
Citiți în pagina IV-a :
• LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XXII-LEA AL P.G.U.S.
• Prezențe romînești peste hotare
• Demonstrație antiguvernam enlală a studenților iranieni: .
® Ziarul „Freies Volk“ despre importanța noului Program al 

P.C.U.S. pentru lupta ideo logică
• O.N.U. Intervenția reprezentantului. R.P. Romine, Titus Sinu 

în Comitetul pentru problemele economice și financiare
organ ai uom eiuiui orășenesc P.iw.S. Petroșani și ai Staiuiu popular orășenesc

SECTORUL VIII — FRUNTAȘ 
LA MINA PETRILA
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ІRecent, colectivului sectorului 

VIII de la exploatarea minie
ră Petrila i-a fost decernat dra
pelul de sector fruntaș pe ex
ploatare în întrecerea socialis
tă cu celelalte sectoare auxilia
re ale minei. Economiile rea
lizate în trimestrul III de sec
tor Ia energie electrică și 
combustibil se ridică la peste 
650.000 lei. In întreg trimes
trul n-a fost înregistrată nici 
o avarie și nici o absență ne
motivată. La acest frumos re
zultat și-a adus contribuția 
întregul colectiv, în frunte cu 
comuniștii.

, ? J.

Ar
'Serviciul general, 

ctt' cele mai frumoase 
rezultate

Muncitorii serviciului general 
din cadrul sectorului VIII* exe
cută reparații medii și capitale 
la anumite utilaje de care de
pinde desfășurarea în bune con- 
dițiuni a procesului de produc
ție.

De curînd, echipa 
lăcătușul Biro Iosif â terminat 
mai devreme cu o lună repara
rea și punerea în funcțiune a 
unui recipient la un compresor 

100 m. c. precum și repara- 
capitală a unui compresor 

45 m. c. Acest lucru permite 
exploatarea să fie asigurață 
timpul iernii cu debitul de
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Tot muncitorii serviciului ge
neral au reparat și grupurile die 
pompe nr. 2—4 de la 
10, au 
pentru

. precum 
pentru 
clete.

Rezultatele obținute de 
torii serviciului general 
pararea la timp și întreținerea 
utilajului minier au contribuit 
cel mai mult la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor pe sector în 
trimestrul care a trecut.

orizontul 
confecționat două colivii 
puțurile oarbe nr. 9 și 7 

și 14 buc. angrenaje 
transportoarele cu ra-

munci- 
în re-

Aportul electricienilor
In mare parte, economiile rea

lizate la energia electrică pe sec
tor se datoresc electricienilor. 
Funcționarea ireproșabilă a in
stalațiilor electrice, evitarea pier
derilor de curent electric au fă
cut ca consumul de energie e- 
lectrică să fie redus mult. Mai 
zilele trecute Glodteanu Iuliu, 
Nagy Anton. Keiling Rudolf au 
terminat o lucrare 
repararea, montarea 
în funcțiune a unui 
trie la o pompă de
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importantă : 
și punerea 
motor elec- 
la orizontul

[0 
la

în-Recent, colectivul secției de 
treținere și reparații de la Uzina 
electrică Vulcan a 
rarea' cazanelor nr. 
zile mai devreme 
nul stabilit. Acest 
datorește unei mai 
a lucrului și specializării continue 
a muncitorilor energeticieni, a 
adus uzinei o economie de peste 
100.000. lei.

De asemenea, în primele două 
decade de lucru din octombrie, 
muncitorii din secția cazane, în - 
drumați permanent de șefii de tu
ră Blazu Vasile, Pardos Ioan și 
Rais Adalbert, au redus cu 2,1 la 
sută consumul de combustibil con
vențional.

Zilele trecute, datorită străduin
ței întregului colectiv de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din uzina, 
angajamentul anual la economii 
— 970.000 lei — a fost îndeplinit 
și depășit.

terminat repa- 
11 și 12 cu 10 
față de termc- 
lucru, care se 

bune organizări

10. Această operație a fost fă
cută într-un timp record.

Electricienii sectorului VIII, 
deși puțini la număr, execută 
repararea tuturor motoarelor e- 
lectrice și altor instalații elec
trice.

Atelierul mecanic — 
în sprijinul 

celorlalte secții
Muncitorii atelierului mecanic 

s-au dovedit a fi la înălțimea 
sarcinilor ori de cîte ori a fost 
necesară executarea unor piese 
de schimb pentru diferite uti
laje : cuplunguri pentru trans
portoarele cu raclete, contacte 
pentru locomotive, diferite șuru
buri, piese pentru pompe pneu
matice, (Jbntru. ventilatoare, cio
cane de abataj și multe altele au 
fost executate la timp de către 
harnicii muncitori ai atelierului 
mecanic. Multe din piesele de 
schimb sînt recuperate din dife
rite piese vechi. In obținerea suc
ceselor arătate s-au evidențiat 
muncitorii din echipele conduse 
de Cozma Rudolf, Lobonț Ca
rol, Pop V. și Svoboda T. II.

$
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? Cu faptul că sectorul I și-a 
! îndeplinii primul la min-a Pe- 

trila angajamentul anual pri
vind extragerea a 13.000 tone 
cărbune peste sarcinile de plan 
se mîndresc deopotrivă toți mi
nerii sectorului. Mîndri sînt 
de acest succes și minerii bri
găzii conduse de membrul de 
partid Jucătorii Gheorghe. A- 
portul lor a cîntărit greu în 5 
balanța frumoaselor realizări' 
obținute anul acesta în pro
ducție de colectivul sectorului.

Fotografia noastră înfățișea
ză un- schimb al brigăzii tov.

5 Jucătoru pregătit să intre îm
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— Alo centrala! Vă rog cabina 
de comandă.

— Cabina de comandă 1 Trimi 
te ți’ urgent un fug de 
cărucioare cu lemn la 
tru.

Și cîte alte cerințe 
sului de producție nu
zplvate cu mare rapiditate la o

goale și 10 
puțul cen

ale proce
se cer re~

ÎNSEMNĂRi
DE REPORTER

♦

In fruntea făuritorilor
noului

pupitrul îmbrăcat în pur-

Vulcan
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mină dezvoltată ca cea de la 
peni. La toate aceste apeluri 
site pe fir de la diferite telefoane 
instalate în subteran, centralista 
Șorian Ghizela (în clișeu) de la 
centrala telefonică a minei Lu- 
peni răspunde prompt, stabilind 
legăturile telefonice Solicitate fără 
întârziere.

De
pură5 de lîngă /nas. a prezidiului 
s-a apropiat o femeie cu părul 
cărunt.

— Dragi tovarăși, a rostit ea, 
cuprinzînd cu o privire vie su
tele de oameni aflați în sală. 
Sîntem adunați aici, comuniștii 
Vulcanului, să -raportăm parti- 

. dului ce am făcut într-un an de 
zile, să stabilim ce avem de fă
cut în viitor. Tovarăși, eu vreau 
să vorbesc des
pre viața noas
tră, despre feri
cirea oamenilor 
Vulcanului, des
pre traiul celor 
că mine... Femeia 
din viața ei și a 
mă cu ea, din viața minerilor .și 
a celor „pentru care numai sună 

-4ude" —> a , pensionarilor. Pen
tru toate acestea mulțumim parti
dului scump și sîntem hotărîți 
să pășim și de acum înainte pe 
calea arătată de partid, a în
cheiat ea.

înaintea ei, și după ce a vor
bit tovarășa Orșa, o comunistă 
în vîrstă, au luat cuvîntul mulți 
delegați la conferință. Ea însă 
n-a vorbit dteșpre randamente, 
nici despre prețul de cost sau e- 
conomii cum au făcut mulți vor
bitori. Totuși în cuvîntul ei a 
fost ceva comun cu al celor
lalți vorbitori : mîndria pentru 
cuceririle obținute în făurirea 
vieții noastre noi, dorința de a 
repurta succese și mai însemna
te sub steagul gloriosului partid 
al comuniștilor.

...La conferința orășenească de 
partid din acest an, comuniștii 
din Vulcan s-au prezentat cu un

înfăptuiri, 
unităților 
importante
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De la puț s-a dus țintă la gra
ficul cu realizările pe brigăzi din 
biroul sectorului. Maiștrii mineri 
și tehnicianul lancu Niculae lui 
Mituț, ■ care întocmeau raportu 
de pe schimbul 1, văzîndu-l își 
făceau semne cu piciorul pe sub 
masă. Se opreau din cînd în cînd 
din scris și priveau pe furiș la 
minerul de statură potrivită, dar 
cu umerii vînjoși, ce cîntărea cu 
privirea-i ageră cifrele de pe gra
fic. Văzînd cum fața înnegrită de 
cărbune a brigadierului Toacă 
Ștefan — că despre el este vorba
— se luminează de satisfacție, 
tehnicianul înțelese ce se petrece 
în acel moment in sufletul șefului 
de brigadă și-l întrebă :
- . — Cum mearsă azi la 0505 ?

