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Pentru o mai bună 
aprovizionare a populației 

Cantitâfi sporite de legume 
și zarzavaturi

In aceste zile, cele mai 
căutate mărfuri sînt car
tofii, varza, rădăcinoase- 
le, ceapa. Pentru a satis
face cerințele, O.A.D.L.F. 
va pune în vînzare pînă 
la 1 ianuarie, 4400 tone 
cartofi, ceea ce reprezin
tă o cantitate mărită fa
ță de anul trecut cu a- 
prdape 700 tone. Din 
această cantitate, numai 
în luna octombrie (pînă 
ia 23) s-au vîndut deja 
2393-tone cartofi urmînd 
ca /îlnic unitățile să pri
mească noi cantități de 
cartofi.

O problemă dificilă 
este aprovizionarea cu

ceapă deoarece majori
tatea furnizorilor nu au 
putut trimite decît jumă
tate din cantitatea con
tractată. O.A.D.L.F. Pe
troșani și-a asigurat deja 
stocul de siloz care va fi 
pus în vînzare treptat în 
timpul iernii. La cele
lalte sortimente, ca rădă- 
cinoase și legume, canti
tățile contractate (mai 
mari decît anul trecut) au 
fost primite și puse în 
vînzare. Zilele acestea 
piața va primi sute de 
tone de varză câre vor 
satisface necesarul de a- 
provizionare.

5ă găsești de toate
Mulți consumatori își 

planifică o zi pentru a- 
provizionare, dorind deci 
să cumpere tot necesarul 
pentru iarnă deodată. A- 
ceasta impune din partea 
unităților^ O.AD.L.F.- j o 
aprovizionare ritmică si 
completă cu toate mărfu
rile cerute. De ce uneori 
însă în unitățile de des
facere se găsesc ori ra
mai cartofi, ori numai 
varză sau legume ? Pro
blema cheie în ritmici
tatea aprovizionării -j 
constituie transportul. 
O.A.D.L.F.-ul trebuie să 
transporte zilnic peste 
200 tone mărfuri la uni

tățile de desfacere, adică 
5 tone la fiecare unitate. 
Dar, aproape in fie
care zi autocamioanele 
I. R. T. A. care deser
vesc unitățile O.A D.L.F. 
ori vin cu întîrziere, ori 
pleacă mai devreme, ori 
se defectează pe traseu. 
Aceasta face ca mari can
tități de mărfuri să nu 
poată fi transportate la 
unități la timp ; iată cau
za pentru care în maga
zine se găsesc uneori nu
mai anumite mărfuri. Ia
tă bece în efortul co
lectiv al aprovizionării 

, trebuie să-și aducă efec
tiv contribuția fiecare 
factor și deci și 
I.R.T.A.

In fafa cîntarului
Vînzătorii de la uni

tățile O.A.D.L.F. au 
mult de lucru în aceste 
zile. Aceasta însă nu-i 
scutește de respectarea cu 
strictețe a normelor ele
mentare de conduită. Sînt 
însă linii vînzători ca cei 
de la unitățile 1 și 29 
din Petroșani care vor
besc . și se poartă necu
viincios cu clienții, mai 
ales cînd sînt mulți cli- 
enți în unitate. Alții, în

cearcă să condiționeze 
vînzarea unor mărfuri, ca 
ceapă, cartofi, de cumpă
rarea de către consuma
tori a altora, ceea ce nu 
este permis.

Oamenii din fața cîn
tarului, vînzătorii cît și 
cumpărătorii, > trebuie să 
se ajute reciproc în aceste 
zile pentru ca aprovizio
narea de iarnă să decur
gă în bune condițiuni.

M. DUMITRESCU
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Gînduri la început de schimb

Printre frun
tașele întrecerii 
socialiste din sec
ția depănat a în
treprinderii „Vis- 
coza“-Lupeni Sc 
numără $i Ingă- 
toarea Mic Ma
ria care zilnic 
leagă cîte 10—12 
vîrtelnițe cu scu
turi de mătase 
peste sarcinile de 
plan.

Fotoreporterul 
nostru 
prins o mai zilele 
trecute 
de zor la lega
rea scuturilor 
mătase.

