS transmite :

Pe adresa celui de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice so
sesc neîncetat din diferite ora
șe, așezări muncitorești și sa
te colhoznice scrisori, telegra
me, rapoarte.

„Izvesitia" din 19 octombrie 
a publicat cîteva dintre aces
te scrisori. Un grup de 205 
vechi bolșevici din Leningrad 
scriu: Forța proiectului de 
Program care urmează să fie 
dezbătut de cel de-al XXII-lea 
Congres, se spune în scrisoare, 
constă în aceea că el exprimă 
gîndurile și năzuințele 
oamenilor cinstiți din 
Fiecare rînid al acestui 
ment este pătruns de

tuturor 
lume, 
docu- 
grija

de oameni ai muncii se mai află | oanele_ de oameni
Ici, 111 Ă
— i-i țumim scump partid pentru 

marea grijă pe care o porți 
pentru viitorul nostru, viitorul 
copiilor și nepoților noștri.

Colectivul uzinei „Dinamo" 
din Moscova informează con
gresul că pe baza mecanizării 

........  „ . și automatizării complexe, fă- 
fa pe plan mondial, iar popoa- ♦ ră sporirea suprafețelor de pro
rele libere și unite, trăind în t ducție și a numărului muncito- 
pace și înțelegere frățească, își | 
vor consacra nestingherite toate 4 
energiile pentru dezvoltarea civi- j 
lizațieî și gloria rațiunii umane. | 

Aceasta va însemna trecerea ț 
de la preistorie la adevărata is
torie a omenirii I

Partidul Muncitoresc Romîn, 
clasa muncitoare din Republica 
Populară Romînă și întregul 
nostru popor urează din toată 
inima eroicului popor sovietic și 
înțeleptului 
Partidul 
Sovietice 
lucit în 
Program 
victoriei comunismului.

Trăiască detașamentul 
frunte al mișcării comuniste 
ternaționale, gloriosul partid ... . 
lui Lenin — Partidul Comunist f 
al Uniunii Sovietice I

Trăiască marele 
tic, constructor al 
Iui 1

Trăiască unitatea
cinat a lagărului socialist și 
mișcării comuniste mondiale I

Trăiască cauza victorioasă 
marxism-Ieninismului I

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

rilor, încă în acest an a fost 
atins nivelul volumului 
ției și productivității 
prevăzute initial in 
anul 1965.

Despre realizările 
muncă scrie colectivul uzinei 
constructoare dte mașini grele 
din Ural. Muncitorii și ingi 
nerii din Ural anunță că încă 
două secții principale au pri
mit' titlul de colective de mun
că comunistă.

In prezent se spune în scri
soare, în uzină acest înalt ti-
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conducător,! tiu îl au 12 schimburi. 11 sec
toare, 93 brigăzi și peste 500 
de fruntași în muncă. ri

Șagakat Parsadanean diiT E- 
revan, care a împlinit 100 de 
ani în ziua deschiderii Con
gresului, a trimis celui de-al 
XXII-Теа Congres al P.C.U.S. 
cele mai bune urări. Parsada
nean. care a crescut copii, ne
poți și strănepoți, scrie: „A- 
doptarea programului partidu
lui îmi1 va da forțe noi, și vi
goare".

Colectivul trustului „Magni- 
tostroi" (Ural) anunță că a 
terminat construcția celui mai 
mare cuptor Martin din lume 

La 17 octombrie cuptorul a 
elaborat prima șarjă.

Autorii scrisorilor si telegra
melor asigură că vor îndeplini 
toate sarcinile trasate de 
partid.

*9» •«> «4».<• ■>

său
Comunist al Uniunii ’ 
succes deplin stră- * 

realizarea noului său ♦ 
— planul grandios al ț 

f 
de ♦ 
in-| 
al i

♦
popor sovie- ♦ 
comunismu-1

de nezdrun- 1
a

a
♦

i
♦
i
r

Ședinfa din dimineața zilei de
(Urmare din, pagina l-a)

■permite să se sporească de 
ri- 
to-

două ori producția de bumbac, 
diet nd-o pînă la un milion de 
ne pe an.

Prezentînd raportul Comisiei 
validare) Vitali Titov, președinte
le comisiei) a declarat că în pre
zent în rîndurile Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice se nu
mără 9.716.000 comuniști. După 
Congresul al XX-lea numărul 
membrilor de partid a crescut cu 
aproape 2.500.000 de oameni.

La Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. au fost aleși 4.408 dele
gați cu vot deliberativ și 405 de
legați cu vot consultativ.
‘ Președintele comisiei de vali
dare a anunțat că printre dele
gații la Congres sînt reprezentanți 
a 65 de națiuni și naționalități 
ale Uniunii Sovietice.

Partidul, a declarat V. Titov, 
a trimis la Congres pe cei mai 
buni dintre cei buni. Peste 84 la 
sută din delegați sînt decorați cu 
ordine și medalii ale Uniunii So

de

»

vietice. Printre delegați se află 
99 Eroi ai Uniunii Sovietice. 
478 Eroi ai Muncii Socialiste) 203 
laureați ai premiilor Lenin și Sta
lin.

Congresul a aprobat în unani
mitate raportul Comisiei de vali
dare. !

Întîmpinat cu aplauze furtunoase 
de către întreaga asistență, Anto
nin Novotny, șeful delegației 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a declarat că noul Pro
gram al P.C.U.S. „ne-a întărit con
vingerea că și în Cehoslovacia, 
actuala generație va trai în comu
nism și ne-a însuflețit la îndepli
nirea acestei sarcini".

Novotny a declarat că Progra
mul P.C.U.S. va asigura noi vic
torii fără precedent în întrecerea 
pașnică dintre socialism și capita
lism.

Inrîurirea Programului P.C.U.S. 
asupra mersului dezvoltării inter
naționale se și face simțită — a 
declarat Antonin Novotny și a a- 
dăugat că ea a exercitat o mare 
influență asupra tuturor forțelor

20 octombrie
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care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru pace.

In aceste zile istorice, a decla
rat Novotny ne dăm seama odată 
mai mult de rolul pe care l-a a- 
vut și continuă să-l aibă Congre
sul XX-lea al P.C.U.S. care a in
dicat întregii omeniri o cale largă 
spre asigurarea păcii și progresu
lui.

Novotny a condamnat acțiunile 
scizioniste ale actualilor conducă
tori albanezi, îndreptate împotriva 
leninismului.

După cuvîntarea lui Antonin 
Novotny ședința de vineri dimi
neața a Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. a luat sfîrșit.

★
In ședința din după-amiaza 

zilei de vineri, primit cu puter
nice aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegației Partidului 
Muncitoresc Romiti la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. Textul 
complet a cuvîntării se publică se
parat în numărul de față al zia
rului.
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