— Bine, ca deobicei. A, ieșit și 
azi ceva negreață în plus. Nici 
nu se putea -altfel intr-o zi însem
nată pentru brigadă cum e cea de 
azi-

— In cit e azi ?
— 13 octombrie.
— Aha, acum înțeleg! Cum 

s-ar zice azi e sărbătoare.
— Cam așa ceva. Azi~i luna ac 

cînd am luat in primire 'brigada 
de la 0505.

bilanț bogat de 
lectivele 
șului au 
lizări în 
meritelor 
ci al istă.
Vulcan, 
dere abia au trecut 10 ani, mi
nerii au trimis în acest an side- 
rurgiștilor. termocentralelor ță
rii 25.000 tone de cărbune peste 
sarcinile stabilite, tînăra uzină 

termoelecrtică 
la Paroșeni 
trimis sute 
milioane kWh 
nergie spre cele 
patru zări ale 
înfloritoare; muUf

tuturor
obținut

îndeplinirea angaja-' 
anuale în întrecerea so- 
Din adîncurile minei 

de la a cărei redeschî-

însemnări pe marginea 
conferinței orășenești 

de partid Vulcan

ți înșirat fapte 
celor de o sea-

DUPĂ O LUNĂ...
• К ' •

— Ei, atunci felicitări, Ștefa
ne 1 Brigada are o aniversare o- 
norabilă. Aveți la decada l-a cea 
mai mare depășire din sector: 
aproape 200 tone peste- plan. Ce 
mai, sînteți fruntași! Dar să vă 
țineți bine pentru că și foștii voș
tri ortaci de la 102 se țin aproape 
cu realizările de voi. Și ei au scos 
din abataj zeci de tone de căr
bune pește plan. >

...Sosise cu o zi în urmă de la 
Buziaș. Iși petrecuse minunat și 
cu folos concediul de odihnă, tra- 
tindu-se în această renumi
tă stațiune balneară, li 
mai rămaseră cîteva ' 
de concediu- Dar Toacă Ștefan 
пи-și mal găsea locul acasă. Stă
tea ca pe spini. Chiar în ziua ur
mătoare a dat fuga la sector, să 
se intereseze cum merge brigada, 
ce măi e nou pe la mină, tsă le 
povestească ortacilor și tovarăși
lor de la sector cum a fost la 
băi.

De cum l-a văzut intrînd pe 
ușa biroului, tânărul inginer Ma
rian Nicolae, șeful sectorului V, 
s-a însuflețit.

— Bine c-ai venit tovarășe

Toacă1 Avem mare nevoie 
dumneata.

— Doar nu s-a întâmplat ceva 
în abataj, cu ortacii ? — se ne
liniști brigadierul.

I. BALAN

(Continuare în pag. 3-a)
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■ -patriei noastre . __
citorii Uzinej electrice _• Vuieflfi 
și-au depășit de asemenea sar
cinile; în Lunca Jiului,, prin nturtr 
ca entuziastă a harnicilor сой-* 
slructori prind contur construc
țiile viitoarei preparați* de căr
bune. Colectivele' Acestor unități 
sînt fruntașe și în realizarea • de 
econoriiii. Minerii au ecdnomi'sit 
1.960.000 lei, energeticienii de la 
T. C. Paroșeni și U. E. Vulcpn 
1.560.000 lei, respectiv. 1.821LO0O 
lei. Despre aceste victorii au vor
bit cu mîndrie la tribuna confe
rinței comuniștii Vulcanului re
născut, urmașii celor care în. a- 
prilie 1929 cucerit victoria în 
alegerile comunale votînd Blo
cul muncitoresc, cei care în 1949 
au redat vieții mina sortită mor- 
ții de capitaliști. Acești oampu» 
sînt azi stăpînii Vulcanului, fău
ritorii viitorului său. Și'cil toții 
în această calitate au vorbit Ta 

: tribuna conferinței orășenești- de
partid. > д

I — La depășirea de 13.200 tone 
cărbune realizată pînă acum, mi
nerii sectorului III vor mai ă- 
dăuga încă .5.100 tone — a spys 
comunistul-Drob Gheorghe, "im 
miner robust, șef de brigadă.,.;

— Rămînerea în urmă a.sec
torului. nostru va, fi lichidată 
pînă la sfîrșitul anului, s-a an
gajat în numele comuniștilorVdîn 

■ sectorul- I . al minei tov. Fedpr 
Petru.

' Constructorii din Coroești 
vor termina înainte de vreme-сои-

I. dubek'
(Continuare în oag. 3-a) 1
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J Petrila -■ aspect cotidian. Autobuzul de Gimpa își aștMRtt j
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Pentru ridicarea invățămîntului 
pe o treaptă superioară

să
₽e

dactic e conștient că școala patriei 
noastre trebuie să realizeze o mai 
strineă legătură cu viața, să for
meze la elevi deprinderi practice, 
să sădească și să dezvolte la ei 
deprinderile cele mai nobile. Con
ținutul lecțiilor și întreaga activi
tate didactică trebuie să asigure 
dezvoltarea multilaterală a perso
nalității elevilor, iar pregătirea lor 
teoretică și practică să se îmbine 
armonios cu însușirea unor înalte 
trăsături morale, cu educarea este
tică și fizică la nivelul vîrstei lor. 
Creșterea unui astfel de tineret 
poate fi asigurată în. condiții bune 
prin trecerea invățămîntului gene
ral obligatoriu la 8 ani.

Să privim doar cîteva aspecte 
ale rezultatelor ce pot fi înregis
trate . prin trecerea invățămîntului 
într-o nouă etapă. Sarcina trasată 
de «Congresul al Ш-lea al B«M.R. 
este „educarea oamenilor muncii 
în spiritul ideologiei și moralei co
muniste, dezvoltarea conștiinței so
cialiste și a noilor trăsături de 
comportare a omului, pentru plă
mădirea omului nou, membru, demn

Prin tre
cerea la învățămîntul de 8 ani 
sarcinile se pot rezolva mai bi
ne prin predarea mai amplă a 
limbii și literaturii romîne, a is - 
toriei și educației cetățenești. Fe
lul în care se vor preda aceste o-

Iată un nou act care vine 
confirme marile posibilități 
care regimul de democrație popu
lară le creează pentru dezvoltarea 
școlii așezind țara noastră printre 
țările înaintate ale lumii in dome
niul invățămîntului, al științei și 
culturii.

Apariția Decretului Consiliului 
de Stat al R.P.R. în legătură cu 
trecerea invățămîntului general obli
gatoriu și gratuit la 8 ani, satisface 
pe deplin cerințele care se ridică în 
fața școlii in etapa desăvirșirii cons
trucției socialiste. Dacă în 1954 
țara noastră se număra printre pri
mele 11 țări care aveau învăță
mîntul elementar de 7 ani, în timp 
ce în 70 de țări învățămîntul obli
gatoriu se desfășura pe 4—5 sau 
6 ani, astăzi înregistrăm cu și mai 
mare bucurie realizarea înainte de 
termenul fixat a uneia din sarcinile 
trasate de Congresul al IlI-lea al 
partidului : în țara noastră acțiu
nea de generalizare a învățămîntu- 
lui de 7 ani a fost înfăptuită și 
incepînd chiar cu acest an școlar, 
1961—1962, învățămîntul de cul
tură generală va avea durata de al societății socialiste". 
8 ani.

De marea importanță a acestei 
măsuri sînt conștienți nu numai lu
crătorii din învățămînt, cei care se 
ocupă direct de educarea tinerei 
generații, dar și părinții elevilor. 
Fiecare cetățean, fiecare cadru di*

acestorbiecte asigură îndeplinirea 
sarcini.

In formarea ermonioasă
- son aii rății elevilor un mai 

loc vor avea obiectele care 
educația estetică și educația fizică. 
Disciplinele desen, caligrafie, mu
zică, educația fizică și sport vot 
urmări educația estetică și fizică.

Orientîndu-se spre necesitățile 
practice ale producției socialiste, 
școala de 8 ani va reflecta orien
tarea realist — practică, dînd o 
pregătire temeinică în domeniul 
fizicii, matematicii, chimiei, știin
țelor naturii — pentru a for
ma la elevi îndemînări practice 
care să-i ajute în muncă, în viață. 
Acestor obiecte li se vor acorda 
mai multe 
pe ani, pe 
superioare.