Sala de pontaj este înțesată de 
oameni. Maiștrii mineri, cu cartie

rele de pontaj deschise, fac ape
lul. După fiecare nume strigat, râs ■ 
prinsul este același: „Prezent". La 
apelul pe care-l face maistrul miner 
I restian Alexandru din sectorul 
ill al minei Vulcan răspund r'ind 

—fr'irînd- ortaeii din ssbmbitl—dot
ai brigăzilor conduse de Drob 
Gheorghe, Negre seu Vasile. Mun
tean» Anghel, Gantz Ștefan. 
■ In apropiere face apelul mais
trul miner Sicomaș Traian din ace
lași sector. In jurul lui au făcut 
cerc ortacii lui Bordea Emanoil, 
ionuț loan, Pîrvu Ștefan, Boghea- 
nu Dumitru.

Din toate ungherele sălii de 
pontaj se aud chemate nume de 
oameni și răspunsuri venite fără 
întîrziere; prezentI Cei doi maiș
tri mineri din sectorul 111 nu bar 
însă să se grăbească cu apelul. 
Din cînd in cînd, după clipe de 
chibzuială, în care cîntăresc capa
citatea abatajelor și efectivul la 
locul de muncă, ei anunță prelimi
narul schimbului II de la diferite 
brigăzi-

Schimbul 
din brigada

— N-o să vă supurați dacă dăm 
55 de tone ?! — îi răspunse zim- 
bind minerul.

Mai trec cîțeva minute. Se ci
tesc nume. Se răspunde „prezent"-.

— Stanciu Paul, ia aminte Ai 
preliminar 50 tone. Ce zici ?

— Zic că jumătatea lui 50 e 
- 25. Ne-wfr -zbata* să - -dămf dfta 

te alta 75 tone ! Mulțumit ?I
— Se citesc nume.. Sd -ăspunde 

„prezent".
— La ort sînteți 5 oameni — 

i se sbune șefului de. schimb Be- 
nedec Iosif din brigada condusă 
de Ne gr eseu Vasile. V-ați făcut 
vreun plan ?

— Vă puteți bizui pe 11 tone 
date de căciulă — răspunde cel 
întrebat.

Apelul continuă. Lingă maistrul 
Sicomaș izbucnesc hohote de rîs. 
Ce ș~a întîmplat ? Vn miner a 
cerut maistrului să ia măsuri ca 
să se... spargă hora. Maistrul și 
ceilalți mineri l-au privit mirați. 
Nu-l înțelegeau.

—i

RACHETA"

11
lui Drob 1 40 to
ne 
porția — ii spu
ne maistrul Tres- 
tian șefului de 
schimb Szakacs 
Ștefan. Cei ai de 
gînd.

asta v-i

liză de singe la 
unul din apara- 
te'e nou primi
te, un microscop 
biocular I.O.R.

in acest an 
laboratorul de 
analize al poli
clinicii de stat 
din Petroșani a 
lost înzestrat cu 
aparataj modern 
în valoare de 
peste 12.000 lei.

Tovarășa A- 
lice Eșanu, me
dic specialist in 
iaboratoru' poli
clinicii, a fost ! 
prinsă în obiec- I 
tivul fotografic I 
efectuînd o ana

Știi cine „zboară' 
acum cU racheta ?

Întrebarea, căreia la 
început nu-i găseam nici 
rostul, nici înțelesul, 
mi-a fost pusă de An
drei Nagyj în una din 
pauzele conferinței oră
șenești de partid Lu- 
peni, unde parțicipa ca 
delegat al comuniștilor 
'din sectorul II al minei,

— Adică cum ?
— Da, te întrebam : 

cine zboară acum cu ra
cheta. Atît l

L-am privit îndelung, sectorul la nivelul celor 
pe ace șt miner de frun
te, comunist, căruia 
membrii de partid dtn 
sector îi încredințează a» 
de an, funcția de secre
tar al organizației de 
bagă. In ochi îi strălu
cea bucuria, abia putea 
ascunde un zirribet. Și-n 
acele clipe mi-a venit în 
minte imaginea aceluiași 
om, care, abia cu o lună 
în urmă, încetca să-și as
cundă frămînrărtle dure
roase prin care trecea, 
fi nu numai el...

...Era în adunarea ge
nerală de alegeri a orga
nizației de. bază din sec
torului al Lupenlului. In 
sală, forța și conștiința 
sectorului — comuniștii:

— Dacă în sectoT 
timpul de lucru nu te 
folosește din plin, dacă 
artificierii nu vin la timp 
să puște, dacă crațerul fe 
defectează cînd în aba
taj nu poți să te misii 
de cărbune, dacă trans
portul nu merge așa cum 
trebuie, apoi pentru a- 
ceasta vina o purtăm noi, 
cei care sintem aici în 
sală, membrii și candi' 
dații de partid !