Trecerea 
ani marchează un moment însem
nat în revoluția culturală ce se des
fășoară în țara noastră și aceasta 
trebuie să bucure deopotrivă pro
fesorii, părinții și elevii. Este sem
nul unui pas înainte spre cultură. 
Este rezultatul politicii înțelepte a 
partidului nostru, rezultatul firesc 
al succeselor înregistrate de harni
cul nostru popor în toate domeniile 
activității sociale.

FL. MUȘTEAN 
directoarea Școlii de 7 ani 

nr. 1 — Petroșani

a per- 
mate 

asigură

ore ce vor fi eșalonate 
principii didactice noi,

la învățămîntul de 8

ROLUL CONSILIULUI PEDAGOGIC
Un ajutor prețios în desfă

șurarea activității instructiv-edu- 
cative în școală îl dă consiliul 
pedagogic — organ colectiv care 
conduce întreaga activitate a 
școlii. Ca fortnă superioară a 
activității metodice — consiliul 
pedagogic dezbate în ședințe 
principalele probleme instructiv- 
educative din școală, populari
zează rezultatele pozitive obți
nute în muncă de către cadrele 
didactice cu o bogată experiență.

In anul școlar 1960 — 1961, 
datorită discuțiilor purtate și 
hotărîrilor luate stau obținut la 
sfîrșitul anului școlar rezultate 
frumoase. Exemplu: clasa a 
V-a D cu toți elevii promovați, 
clasa a П-a D doar cu un sin
gur repetent. Aceste rezultate se 
datoresc preocupării permanente 
a cadrelor didactice care au dat 
viață hotărîrilor luate în consi
liul pedagogic, în vederea men
ținerii unei legături strînse cu 
părinții elevilor și colectivul 
învățători și profesori care 
predat la clasele respective.

De un real folos au fost refe
ratele ținute în cadrul consilii
lor pedagogice și a comisiilor

de
a

metodice axate pe teme privi
toare la șptapele unei lecții, ac- 
centuîndu-se importanța fixării 
cunoștințelor în reușita unei lec
ții. De asemenea, s-a pus accent 
pe verificarea minuțioasă a cu
noștințelor elevilor.

Acestor două etape hotărîtoa- 
re li s a acordat o deosebită a- 
tenfie de către întreg colectivul 
școlii noastre de 7 ani nr. 1 din 
Lupeni.

Odată cu începerea noului an 
școlar 1961—1962 a avut loc un 
consiliul pedagogic în care s-a 

expus și discutat planul de mun
că general al școlii. In planul 
de muncă se prevede: școlari
zarea tuturor elevilor de vîrstă 
școlară, formarea disciplinei li
ber consimțite, întărirea legătu
rii învățămîntului teoretic cu cel 
practic, asigurarea conținutului 
științific al invățămîntului, în
tărirea colaborării între școală și 
familie, îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, cît și ridi
carea nivelului profesional și po
litic al cadrelor didactice.

Pentru a nu fi neglijate nici, 
una din activitățile extrașcolare, 
toate au fost incluse în planul de 
muncă general, tr.asîndu-se sar-

0-----------------

cini precise tovarășilor învăță
tori și profesori.

lnstructoarea superioară de 
pionieri și-a întocmit un grafia cu 
ședințele pentru alegerile pionie
rești pe grupe, detașamente și 
pe unitate Ia care participă în
vățători, profesori și instructori 
de detașamente, precum și di
rectorii școlii.

Organizația U.T.M. și-a ales 
organele conducătoare dintre cele 
mai bune cadre didactice, care 
vor sprijini procesul instructiv- 
educativ.
• Discuțiile purtate în consiliul 

pedagogic pe marginea planului 
de muncă general au scos în 
evidentă interesul și elanul cu 
care s-a pornit în muncă în 
noul an școlar.

Colectivul de corespondenți 
din școală: prof. Maria 
Florea, prof. Olimpia Cîlcic. 
îniv. Elisabeta Bajnocski și 

înv. Elena Cernăianu

în

Pe tablă apar contururile modelului de rochie; în bând, elevele, 
la rîndul lor

Aspect de 
croitorie.

desenează însușindu ți astfel tainele 
la o oră la Școala de meserii din

croitoriei.
Petroșani — secția

E D UC A
organizației deSecretarul

partid de la Grupul școlar 
minier Lupeni stătea dus pe 
gînduri, din cînd în cînd răs
foind caietul pe care-1 
față, pe masă.

— încurcată afacere. E greu 
s-o scoți la capăt cu 
ăștia. Zău e tare greu — își 
spuse el. Dar las’ că se dau ei 
pe brazdă. Pînă atunci... o să 
mai stăm cu picioarele in apă 
rece.

Gîndurile îi fură întrerupte de 
scirțîitul ușor al ușii. In came
ră își făcu intrarea un om tre
cut de mult de anii tinereții. Pă
rul argintiu îi trădează Vîrsta. 
Dar ochii ? Ochii îi sînt la fel 
de vioi și pătrunzători ca în 
anii tinereții, deși se vede de la 
distantă că 
mește,

— Ascultă tovarășe Gulyas, 
se adresă .el 
săturat I Те-oi supăra sau nu pe 
mine, dar mi-e greu. Cei din a- 
nul I i-ar mi-au întîrziat la ma
să. Unii nu și-au aranjat cum 
trebuie păturile... Am să-i spun 
asta și tovarășului Cristea. Eu 
am fost miner. Ce fel de edu
cator am să fiu eu.

— Ce să-ti spun ? 
dreptate. Greu a fost 
acolo în adînc, dar 
mai greu e în „ 
de la suprafață, 
însă datoria acolo, 
ne-o facem și aici.

Munca i-a prins din nou fără 
să le dea răgaz să discute 
prea mult. Și așa se întîmplă

avea în

bobocii

ceva-1 nemultu-

secretarului. M-am

Cam ai 
în abataj 
parcă tot 

abatajul'* ăsta 
Ne-am făcut 

Musai să

T o
mereu. Altfel 
șit să obțină 
le au. Pentru 
ce te satisface în această școală 
este ordinea și disciplina. De la 
primul atelier și pînă la ultima 
dependință, totul strălucește de 
curățenie, totul este aranjat cu 
gust și în ordine ca de mîna 
unui harnic gospodar. In dor
mitoarele spațioase fiecare pat 
este aranjat cu grijă, florile de 
la ferestre udate zilnic, pereții 
neatinși, nici o pată pe vopseaua 
albă a ușilor; în spălătoare se 
reflectă în oglinzile luminoase 
aceeași ordine și curățenie. In 
vestiare 700 de dulapuri adăpos
tesc obiectele și lenjeria elevilor 
fără să poarte nici unul lacăt...

Și totuși, întrebați, celor pa
tru educatori cu ghiocei la tîm- 
ple li se pare că au făcut prea 
puțin, pentru ca viitorii m,imci- 
torf să fie pe cît de buni me
seriași pe atît de ordonați și 
harnici. Aceasta este poate cheia 
succeselor obținute de cei despre 
care se vorbea cu ani în urmă 
ca despre fruntași în munca a- 
batajelor din adîncuri. Șl dacă 
azi munca lor din abatajul de 
la suprafață nu se măsoară în 
tone ea își arată totuși roadele 
în comportarea frumoasă a uce
nicilor în clasă. în atelier, pe 
stradă. Gulyas Gheorghe, Got- 
har Ioan, Palușek loan și Suciu 
Ioan sînt cu adevărat educatori...

C. COTOȘPAN 
M. DUMITRESCU

R I I
nici nu ar 
rezultatele 
că într-adevăr ceea

fi reu- 
pe care

Au mal rămas cîteva zile pini la încheierea practicii de 
producție pentru elevii unei școli profesionale, aflați în practică 
la „Viscoza" Lupeni. Obiectivul fotografic a prins o parte din ei, 
adunați in jurul lăcătușului Mănescu Ioan, ascultînd explicațiile a> 
cesiu*» despre funcționarea mașinilor dc răsucit
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g Clădirea încă nu
8 are firmă. Lingă 

poarta de la in
trare, molozul ne
ridicat amintește că numai cu pu
țin timp în urmă aici au lucrat 
zidarii, dulgherii, zugravii. Acum 
curtea împrejmuită cu un gard 
nou-nouț răsună de rîsetele crista
line ale „gazdelor"- — preșcolarii 
cartierului Braia — Lupeni, iar 
educatoarele Balint Irina și Muta- 
fian Marina nu mai prididesc cu 
răspunsurile, la întrebările puse de 
cei curioși.