Critici aspre, pornite 
din voința de a ridica

■ț

r

fruntașe, de a smulge 
din adîncuri cărbune mai 
mult și mai hun, așa cum 
le-a cerut minerilor cel 
de-al lll-lea Congres al 
partidului, 
participant 
care să nu 
puneri de îmbunătățire 
a procesului de produc
ție.

— Dacă vom munci s 
în chip nou, dacă nu ne > 
vom da bătuți 1:i fața-) 
greutăților, vom învmge ). 
cu siguranță! Așa ipft--^' 
ne au Antal Vas ițe',Popa 2 
loan, Scoblei Ladisiauț 5 
btgțnerul Cosita Vaier.

au aprins șt,—awt~Aceasta era și convitr.
< cuvintul eelor ve urcau 
î la tribună, desprihdeai 
Ihotărîrea de a smulge 

sectorul din situația de 
rămas în urmă în care 
se afla atund—12.000 

Ito ne de cărbune — cu 
atît rămăsese sectorul sub 
planul anual. Eră rezul
tatul unor mari greutăți 
prin care trecuse colecti
vul sectorului, dar co
muniștii,

i greutățile obiective,
£ arătau

4k *
M. c.

dincolo ‘de 
își 

deschis,, cinstit, 
propria lor vină.

(Continuare în pag. 2 a) 1
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N-a fost < 
la discuții 

vină cu pro- .1<

-V 
•I

gerea lui Andrei Nygf, ■ 
secretarul organizației ; 
de bază- I

De atunci ', nu l-am i 
mei intîlnit pe tovarășul ■ 
Nitgy. Trecute o luăă în 
care într-un sector . se 

. pot schimba' multe, și cu 
siguranță că în- set torul ’ 
11 lucrurile se prezentau 
astfel. Așa hotărîseră.co
muniștii, iar- cuuîntid co
muniștilor e una cU fap
ta.

I. BRANEA

Continuare îri pag. 2-a)

Munca de partid — la nivelul sarcinilor actuale
țiile de bază nr. 2, 3, 4, 7,;șL,8 
din Petrila, L și 8 din Lortea, 
care s-au orientat ca în partid 
să fie primiți cei mai buni din
tre cei mai buni oameni ai

Cei peste 300 de delegați ai 
membrilor și candidaților de 

.partid din orașul Febrila prezenți 
la conferința orășenească au a- 
nalizat, pe larg, cu mult simț de 
răspundere, activitatea, desfășu
rată de vechiul comitet de,la ul
timele alegeri și pînă în prezent. 
De remarcat este faptul^ că toți 
delegații care au luat 'cuvîntui 
au apreciat că bună activitatea 
vechiului comitet, a majorității 
membrilor săi. care nu au preci.1. 
pețit nici un efort pentru . ca 
munca de partid să se desfășoa. 
re la un nivel tot mai înalt.

Comitetul orășenesc de partid 
Petrila. în frunte cu biroul său. 
organizațiile de partid de la ex
ploatările miniere Petrila și Lo- 
nea au mobilizat muncitorii; teh
nicienii și inginerii la lupta pen
tru traducerea în viață a Direc
tivelor celui de-al lll-lea Con
gres ai partidului. Comuniștii au 
fost, prin exemplul lor, însufle- 
țitorji neobosiți ai minerilor pen-, 
tru a da patriei cantități spo
rite de cărbune, de bună calitate 
și la un preț de cost redus. In 
cadrul conferinței au fost aduse 
cuvinte de laudă brigăzilor de 
mineri conduse de membrii și 
candidații de partid Belu Sabin, 
Firolu Ioan, Bartha Francisc de 
la mina Petrila, Berindei Aurel, 
Compodi loan, Bîrluț Clement 
de la mina Lonea cate, pe lingă

faptul că au extras sute de tone 
de cărbune peste plan, s-au evi
dențiat în mod deosebit și în ă- 
legerea șistului vizibil din căr
bune.