— Peste 50 preșcolari avem in 
8 grupa celor mari și tot pe atîția în 
8 grupa celor mici. E frumos aici 
8 la grădinița amenajată în fostul 
8 club al filaturii. Și curtea e mare, 
8 ceea ce dă posibilitate copiilor să 
8 se joace în aer liber. Cit despre 
ts firmă, nici ea nu va lipsi și atunci 
<5 nu mimai vecinii noștri, ci toți 
8 acei pe care pașii îi vor purta pe 

strada Tudor Vladimirescu, din 
cartierul Braia vor afla că aici 
se găsește grădinița de copii nr. 
4...

...Prinși de mină doi cite doi, 
îmbrăcați în uniforme pepit, feti
țe și băieți cu șorțulețe albe sau 
negre, după ce cu toții și-au șters 
cu grijă picioarele, au intrat în 
clădirea grădiniței.
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„ASTĂZI VOM ÎNVĂȚA 
DESPRE TOAMNĂ..."

„Astăzi vom învăța despre 
toamnă" îi anunță tovarășa edu
catoare Balint Irina. Și cu ajutorul 
cretelor colorate desenă pe tablă 
o barză, apoi un stol de rîndunele, 
cocori, păsări călătoare. Povesti
rea despre toamnă, cu bogățiile 
ei, cu păsările care își iau zborul 
și pleacă spre sud, spre locuri mai 
calde; despre toamna cu covorul 
de frunze așternut prin parcuri, 
livezi și păduri, despre viaturile 
care bat din ce în' ce mai cu pu
tere, dezvelind copacii de frunzi
șul lor s-au pus numeroase între
bări.

— Și la primăvară or să vină 
înapoi rindunelele ? Vor veni și 
berzele ? Unde-și vor face cuiburi? 
Cu ce se vor brăni ? In livezi vor 
crește alte fructe, tot la fel de 
gustoase ca cele cumpărate de 
mama, din care ea Szedlak Aure
lia aduce la grădiniță pentru mi
cul dejun, ca și Csehi Arthur, 
Blosz Clara, Fiilop Ștefan, ca toți 
colegii ei de grădiniță ?

După povestirea despre toam
nă a urmat recreația, apoi un joc 
de creație cu ajutorul cuburilor. 
Pe mesele de „lucru" cuburile ro-

ooooooooooooooooo&ooooooo oooooooooooooooooooo
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ții, verzi, galbe- 8 
ne, albastre iau | 
forme de blocuri, g 
magazii, batn- g

Terezia, o roagă pe 8bare. Nagy
tovarășa educatoare s-o ajute să 8 
construiască un adăpost de iarnă 8 
pentru păsări. Și după modelul 8 
tovarășei educatoare zeci de miini 8 
se apucă și construiesc adăposturi, 8 
deocamdată numai din cuburi, dar 8 
etnd ei vor merge la școală și 8 
vor deveni pionieri, sub îndruma
rea instructorului de pionieri vor 
construi adevărate și trainice lă
cașuri pentru păsările care rămin 
să ierneze pe meleagurile noas
tre.

...Și gimnastica inclusă în pro
gram amintește de subiectul pri
mei ore: „Toamna". Mișcarea 
brațelor înlîi încet, apoi mai re
pede, tot mat repede este urmata 
de imitarea vi jilțului produs de 
vmt. Și pentru că din program nu „ 
s-au epuizat decît jumătate din 
„ore" preșcolarii trec la spălatul ~ 
mtinilor și apoi fiecare îți vede 
de porția lui de gustare, adusă de 
acasă în gentuță, în care mamele 
grijulii n-au uitat să așeze cite un 
măr rumen ca și acesta să le a‘ 
mintească de bogăția și farrne- g 
cui toamnei. g
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STHAGUL DBȘV

In fruntea 
noului

(Urmare din pagina ba)

strucția noii uzine de preparare, 
a făgăduit Bogățeanu Nicolae, 
muncitor pe acest șantier,

— Energeticienii din Paro 
șem vor atinge încă în trimes
trul IV al anului acesta indicii 
planifcați pe 1962 — a spus tov. 
Milițescu Gheorghe, directorul 
uzinei Paroșeni.

Cu deosebită vigoare în con
ferință a ieșit în evidență rolul 
comuniștilor, ai organizațiilor 
de partid în coordonarea activi
tății economice, în mobilizarea 
colectivelor spre noi înfăptuiri. 
Tov. Cotot Iosif, șeful exploată
rii Vulcan, a vorbit despre efi
cacitatea întăririi preocupării 
organizațiilor de partid din sec
toarele minei pentru îmbunătă
țirea activității economice. Tov. 
Popescu Miron și Traistă Eu
gen, au reliefat exemplul înain
tat al comuniștilor de la U.E.V. 
în mișcarea de inovații și rațio
nalizări, în ridicarea nivelului 
tehnic al producției. Tov. Bete- 
ringhe Vasile, președintele sfatu
lui popular și gospodina Smitco 
Avaria au relevat activitatea sus
ținută a grupelor de partid și a 
organizațiilor de bază din car
tiere în mobilizarea cetățenilor 
la Înfrumusețarea orașului, ia 
realizări gospodărești care au a- 
dus sfatului popular Vulcan titlul 
de fruntaș în întrecerea patrio
tică pe întreaga Vale a Jiului.

Bilanțul făcut de conferința 
de partid, faptele enumerate din 
activitatea politică a organiza
țiilor de partid, au fost încă o 
confirmare a rolului conducător 
de mobilizatori și însufletitori 
ai oamenilor muncii în iureșul 
tumultos al luptei pentru fău
rirea vieții noi. Comuniștii din 
Vulcan, sub conducerea comite
tului orășenesc de partid, sînt 
la înălțimea misiunii lor. In con
ferința orășenească de partid din 
Vulcan nu s-a vorbit însă numai 
despre realizări.

— Este în caracterul nostru, 
ah comuniștilor, să ne arătăm 
lipsurile, să le analizăm, să sta
bilim calea pentru înlăturarea 
lor, au arătat mai multi vorbi
tori. Și conferința a criticat cu 
hotărîre lipsurile care mai există 
în munca organizațiilor de 
partid. Cu deosebită atenție s-a 
oprit conferința asupra neajun
surilor privind activitatea unită
ților de deservire a populației, a 
I.L.L., I.C.O., a unor unități co
merciale.

In Vulcan s-a construit mult 
In locul clădirilor dărăpănate, 
triste, în centriil Vulcanului au 
apărut zeci de blocuri înalte, cu
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— Nu, nu s-a intîmplat nimic, 
Fi pe pace. Dar o să se întîmple 
de acum înainte...

— Ce o să se întîmple, tovarășe 
inginer f

După cîteva clipe de ezdare, șe
fa'. de sector i-a cuprins umerii 
și, p rvindu-l în ochi, t-a spui:

— Ne-ат gîndit mult la asta, 
Ștefane. Am cerut și părerea or
ganizației de bază, iar acum e ria
dul dumneatale să-ți spui cuvin 
tul...

— Referitor la ce ?
— Trebuie să faci un sacrificiu 

în folosul sectorului, al întregului 
colectiv. Numai plecînd din bri
gada pe care o ai acum la abata
jul 0505 și reorganized brigada 
de acolo, punind abatajul la 
punct, așa cum ți-e dusă vestea 
la mina Lonea că te pricepi, va 
putea fi ridicată și brigada de a- 
cedo la nivelul îndeplinirii sarcini
lor de plan. Știi doar că brigada 
lui Stan loan e tot sub plan.

— ÎH
—- Noi nu te obligăm Ștefane. 

Apelăm numai la bunăvoință, la 
conștiința dumneatale. Mai gîn-

făuritorilor 
V ulcan

fațade largi, asfalt, magazine 
spațioase cu vitrine mari. Grija 
pentru întreținerea și gospodă
rirea fondului de locuințe și a 
localurilor n-a crescut însă pe 
măsura dezvoltării orașului. In 
cartierul nou din Paroșeni sub
solurile unor blocuri sînt inun 
date de apă, unii locatari din 

, blocurile cu încălzire centrală 
nu-și achită obligațiile, în car
tierele periferice mai sînt străzi 
neîntreținute — iată doar cîteva 
neajunsuri față de remedierea 
cărora sectoarele l.L.L. și I.C.O. 
n-au avut o preocupare satisfă
cătoare. Nemulțumiri există și 
în ce privește deservirea în u- 
nele magazine.

Conferința de partid a mani
festat o deosebită grijă fată de 
continua întărire a rolului con 
ducător politic al organizațiilor 
de partid, a rîndurilor acestora 
prin primirea în partid a celor 
mai înaintați muncitori. Tov. 
Rapolțean Victor, Moldovan E- 
leonora, Sicoi loan. Kiss Vale
ria. membri ai comitetului oră
șenesc, au fost criticați pentru 
slaba activitate de îndrumare a 
organizațiilor de bază privind 
îmbunătățirea muncii de primire 
în partid. Rezultatele obți
nute în acest an în a- 
cest domeniu au fost cu mult 
sub posibilități. De aceea, noul 
comitet de partid, organizațiile 
de bază vor trebui să pună în 
centrul atenției lor intensificarea 
muncii de educare a activului 
fără de partid și a utemiștilor.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tov. Ghi- 
oancă Victor, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Pe
troșani. Vorbitorul a eubliniat 
principalele sarcini ce stau în 
fața comuniștilor din Vulcan, a 
comitetului orășenesc de partid 
nou ales, și-a exprimat convin 
gerea că, în frunte cu comuniștii, 
minerii, energeticienii. construc
torii din Vulcan vor obține noi 
succese în înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid.

-------- — — - a—— ' ~ —--------

hota: In дара vagonetelop 
nu vine iapna ?

La mina Lupeni s-au făcut u- 
nele pregătiri de iarnă. Stocul 
de betonite pentru . armarea în 
boițari a fost stivuit frumos, 
s-au luat măsuri pentru strîn. 
gerea fierului vechi, utilajele au 
fost puse la adăpost.

In ce privește gara de vago- 
nete goale a minei, aici nu s-a 
făcut nimic. De cum iese vago- 
netul gol din culbutor, aproape 
nici nu circulă pe șine ci... pe

L U IN A . . .
deștete. Miine să ne dai răspunsul,.

A plecat spre casă frămtntîn- 
dwse. Cum să se despartă de or
taci ? Vor înțelege ei cum stau 
lucrurile, sau vor crede cine știe 
ce despre el ? Le-a fost un părin
te, iar ei lui ca adevărați frați. 
Ce mai băieți I Tot unul și unul. 
Cînd se pornesc la treabă sint în 
stare să urnească și muntele din 
loc. De pildă, Cristea Aurel, Far- 
kaș loan și Țăranu Gheorghe au 
o prinzătură la lucru!... Ultimul 
e iute de parcă are spirt curat nu 
singe în vine. Dacă ar fi să plec, 
pe el îl las șef de brigadă in loc. 
Ehei, ce nu se poate face cu ase
menea mineri I Iți aminti că îna
inte de a pleca în concediu la 
gazeta de perete de la Jieț a a- 
părut un articol despre succe
sele brigăzii în cinstea Zilei mi
nerului pe care l~a citit împreună 
cu toți ortacii. Își amintea și a- 
cum aproape textual ce scria in 
articol : „Brigada condusă de to
varășul Toacă Ștefan de la aba- 
tdjul cameră 102 este fruntașă la 
mina Lonea de mai mulți ani. 
Minerii brigăzii și-au depășit an
gajamentul luat cu 168 tone, au 
realizat un randament mediu de

întreprinderea de explorări Lu
peni își desfășoară activitatea de 
foraj în toată Valea Jiului, avînd 
locații de foraj — sonde — de la 
Cîmpu lui Neag pînă la Cimpa.

Pentru buna desfășurare a lu
crărilor de foraj în lunile de iar
nă, întreprinderea, îndrumată de 
organizația de bază, a luat măsuri 
care să asigure continuarea lucră
rilor în condiții bune și in aceste 
luni de anotimp nefavorabil. Ast
fel, ca o primă măsură a fost a- 
provizionarea cu materiale de fo
raj a locațiilor — avînd în vedere 
că drumurile de acces la sonde 
sint foarte rele, iar transporturile 
pe timp de iarnă se efectuează a- 
nevoios. In acest sens, s-au ame
najat drumuri de acces ța sonde 
încă din trimestrul III 1961, au 
fost reparate mijloacele de trans
port pe șenile la toate sectoarele, 
s-au dotat sectoarele cu noi trac
toare sovietice tip D.T. de 54 
C.P. (care vor putea satisface in 
bune condițiuni nevoile de trans
port pe timp de iarnă, pe îngheț 
șl pe terenuri desfundate), s-a 
transportat material pentru noroi 
de foraj la sonde, cherestea, ci
ment, motorină, burlane și utilaje. 
Aprovizionarea cu materiale a son
delor va continua însă pe toată pe
rioada de iarnă pentru sondele noi 
care se vor amplasa.

Altă măsură luată pentru perioa
da de iarnă este aceea a reparării 
sediilor centralei și sectoarelor ca 
și aprovizionarea lor cu combusti
bil pentru foc ; în acest sens, s-au 
construit barăci la fiecare locație, 
au fost montate sobe de încălzit. 
Merită a fi evidențiat, din acest 
punct de vedere, sectorul Bărbă- 
teni care în toamna aceasta și-a 
refăcut toate barăcile de la sediul 
sectorului. Exemplu în efectuarea 
pregătirilor de iarnă este și loca
ția 5800 — sector Uricani — cu 
instalație de foraj românească S. 1 
25 condusă de brigadierul Nedelcu 1 
St., care, pe lîngă faptul că a 
efectuat cele menționate mai sus, 
a luat măsuri de protejare a con
ductelor de motorină și apă, pre
venind astfel înghețul apei și a 
motorinei,. Incit producția nu va 
suferi din această cauză. De ase
menea, merită să fie evidențiată

noroi: între linii este numai 
noroi, pămîntul se ridică pînă 
la „coroana" șinei, macazurile 
sînt înecate în mocirlă.

De ce nu se iau măsuri de cu
rățire a căilor de transport în 
gara vagonetelor goale de la mi
na Lupeni ? Dacă ar cădea o 
zăpadă, transportul ar fi blocat ! 
Sau poate nu. răspunde nimeni 
de această gară, nici chiar sec
torul de transport al minei ?

4,24 tone/post, la lemn de mină 
au obținut o economie de 30 m.c., 
iar le explosiv de 85 kg. Cinste 
lori". Nu e de mirare că lună 
de lună cîștigul pe post de miner 
nu a fost mai mic de 85—100 lei.

Și totuși tovarășul Toacă Ște
fan a plecat. A procedat așa cum 
l-a îndemnat conștiința sa de co
munist. A plecat acolo unde era 
mai greu, unde se simțea lipsa 
prezenței sale, ca să organizeze 
lucrul, să îndrume și să educe oa
menii, prin exemplul personal, în 
spiritul atitudinii socialiste față de 
muncă. Din* ziua de 13 septem
brie a devenit șeful brigăzii de 
la abata/ul 0505. Vechii ortaci de 
la 102 nu i-au reproșat. Dimpo
trivă. l-au urat succes și s-au an
gajat să nu-și facă de rușine fos
tul 'șef de brigadă și nici pe cel 
nou, tov. Țăranii Gheorghe. Bri
gadierul Toacă Ștefan le-a promis 
atunci că in curînd va face din 
noua brigadă un rival de temut 
in întrecerea socialistă.

Și unii și alții s-au ținut de 
cuvînt. Minerul Toacă Ștefan si-a 
pus la contribuție toată îndemâna
re și îndelungata sa experiență 
practică, toată destoinicia în ma~ 

locația 5702 condusă de comunis
tul Popescu Dumitru care a tadș- 
plinit toate sarcinile prevăzute in 
planul de măsuri privind pregăti
rile de iarnă. In cadrul acelorași 
pregătiri, la sediul sectorului Li- 
vezeni s-a montat o instalație de 
încălzire centrală care va aduce 
o importantă economie de combus
tibil.

Cu toate măsurile luate pînă 
acum, în cadrul întreprinderii mai 
sînt încă o serie de deficiențe care 
trebuie remediate de urgență. Ast
fel, combustibilul repartizat locu
rilor de muncă este insuficient; 
serviciul de aprovizionare va tre
bui să ia măsuri urgente de pro
curare a combustibilului necesar 
suplimentar. Apoi mai sînt locații 
care nu sînt pregătite în suficien
tă măsură pentru iarnă. Astfel, lo
cațiile 5453, 5490, 5900, 5492 din 
cadrul sectorului Livezeni, 5641, 
5642 Bărbâtenf, 5242, 5226, 5225 
— Uricani, încă nu și-au acoperit 
barăcile. Nici la atelierele Bărbă- 
teni nu s-au înlocuit geamurile 
sparte. La fel, măsurile care tre
buie luate urgent pentru proteja
rea utilajelor nu au fost încă tra
duse in viață.