Bilanțul făcut de conferința o- muncii, 
rășenească de partid a precizat 
că succesele obținute de colecti
vele exploatărilor miniere și ale

oameni ai

a organiza- 
elenientele 

dat posibi- 
de bază să

CONFERINȚA ORĂȘENEASCA 
DE PARTID — PETRILA

întreprinderilor din oraș se da- 
toresc faptului că organizațiile 
de bază au crescut și s-au întă
rit, ele și-au îmbunătățit stilul 
de muncă, au acumulat mai 
multă experiență în activitatea 
de conducere. Comitetul orășe
nesc de partid a îndrumat orga
nizațiile de bază să se ocupe cu 
prioritate de primirea în partid 
a minerilor ce lucrează în aba
taje și la pregătiri, a muncitori
lor de la preparație, a celor mai 
buni ingineri și tehnicieni care 
au dovedit prin fapte că merită 
această înaltă cinste. In acest 
an, organizațiile de partid din 
Petrila și Lonea au primit 204 
membri și 160 candidați de 
partid. In conferința de partid 
au fost scoase în evidență me
todele bune folosite în munca de 
primire în partid de organiza-

întărirea continuă 
țiilor de partid cu 
cele mai înaintate a 
litatea organizațiilor 
repartizeze membri și candidați 
de partid în locurile cheie ale 
producției. Dacă la data ținerii 
conferinței orășenești de partid 
din anul trecut, nici 50 brigăzi 
de mineri nu erau conduse de 
membri și candidați de partid, 
în prezent din cele 142 brigăzi 
de la exploatările Petrila șî Lo
nea, aproape 100 sînt conduse de 
comuniști de nădejde, de cei. mai 
burii candidați de partid. Acest 
lucru a . avui o influență hotărî- 
toare asupra îmbunătățirii con
tinue a procesului de producție 
și reducerii numărului de bri
găzi rămase sub plan. La sfîr- 
șitul anului trecut, de pildă, la 
mina Petrila erau nu mai puțin 
de 30 brigăzi rămase în urmă; 
în prezent 
realizează

Militînd 
sarcinilor 
izvorîte

doar 5-6 brigăzi nu-și 
sarcinile de plan.

pentru îndeplinirea 
politice șl economi^ 

din Directivele celui
Z. ȘUȘTAC

(Continuare tn pas. 3-a) .



L

Din realizările tinerilor Aninoseni
h» fapta P*atru mari мгіі 

cărbune
Mobilizate de organizație 

U.T.M., cele 28 brigăzi de pro
ducție ale tineretului de la mina 
Aninoasa aduc o contribuție în
semnată Ia realizarea angaja
mentelor anuale de întrecere ale 
exploatării. Brigăzile de tineret 
de la Aninoasa au extras de la 
începutul acestui an 8000 tone 
de cărbune peste plan. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut bri
găzile conduse de comuniștii 
Schneider Francisc, Bulgaru 
Gheorghe, Gall Mihai, Cristea 
Aurel, Doroghl Florian și David 
loan care au realizat depășiri 
intre 1000—3000 tone de căfbune.

tru, Gavrileacu Gheorghe, Nenu
Mrcelae.

Brigăzile de munci 
patriotică

29 brigăzi utemiste 
patriotică de la mina
au predat în cursul aces- 
231.000 kg. fier vechi, au

Cele 
muncă 
nloasa 
tui an____„„ „b. „„
împădurit ,6 ha. teren forestier. 
Venind în ajutorul sectoarelor, 
tinerii brigadieri au contribuit 
totodată la transportarea mate
rialului lemnos în subteran, în
treținerea galeriilor și amenaja
rea canalelor și au încărcat 200 
tone de cărbune de la stoCul de 
avarii. Prin acțiunile întreprinse 
brigăzile de muncă patriotică au 
realizat în total 41.294 lei eco
nomii. Cele mai mari realizări 
le-au obținut brigăzile conduse 
de Pagnejer loan, Tat Ioan, 
Ciontea Dumitru, Neguță Dumi-

_=©=_ --------

de 
A-

Nici după 6 luni 
de așteptare...

Necazul locatarilor din blocu
rile иг. 1,2,3,4 $i altele cîteva si
tuate în cartierul Livezeni -- Pe
troșani a început prin mâl a.c., 
odată cu o defecțiune la cazanul 

- pentru încălzirea' centrală. ' <
In primele zile nu s-a sesi

zat nimeni de lipsa apei calde. 
La o săptămînă, locatarii, în 
special minerii, lăcătușii, elec
tricienii au început să simtă lip
sa apei calde. Apoi, 
rîndul au așteptat 
fără apă calda la 
termine nesfîrșîta 
cazan.

Pînă în ziua de 
a.c., nu s-a simțit 
care. Acum locatarii, văzînd că 
în partea vestică a cartierului 
încălzirea centrală funcționează, 
se întreabă pe bună dreptate; 
Dacă cazanul nu funcționează, 
nu cumva vor păți și cu încălzi
tul camerelor așa cum au pățit 
Cu apa caldă ?

Un grup de locatari 
aî noului cartier

Cartea — prieten 
aî тіпегеіиші

Atragerea tinerilor mineri 
muncitori la citirea literaturii 
cupă un loc important în acti
vitatea comitetului U.T.M. și a 
organizațiilor de tineret de la 
mina Aninoasa. In acest an, un 
număr de 122 tineri de la mina 
Aninoasa au devenit purtători 
ai insignei „Prieten al cărții". 
Printre aceștia se numără Boș- 
ca Vasile, Drăgulescu Marcel, 
Leonte Ioan, Bălan Stanciu, Bîr- 
dea Nicolae și alții. Pentru îm
bunătățirea popularizării și di
fuzării cărții în rtndul tineretiț.- 

’ lui, din inițiativa comitetului 
U.T.M., fn sala de apel a mi
nei a foat amenajat un stand de 
cărți de unde tinerii pot cumpă
ra cele mal noi cărți apărute. 
Din acest stand tinerii au cum
părat în ultimele 3 luni cărți în 
valoare <fe peste 3500 lef.

Crete rtndwrlie ufemiyfllor
Sub îndrumarea comitetului 

U.T.M., organizațiile U.T.M. de 
la mina Aninoasa desfășoară o 
susținută activitate pentru întă
rirea rîndurilor lor prin primi
rea în U.T.M. a celor mai buni 
tineri. In acest an rîndurile or
ganizației U.T.M. de la mina A- 
nilloasa au crescut cu 40 de ti- i 
neri. Printre cei care au cerut | 
primirea în U.T.M. se numără i 
tinerii Pîrvu loan, Leopac Gheor- 

, ghe, Șerbân Constantin, Popo- 
vici loan și alții. Noii utemiștl 
au. fost? dăți In grija celor mai 
buni membri ai organizațiilor 
U.T.M membri și candidați de 
partid pentru a fi ajutați în în
sușirea prevederilor Statutului 
U.T.M.

h ARAMA 
activist U.T.M.

Tovarășii Cadariu Constantin, președintele comitetului sindica
tului termocentralei Paroșeni și Bădiță Miron, secretarul comitetu
lui U.T.M. pot fi vfizuți deseori discutind împreună.

Fotoreporterul nostru i-a surprins în Sediul comitetului sindi- $ 
catului discutind despre participarea tineretului termocentralei lag 
întrecerea pe profesii. 8

©

RACHE T A“ff
(Urmare din pagina I-a)

Dar la ce se referea Nagy cînd 
vorbea de „rachetă", cînd știi 
că „racheta" • este un simbol care 
se acordă sectorului minei Lupeni 
care obține cele mai bune rezul
tate înt întrecere, sectorului frun
taș pe întreaga exploatare. Iar la 
mina Імрепі sectorul 111 își cuce
rise încă de multă vreme locul 
de fruntaș pe mină. Oare să i-o 
fi luat sectorul 11 înainte ?

—- Da, spunea Nagy. Iaca, nu
mai în două decade din octombrie 
am dat peste plan 1500 'one. 
Stăm bine și cu calitatea. Areas-

ta este rezultatul aplicării de că
tre comuniști a măsurilor stabilite 
în adunarea generală pentru da
rea de. seamă și alegeri. Acesta 
este rezultatul muncii depuse cu 
tot sufletul de brigăzile lui Popa, 
Musgta, de toate celelalte. Am 
muncit și muncim însuflețiți de 
dorința de a întîmpina conferin
ța de partid a orașului regional 
Petroșani fruntași în întrecere. Și, 
pe cum se vede, „zburăm" 
racheta...

Am discutat îndelung cu co
munistul Nagy, despre munca mi
nerilor, sectorului, despre lupta 
lor cu greutățile. Dar n-a spus 
nici măcar un cuvînt despre mun
ca brigăzii lui, despre abatajul ț 
lut, de unde pornește spre ziua g 
cărbune mai mult de. cît din ori- £ 
care abataj al sectorului fruntaș... *-PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

I 1
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Cronică judiciară
Dețul e de vină ?