Timpul care se mai menține bun 
se poate schimba repede. Trebuie 
profitat de puținele zile favorabile 
și pornit de urgență la remedierea 
tuturor lipsurilor, astfel încât iar
na să găsească pregătiți pe son
dori, iar lucrările de foraj să con- 
tinuie fără întreruperi.

N. SUCIU
șeful serviciului administrativ

I. E. Lupeni

Ія Ю luni — 
208.277 ore munci 

patriotici
Mobilizați de deputat), locui

torii orașului Vulcan au pornit 
încă de La începutul anului la 
muncă pentru amenajarea și în
frumusețarea localității lor. Bi
lanțul efectuat de curînd de că
tre comitetul executiv al Sfatu
lui popular Vulcan arată că în 
perioada 1 ianuarie — 15 oc
tombrie, locuitorii orașului au 
participat la peste 200 de acțiuni 
patriotice, prestînd în cadrul lor 
208.277 ore de muncă voluntară. 
Sub conducerea unor specialiști, 
locuitorii au pietruit și reparat 
străzile Nicolae Bălcescu, Aba
torului, Dîmboviței, Plesnitoare 
și Mălăiești, au amenajat 2,6 ha. 
zone verzi între noile blocuri, au 
terminat, în partea de sus a 
străzii V. Alecsandri lucrări
le pentru instalarea conduc
tei de apă potabilă și au con
struit mai multe poduri și po
dețe în cartierele mărginașe. Va
loarea acestor lucrări depășește 
suma de 577.000 lei.
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terie de organizare și educare c, 
oamenilor. Noua atacare de fîșie 
la abatajul 0505 a fost făcută sub 
conducerea sa ca la „carte". Cu 
șefii de schimb Todea loan, Ște- 
lea Grigore și Popa Nicolae, noul 
brigadier a ținut o 
școală despre felul cum să folo
sească la capacitatea maximă ma
șinile șij utilajele; cum să perfo
reze mai bine, plasat găurile de 
pușcare și cu cît exploziv să le 
încarce pentru ca efectul de rupe
re al exploziei să fie mare, dar 
să nu st fărîmițeze prea tare câr 
bunele; cum să armeze coreei a- 
batajul după monografia de ar
mare și să recupereze lemnul, prin 
răpire, ctnd se face prăbușirea, 
pentru a realiza economii la lemn; 
cum să folosească integral cele 8 
ore de muncă și cite altele. O 
lună de muncă încordată cu că - 
bunele și oamenii. Și satisfacțiile 
îndeplinirii cu cinste a acestei 
sarcini încredințate de conducea 
sectorului și organizația de bată 
nu l-au ocolit pe tov. Toacă Ște
fan. El le-a descifrat tîlcul de ne 
graficul de producție, în ziua cînd 
s~a împlinit o lună de cînd condu
ce noua brigadă. O brigadă de
venită între timp din codașă — 
fruntașă.

• НІВИОФАТЕ
Шодіііііша 

іШіаИІ! sin. Jill"
PETROȘANI

I ANGAJEAZA !
■» șef serviciu producție

[ » șef serviciu tehnic
<*• șef serviciu plan

I
-* șef serviciu organizării 
muncii

— șef serviciu contabilitate 
•— economiști principali 
— revizori contabili 
— tehnicieni șl maiștri 

brutari
Condiții de angajare, con

form dispozițiilor legate în 
vigoare (H.C.M. nr. 1053 
din 1960).

Alte informații, zilnic în
tre orele 8—10 la sediul în- 

; treprinderii str. Clemenței nr. 
30, telefon 126.

.SSăSKSă-iii—-2- - - «nnSiSSWSiătîSSSÎS

I! ANGA JĂR1 
•i :l
•i întreprinderea de explo. :: 
•; rări Lupeni, cu sediul în ți 

Lupeni strada Avram lancu •• 
ii nr. 1, angajează imediat: :j

; — doi contabili principali • 
|| cu salariu de 925—1.050;

ii — șef birou contabilitate cu ii 
;; salariu de 1.400—1.700;
:: ij
ii — contabil revizor cu sala- ii 
І riu de 800—1.150;
І — contabil șef sector Albeni ii
i cu salariu de 1.000—1.300. ți 
I plus Spor de șantier 30 Ia ț: 
! sută Ia ultimul post.

Condițiile pentrv angaja- : 
rea tn posturile de mal sus i 

; sînt cele prevăzute de no- ii
ii mendatorul tip.

—— . _ ■ at;

CITITORI!
Vizitați ixpoziția Cir ții 

sovietice organizată la 
„Librăria noastră** din lo
calitate între 16 octom
brie — 7 noiembrie a. c. 
unde găsiți un bogat sor
timent de cărți ale scrii
torilor ruși și sovietici în 
original și traducere, pre
cum și ale scriitori or noș
tri.

| î. l P. L Peirojanl |
: Anunță
: DESCHIDEREA RESTAU- || 
• RANTULU1 „CINA" din 
! Lupeni pe data de sîmbătâ, |j 
: 28 octombrie 1961 orele 20, !ț 
i complet renovat.
: Orchestra condusă de ii
■ maestrul violonist Gogan : 

Ion și cintăretul Lică Ser- |i
i căneanu, vor distra publicul ’ 
: consumator.
i Restaurantul oferă în per- I 
I manență diferite specialități ji 
li de artă culinară și grătar.

Cu această ocazie se va j 
! organiza și o frumoasă ex- • 
i poziție de artă culinară cu ii 
; vînzare.

Lumină fluorescentă și în* ;
i călzire centrală.
i Vizitați cu încredere noul
I restaurant. |i

ANGAJĂRI
Combinatul carbonifer 

Valea Jiului
Petroșani

ANGAJEAZA un GRĂDI
NAR CALIFICAT pentru 
grădina și Sera de flori a 
combinatului.

Cererile se vor depune la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului Petroșani str. 23 Au
gust nr. 2, biroul serviciului 
administrativ gospodăresc 
pînă la data de 25 octom
brie a. c.



< l STEAGUL ROȘU
>

Lucrările Congresului al XXII-lea al P.C. U.S
MOSCOVA 25 (Agerpres). —- 

TASS transmite:
La 25 octombrie au continuat 

lucrările. Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. In cadrul ședin
ței de dimineață au luat cuvîn- 
tnl :

JESUS FARIA, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Vene
zuela, KNUD JESPERSEN, pre
ședintele Partidului Comunist 
iin Danemarca, PAUL DE 
■GROOT, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Olanda, GIL
BERTO VIERA, secretar politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Columbia, 
LAWERENCE SHARKEY, secre
tarul general al C.C. al Parti
dului Comunist din Australia, 
NIKOLA ȘAUI, secretar ăl 
al Partidului Comunist din 
ban.

Delegații au continuat 
dezbaterile pe marginea Raportu
lui de activitate al C.C., Proiec

tului de Program și raportului de 
activitate al Comisiei centrale de 
revizie. Primul care a luat cuvîn
tul a fost VASILI 
montor la Șantierele 
tika“ din Leningrad.

El a comunicat că
la aceste șantiere au inițiat între
cerea pentru îndeplinirea în., 5 ani 
a sarcinilor septenalului cu privire 
la. creșterea productivității mun
cii.

La șantierele „Baltika" mișca
rea pentru munca comunistă a 
devenit o mișcare de masă. Mem- 
brii brigăzilor de muncă comunis
tă consideră de datoria lor nu 
numai să muncească bine. In între
cerea pentru munca comunistă se 
educă omul nou, omul zilelor co
muniste de mîine.

Smirnov a dat asigurări congre
sului că inimile muncitorilor de 
lă șantierele „Baltika", precum și 
ale muncitorilor de la celelalte 
întreprinderii din Leningrad,’ au 
'fost, sînt și vor fi întotdeauna ală
turi, de Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice.

IVAN BODIUL, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din R.S.S. Moldovenească a spus 
că adîncirea democratizării vie
ții sociale în Uniunea Sovietică, 
atragerea maselor largi de oa- 
ipeni ai muncii la 
țării constituie 
mai importante 
tima perioadă.