Barmana David Stana de la j 
restaurantul „Cărbunele" din Le- ' 
nea (gestionar Puican Ivan) a fă- I 
cut ca volumul dețului să u/ungă I 
sub 90 gr.

Lat data de 13 septemb, ie lc61 | 
barmana a fost prinsă de organele î 
de miliție aplicînd „metoda prese- I 
rată" și, deferită justiției, a fest i 
condamnată la 
corecțională.

6 luni închisoare

Ukiorul 
de multe
Numitul Balint Aurel, fost stu

dent Іа I.M.P. a fost prins de 
mai multe ori de colegii săi 
„strîngînd mărunțișuri" de la alții 
dar ei l-au... iertat. Fund încura
jat, acesta a turn si de la unii 
muncitori de la șantierul Polariș- 
tea — Livezeni, cînd -ra în prac
tică. Aceștia însă l-au demascat, 
întrerupîndu-i viciul si., frecvența 
la institut întrucît Tribunalul 
popular Petroșani l-a condamnat 
la 6 luni închisoare corecționalâ

nu merge 
ori Ia apă

o

8

/
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Un act huliganic 
pedepsit aspru

Sub influența băuturii. Francă
Victor a urcat într-o bună zi ‘m~ 
tr-un autobuz și a început să a- 
dreseze călătorilor diferite injurii 
și calomnii, iar taxatoarei dife
rite cuvinte murdare, pentru care 
cîțiva călători l-au poftit iot din 
autobuz.

Francă Victor a lovit cu pum
nul într-un geam pe care i-a 

5 spart. Fiind indignați, mai multi 
a cetățeni l-au „condus" la milr 
; ție, care l-a deferit justiției \i f>u- 
3 liganul a fost pedepsit cu 2 ani 
i și 6 luni închisoare.

luni de-a 
(bineînțeles 

baie) sa se 
reparație la

18 octombrie 
nici o rtiiș-

Măsupi concrete, eficace
altele, s-a stabilit ca elevii mun
citori să nu fie reținuți la mină 
sub nici o formă în timpul cursu- 
lilor ; fiecare elev să aibă un car
net în care profesorii să noteze 
notele și absențele ; orice neajuns 
sau nemulțumire a elevilor să fie 
adusă la cunoștința conducerii ex
ploatării. Cu același prilej condu
cerea minei s-a interesat și de re
zultatele obținute de muncitori ia 
Învățătură, îndemnindu-i să fie 
mai perseverenți pentru obținerea 
unor rezultate mai bune. Astfel, 
conducerea minei Vulcan a înțe
les justețea criticii, luînd de îndată 
măsuri eficace.

O dată cu creș
terea volumului 
de producție la 
minele din bazi
nul carbonifer al 
deschiderea de

Văii Jiului, 
noi șantiere, 

creșterea traficului de materiale 
și mărfuri necesare pentru între- 
Уrinderi și populația din Valea 

•ului s-a dezvoltat și transpor
tul pe C.F.R. Din stația C.F.R. 
Petroșani sînt dirijate zilnic zeci 
de trenuri spre toate colțurile 
țării, ducînd cu ele rodul muncii 
minerilor: mii de tone de căr
bune economiei naționale.

An de an ceferiștii din Petro
șani au sporit simțitor indicii de 
bază ai activității lor. Să luăm, 
de pildă, planul la tone expe
diate. Față de anul 1959 în 1960 
acest^plan a crescut cu aproape 

acestea 
la sută.

250.000 tone. Cu toate
el a fost depășit cu 13 ____
In primele 9 luni din 1961, pla
nul la tone expediate a crescut, 
față de aceeași perioadă din a- 
nul I960 cu 22 la sută, iar rea
lizarea planului pe 1961 este în 
proporție de peste 103 la sută. 
Aceste cifre, comparative, arată 
in mod semnificativ creșterea 
continuă a volumului de trans
port realizată de stația C.F.R. 
Petroșani'. In perioada 1959-1961 
indicii de calitate au cunoscut, 
de asemenea, o creștere simțitoa
re, ei afectînd în mod pozitiv 
reducerea prețului de cost al

Ca răspuns la articolul critic pu
blicat în ziarul „Steagul roșu*" din 
6 octombrie a.c. referitor la condi
țiile pe care trebuie să le creeze 
E.M. Vulcan muncitorilor elevi, ni 
s-a transmis o copie după proce
sul verbal încheiat cu ocazia de
plasării conducerii minei la școala 
serală. Printre altele, în răspunsese 
spune! conducerea exploatării s-a 
deplasat la școală pentru ca îm
preună cu elevii și direcțiunea șco
lii să stabilească cele mat potrivi
te măsuri menite să ajute muncito
rii elevi la obținerea unor rezul
tate bune la învățătura. Printre

LA STAȚIA C. F. R. PETROȘAh

BE TRANSPORT
transporturilor. Planul la numă
rul de osii încărcate, care în 
1959 a fost realizat în propor
ție de 99,9 la sută, a crescut cu 
peste 7 la sută în 1961. Pînă în 
prezent, s-a realizat la acest in
dice o depășire de 2,4 la sută. 
La un alt indice important — 
sarcina statică — planul a cres
cut de la 8,89 tone/osie în 1959 
la 9,04 tone/osie în 
toate acestea stația a 
ceastă cifră în medie 
sută. Tonajul pe tren 
cursul acestui an. este 
decît cel realizat în 1959 cu pes
te 100 de tone de fiecare tren, 
planul fiind depășit cu 0,1 la 
sută. In ce privește indicii fixați 
pentru staționări, colectivul sta
ției C.F.R. Petroșani a căutat, 
prin diferite măsuri, să se înca
dreze în limitele prevăzute, să 
reducă pe cît posibil timpul de 
staționare la diferite operații. In‘ 
cursul anului curent, la încăr- 
cări-descărcări ceferiștii din Pe 
troșani au realizat un timp mai 
mic decît cel planificat cu 0,684 
ore/vagon, timpul de staționare 
în tranzit, cu și fără prelucrare, 
a fost, de asemenea, redus față 
de cel fixat cu 7 și. respectiv, 
4 la sută. Manevra, o operație 
importantă în vederea îndepli
nirii planului de transport și a 
creșterii vitezei comerciale, s-a

1961. Cu 
depășit a- 
cu 0,1 la 
obținut în 
mai mare

Dispozitiv pentru decuplarea й 
automată a crațerului

De curînd lăcătușul Mellczer | 
Iosif a prezentat cabinetului teh-g 
nic de la mina Lonea schița g 
unui dispozitiv de decuplare au- g 
tomată a craterului în caz de g 
rupere a lanțului. După un stu- 8 
dju amănunțit, cabinetul tehnic g 
a aprobat aplicarea inovației 8 
concepute de Mellczer. Acum au. g 
torul inovației împreună cu to- 8 
varășul său de muncă, Navradi' 
Laurențiu, lucrează la confecțio
narea dispozitivului de decupla
re automată a craterului.

MEREU îmbunătății
îmbunătățit simțitor. Avînd un 
personal bine instruit, care dor 
vedește interes în muncă, stația 
C.F.R. Petroșani a realizat în 
tot cursul acestui an un timp 
mediu de manevră cu 180 
ore/lună sub cel prevăzut. In a- 
celași timp s-a pus un mare ac
cent pe siguranța circulației va
goanelor și trenurilor.

In anul viitor, stația C.F.R. 
Petroșani are de îndeplinit sar
cini si mai mari. Volumul de 
transport va crește la peste 
2.100.000 tone, iar planul la cei
lalți indici ca : osii încărcate, 
sarcină statică și tonaj pe tren 
este mai mare decît cel actual. 
Colectivul stației, 
în mod temeinic posibilitățile, 
s-a angajat să-și îndeplinească 
cu succes sarcinile din viitorul 
an de muncă. Ceferiștii din Pe
troșani, mobilizați de organiza
ția de partid, au hotărît ca prin- 
tr-o muncă însuflețită să asigu
re un transport rapid, sigur și 
cît mai ieftin. In acest scop, s-au 
făcut și unele propuneri. In pri
mul rînd este necesar să existe 
o colaborare mai strînsă între 
C.C.V.J., respectiv preparația 
Petrila și stația C.F.R. Petroșani 
în vederea eliminării unor greu
tăți care mai apar la încărcarea 
marșrutelor. La fel ar fi bine 
ca linia reviziei de vagoane să