Ivan Bodiul. 
prietenia dintre

C.C. 
Li-

apoi

SMIRNOV, 
navale „Bal"

muncitorii de

ponducerea 
una dintre 
realizări din

cele 
ul-

căa subliniat 
poporul albanez 

și popoarele lagărului, socialist 
a fost întărită prin sîngele văr
sat în lupta împotriva fascis
mului. Cu atît mai mult nu pu
tem trece sub tăcere greșelile 
(conducătorilor Albaniei, a decla
rat el. Datoria noastră interna- 
ționalistă este să ajutăm Parti
dul Muncii din Albania să-și 
îndrepte greșelile și să nu în
găduim ruperea Albaniei de la
gărul socialist.

VIKTOR KROTOV, directorul 
uzinei de mașini grele din Ural 
(una din cele mai mari din 
U.R.S.S.), a relatat că după 
jCongresul al XX-lea al P.C.U.S. 
Ia această întreprindere s-a pus 
la punct producția a 53 noi ti
puri de utilaj pentru laminoare, 
furnale, lucrări de foraj în in
dustria petrolieră etc.

La această uzină este în curs 
de construcție un bluming auto
mat cu o capacitate de șase mi
lioane tone de laminate pe an. 
Pînă la sfîrșitul septenalului se 
prevede utilarea cu astfel de blu- 
minguri a patru uzine metalur
gice. S'-а terminat proiectarea 
utilajului pentru un furnal 
un volum de 2.700 m. c.

Uzina de mașini grele 
ral se află în prezent în 
strucție. In decurs de țrei 
pacitatea întreprinderii 
dubla.

ZIA NURIEV, prim-secretar al 
Comitetului regional al P.C.U.S. 
din R.S.S.A. Bașkiră, a subliniat 
că uriașele succese obținute de 
Uniunea Sovietică după Congre
sul al XX-lea constituie o do-

cu

din U- 
recon- 

ani ca
se va

Prezente romînești peste hotare
de politica lagărului imperia- 
ca în perioada ce a trecut 

de la Congresul al XX-lea 
P.C.U.S. în ale cărui hotărîri 
torice și-a găsit expresia linia 

care a încercat să abată parti- ninistă, orientarea leninistă", 
dul de pe calea leninistă".

Zia Nuriev a declarat că de
legația organizației de partid din 
R.S.S.A. Bașkiră sprijină pe de 
plin propunerile ca Molotov. Ma
lenkov și Kaganovici să fie ex
cluși din P.C.U.S.

Referindu-se la dezvoltarea e- 
conomiei naționale a R.S.S.A. 
Bașkiră, Zia Nuriev a subliniat 
că industria petrolieră și petro, 
chimică, ramura principală a e- 
conomiei republicii se dezvoltă 
rapid. Extracția de țiței crește 
în ritm vertiginos.

Vorbitorul a arătat că R.S.S.A. 
Bașkiră deține primul loc în 
U.R.S.S. în ce privește rezervele 
de țiței.

Poporul bașkir, «datorează toa
te succesele sale înțeleptei politici 
naționale leniniste, a subliniat 
Nuriev.

ALEKSANDR KOLCIK, șeful 
unei brigăzi de muncă comunistă 
de la o mină din Donbas (Ucrai
na), a vorbit delegaților la Con
gres despre introducerea unor noi 
metode de muncă în întreprinde
rile acestui bazin carbonifer. El 
a comunicat printre altele, că la 
mina unde lucrează au fost create 
brigăzi complexe. Această organi
zare a muncii a permis brigăzii 
lui Kolcik să sporească extrac
ția medie zilnică de cărbune de 
la 408 la 465 tone. A crescut con
siderabil productivitatea 
combinelor, a fost redus prețul 
cost al cărbunelui obținut.

Aleksandr Kolcik a subliniat 
brigada sa de mineri năzuiește 
aplice principiile comuniste 
muncă și în viața de zi cu zi.

Asistența a întîmpinat cu aplauze 
pe Fiodor Petrov, membru al 
Partidului Comunist din anul 1896. 
Acest veteran al revoluției a de
clarat că raportul de activitate al 
Comitetului Central prezentat Con
gresului al XXII-lea este un imn 
de slavă al cauzei leniniste.

Fiodor Petrov și-a exprimat 
convingerea că congresul va a- 
proba cu deosebită satisfacție ac
tivitatea Comitetului Central, în
dreptată spre restabilirea norme
lor leniniste ale vieții de partid.

Fiodor Petrov a propus să se 
înceapă alcătuirea unei „Enciclo
pedii mondiale a comunismului" 
lucrare cum nu a mai cunoscut în
că istoria. După părerea lui, aceas
tă enciclopedie 
dul colaborării 
toate țările.

vadă incontestabilă a justeței li
niei politice și activității prac
tice ,a partidului. „Aceste succe
se constituie un act de acuzare, 
împotriva grupului antipartinic,

muncii 
de

că 
să 
în

trebuie să fie ro- 
marxiștilor din

★

de 
al

după-amiază a 
XXII-lea al 
de Arvid Pel- 
luat cuvîntul a

so- 
es- 
nă-

al 
din

In ședința 
Congresului 
P.C.U.S/, prezidată 
șe, primul care a 
fost PETER KEINEMAN, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Ceylon.

P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S., a 
relevat Keineman, depun eforturi 
permanente pentru consolidarea 
păcii și acordarea de ajutor eco
nomic statelor care și-au cucerit 
recent independența. Vorbitorul 
a declarat că „Marea familie 
cialistă a popoarelor sovietice 
te un prieten credincios și de 
dejde al Ceylonului".

Apoi au vorbit:
ALI YATA, prim-secretar 

C.C. al Partidului Comunist
Maroc, MARTINEZ VERDUGO, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C. din Mexic, EZEKIAS 
PAPAIOANNU, secretar general 
al Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru, PEDRO 
SAAD, secretar general al CfC. 
al Partidului Comunist din Ecua
dor, REZA RADMANEȘ, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popu
lar din Iran, IVAN KAIROV, 
președintele Prezidiului Academiei 
de Științe Pedagogice a R.S.F.S.R., 
ANDREI GROMÎKO, Ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Gromîko a declarat:
„Niciodată politica externă a 

Uniunii Sovietice nu și-a demons
trat cu atîta forță superioritatea

față 
list,

al 
is
le-

El a subliniat că secretul suc
ceselor obținute de Uniunea So
vietică în treburile internaționale 
constă în fidelitatea ei față de 
cauza păcii, în fermitatea și ho- 
tărîrea de a merge pînă la capăt 
atunci cînd trebuie apărată o cauză 
justă și înfrînate forțele agresiunii, 
în suplețea politicii și în dorința 
de a ține seama de interesele par
tenerilor la tratative, atunci cînd 
aceștia caută într-adevăr să ajungă 
la înțelegere.

„Situația în lume continuă să 
rămînă încordată și nestabilă" — 
a consțatat ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. In această or
dine de idei el s-a oprit asupra 
problemei germane, subliniind că 
a încheia Tratatul de pace cu 
Germania înseamnă a zădărnici 
politica revanșei. Prin încheierea 
Tratatului de pace cu ambele state 
germane nimeni nu are de pierdut, 
iar de cîștigat au 
Gromîko. 
mîko a 
vanșarzii vest-germani ar încerca 
să ridice mîna asupra Uniunii So
vietice și a prietenilor ei, în ci
mitirul în care s-ar transforma în 
acest caz Germania occidentală 
nici nu s-ar mai găsi probabil 
gropari care să adune rămășițele 
mașinii ei de război și să îngroape 
cenușa acelora care au pus această 
mașină în funcțiune".

Sîntem pentru dezvoltarea unor 
relații de prietenie cu Anglia, 
și Franța, a declarat Gromîko. 
Concomitent cu marea atenție pe 
care țara noastră a acordat-o și 
o acordă îmbunătățirii și dezvol
tării relațiilor cu statele mari 'ale 
Europei, ea acordă o deosebită 
importanță relațiilor dintre cei doi 
giganți — U.R.S.S. și S.U.A.

Gromîko și-a exprimat convin
gerea că toate popoarele vor pri
mi cu satisfacție reînvierea în po
litica externă a S.U.A. a bunelor 
tradiții ale lui Roosevelt în dome
niul dezvoltării relațiilor sovieto- 
americane.

După A. A. Gromîko a vorbit 
PAVEL SATIUKOV, redactor șef 
al ziarului „Pravda".

După cuvîntarea lui Satiukov 
ședința din după-amiaza zilei de 
25 octombrie a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. a luat sfîr- 
șit.

Succesul 
„George

VIENA 
pondență

Filarmonica de stat „George 
Enescu" și-a încheiat la 23 
tombrie turneul pe care l-a 
treprins în Austria susținînd 
concert în orașul Innsbruck, 
marea sală de concerte a orașu
lui, muzicienii romîni au inter
preta lucrări de George Enescu, 
Mendelssohn Bartholdy, Brahms. 
La cererea publicului, orchestra 
a executat în supliment, poemul 
simfonic Ucenicul vrăjitor de 
Paul Dukas. Concertul a avut 
ca solist pe violonistul Ion Voicu.

Ca și la Viena, concertul pre
zentat la Innsbruck s-a bucur,at 
de un strălucit succes. Minute 
în șir spectatorii au aplaudat pe 
maestrul George Georgescu, pe 
Ion Voicu și întreg ansamblul.

toți, a spus
In continuare Gro- 
spus : „Dacă re

Filarmonicii de stat 
Enescu" în Austria
25 (Agerpres). Cores- 

specială :

oc- 
în- 
un
In

Turneul violonistului 
Ștefan Ruha în R.D.G.

BERLIN 25 (Agerpres). Co
respondentă specială :

La Teatrul Metropol din Ber
lin a avut loc 1^ 23 octombrie 
un concert al orchestrei simfoni
ce din Berlinul democrat, diri
jată de Paul Doerrie, cu con
cursul violonistului romîn Ștefan 
Ruha.

Frumoasa interpretare de că- 
tie violonistul romîn a Concer
tului pentru vioară și orchestră 
de Mendelssohn Bartholdy a fost 
răsplătită de public cu vii și în
delungate ^.aplauze. In supliment 
la cererea publicului, Ștefan 
Ruha a interpretat o gavotă de 
Șosțakovici.

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în R. D. Ger
mană, Ștefan Ruha, acompaniat 
de pianistul Ferdinand Weiss, 
vor da o serie de recitaluri în 
diferite orașe și va fi solistul 
concertelor orchestrelor simfoni
ce din Dresda și Leipzig.

Demonstrație antiguvernamentală 
a studenților iranieni

TEHERAN 25 (Agerpres).
La 24 octombrie a avut loc la 

Teheran o puternică demonstra
ție antiguvernamentală a studen
ților iranieni. Demonstrația a 
fost prilejuită de o adunare con
sacrată aniversării Organizației 
Națiunilor Unite care a avut loc

> ■

a- 
mi- 
au

în clădirea universității. La 
dunăre a luat parte primul 
nistru Amini. Demonstranții 
condamnat politica antipopulară 
a guvernului Amini. care încalcă 
principiile Cartei O.N.U. Ei au 
cerut organizarea în cel mai 
scurt timp a t.l. 
mentare.

0-----------------

Ziarul „Freies Volk" despre 
noului Program al P. C 

pentru lupta ideologică
BERLIN 25 (Agerpres)
Mii de cetățeni vest-germani au 

aflat adevărul despre proiectul de 
Program al P.C.U.S. datorită zia
rului „Freies Volk" (organul cen
tral al Partidului Comunist din 
Germania interzis în mod ilegal 
în R.F.G.). In ediția difuzată în 
aceste zile în Germania occiden 
tală, ziarul a publicat ample ex
trase din proiectul de Program ș 
proiectul de Statut al P.C.U.S.

După cum transmite din Du
sseldorf corespondentul agenției 
ADN, comentînd aceste documen
te într-un articol redacțional zia
rul „Freies Volk" subliniază că 
noul program al P.C.U.S. are un

1 în cel 
alegerilor parla-

importanta 
U. S.

nd hotărîtor în lupta ideologică 
împotriva apologeților capitalului 
monopolist.

Acest program este o puternică 
și ascuțită armă în lupta împo
triva tuturor încercărilor de a 
împăca pe oamenii muncii cu do
minația capitalului monopolist. Cu 
ajutorul acestui program, noi co
muniștii, scrie ziarul, putem ^de
monstra și mai bine ce obțin oa
menii muncii cînd își iau soarta 
în propriile mîini. Prevederile con
crete ale programului ajută pe oa
menii muncii să înțeleagă superio
ritatea societății socialiste, a socie
tății comuniste, scrie în încheiere 
„Freies Volk“.

Q-N.u. intervenția reprezentantului R. P. Romine, Titus Sinu 
în Comitetul pentru problemele economice și financiare

NEW YORK 25 (Agerpres). 
De la trimișii speciali Agerpres 
la O.N.U. — C. Răducanti și C. 
Alexandroaie :

In Comitetul pentru probleme
le economice și financiare al Or
ganizației Națiunilor Unite con
tinuă dezbaterile generale. In 
ședința de marți a luat cuvîntul 
reprezentantul R. P. Romîne, 
Titus Sinu.

După ce a arătat că coopera
rea economică internațională re
flectă tendințe multiple și uneori 
chiar și contradictorii izvorîte 
din existența pe glob a celor 
două sisteme social-politice di
ferite, delegatul țării noastre a 
subliniat factorii care influen
țează favorabil cooperarea inter
națională, citînd printre aceștia, 
în primul rînd, întărirea conti
nuă a economiei țărilor socialis
te. Economia țărilor socialiste a- 
răta delegatul romțp, reprezintă 
elementul stabil care exercită o 
acțiune pozitivă asupra situației 
economice mondiale. Alături de 
aceasta, influențează pozitiv, de 
asemenea, eforturile 
State pentru întărirea 
denței lor economice.

Titus Sinu a arătat 
rită dependenței comerțului ex
terior al țărilor slab 
de anumite piețe de 
aceste țări trebuie să 
consecințele crizelor 
care dezorganizează 
viață economică a țărilor capi
taliste. In același timp, ele su-

tinerelor 
indepen.

că dafo-

dezvoltate 
desfacere, 
suporte și 

periodice 
întreaga

porta în continuu scăderea im
porturilor, ceea ce provoacă gre
le pierderi economiei acestor 
țări. De asemenea, colaborarea e-, 
conomică internațională este 
stînjenifă și de formarea unor 
grupări economice închise, de 
felul „Pieței comune",, ca și de 

' practicile protecționismului va
mal.

Referindu-se la problema mo
dului de ajutorare a țărilor slab 
dezvoltate, reprezentantul romîn 
a condamnat practica actuală 
folosită de unele țări exporta
toare de capital, care condițio
nează acordarea asistenței loi 
financiare de acceptarea intere
selor lor politice. In legătură cu 
aceasta sînt 
siunile exercitate 
față de o serie 
după ce acestea 
clarația statelor 
la Belgrad.

In continuare 
a arătat că nici 
O.N.U. pentru ajutorarea țărilor 
slab dezvoltate, orice nume ar 
purta acest program, nu va fi 
de vreun folos dacă nu vor îi 
înlăturate cauzele care 
progresul acestor țări, 
să înceteze, a subliniat 
romîn, jaful colonialist 
lonialist, să fie redate 
lor bogățiile naturale 
sele acaparate de monopolurile 
internaționale, să fie lichidate a- 
cordurile bazate pe inegalitatea 
economică, iar în comerțul exte

semnificative pre- 
de Statele Unite 
de țări neutre, 
au semnat de- 
neangajate de

delegatul romîn 
un program al

frînează
Trebuie 

delegatul 
și neco. 
popoare- 
și resur-
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rior să se întroneze principiile 
egalității și avantajelor recipro
ce. In acest fel țările slab dez
voltate să fie -ajutate efectiv și 
multilateral să-și creeze o eco
nomie națională puternică.

Delegatul romîn a subliniat că 
adoptarea de către Comitetul al 
II-lea a unei declarații de cola
borare economică internațională 
ar constitui un mare progres în 
acest domeniu. Se simte totodată 
necesitatea adoptării unor prin
cipii de colaborare cu tinerele 
state, pentru a le asigura și con
solida independenta economică.

Delegatul romîn a trecut apoi 
in revistă o serie de succese im
portante ale economiei naționale 
a R. P. Romîne. subliniind că $ 
dezvoltarea rapidă a economiei 
noastre naționale a dat posibili
tatea întăririi continue 
rilor economice ale R. 
ne cu celelalte țări și 
nia folosește comerțul 
ca un mijloc activ de
cooperării economice internațio
nale.

Subliniind importanța schim
bului de experiență tehnico-ști
ințifică pentru dezvoltarea țări
lor rămase în urmă din punct 
de vedere economic, delegatul 
R. P. Romîne a 
ierea cuvîntării 
Romînă susține 
în 1963, a unei 
naționale privind aplicarea ști
inței și tehnicii în favoarea ță
rilor slab dezvoltate.

a ’egătu- 
P. Romî- 
că Romî- 

exterior 
întărire a

arătat în închc- 
sale că R. P. 

ideea convocării, 
conferințe inter-
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