analizîndu-și

fie mutată de la 
linia I-a triaj £ 
la linia V-a ate- f

■ lier. Ședințele de> 
cu întreprinderile de
se țină în mod regu- 

îndeplinirii

colaborare 
servite să 
lat. Tot în scopul 
noilor indici de plan prevăzuți 
pe 1962, s-au propus o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
printre care : specializarea „mar- 
șrutei grupa 100“, sporirea to
najelor trenurilor la puterea ma
ximă de remorcare a locomoti
velor și la capacitatea maximă 
de garare pe secțiile de circula
ție; sporirea numărului de osii 
pe tren la 150; încărcarea lem
nului de mină, materialelor de 
construcții precum și a altor 
mărfuri cu destinația Valea. Jiu
lui în vagoane seria Ks Îs apte 
pentru cărbuni, care după des
cărcare se pot folosi pentru căr
buni.

Aplicarea acestor măsuri, a 
propunerilor făcute, vor contri
bui, alături de strădaniile cefe, 
riștilor, la îndeplinirea sarcini
lor sporite de transport. Reali
zările obținute pînă în prezent 
de stația C.F.R. Petroșani, hotă- 
rîrea întregului colectiv de a 
munci tot mai bine și cu spor 
stau chezășie realizării de noi și 
însemnate succese de către colec
tivul feroviarilor petroșăneni.

i)in cauza... „ceții“
I florin Aurel,, șofer la S.T.R.A.
I Petroșani care conducea în ziua
I de 12 septembrie 1961 o dublP 
! nouă TV., datorită „cetii" provo- 
; cată de... țuică s-a abătut din dru- 
; mul său și mașina t-a fost tri- 
I nată de un tei de pe strada Cuza 
’ Vodă din Petroșani.
! Din această catizA s-a produs
I o avarie la mașină M valoare de 
! 3.700 lei, iar pentru conducere în 

9 stare de ebrietate și avarie la 
vehicul a fost condamnat de Tri~ 

; bunalul Petroșani la 1 an și 6 luni 
I închisoare corecțională.
; Lecția este folositoare pențru 
! mai mulți conducători auto pre~
> dispuși la asemenea fapte.
i P. DRĂGHICI
’ооооеотоеѳемоооооооомооаееооемем

Gînduri la început 
de schimb

(Urmare din pagina l-a)

să le 
în aba~ 
pușcare

își pri-

ȘT. EKART

— Vreau să spun că trebuie să 
fim ajutați. Artificierii noștri obiș
nuiesc să facă horă în jurul firi
delor. Tovarășul maistru 
spargă hora și să-i trimită 
taj pentru ca găurile de 
să cînte la timp.

Maistrul miner Sicomaș
vește ceasul. Ea ora /3,25. in sala 
de pontaj bute vîntul. Oamenii 
s-au împrăștiat în grabă care în
cotro. Maistrul zîmbește mulțumit. 
De la bătălia pentru cărbune mai 
mult care începe la ora 2 punct, 
nu lipsește nimeni din schimbul, 
lui. Are sectorul 13.000 tone de 
cărbune peste planul anual ț Are. 
$i acest munte 'de cărbune va 
crește și mai mare după ce glo
durile oamenilor exprimate la înce
putul schimbului vor li îndeplinite. 
Sînt angajamente luate în cinstea 
conferinței orășenești de, partid.. .
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O VIZITĂ PRIETENEASCĂ
In cursul zilei de marți o dele

gație sindicală din R.P. Ungară a 
vizitat mina fi orașul Lupeni.

Delegația a fost condusă de 
tov. Fabo Zoltan, șeful secției or
ganizatorice a Consiliului Central 
al sindicatelor din R.P. Ungară. 
Din delegație au mai făcut parte 
Niagy Laszlo, Pinter Antal, Szoke 
Păli.

Membrii delegației sindicale dtn 
țara prietenă au fosr însoțiți de 
tov. vichențe Bălan, președintele

--- -- -----O

Consiliului regional al sindicatelor 
— Deva, loan Blaga, membru în 
biroul executiv al Consiliului lo
cul al sindicatelor din Petroșani 
precum ți de alți activiști ai sin
dicatelor. ,

Seara, membrii delegației au vi
zitat clubul central al sindicate'or 
din Lupani fi au asistat la o re
petiție « formației de dansuri apetiție a formației de dansuri 
clubului

A MICA 
corespondent

Pregătirea producției anului viitor - 
în centrul atenției minerilor din Uricani

Colectivul minei Uricani eate de 
multă vreme fruntaș pe bazinul 
Văii Jiului. Și nu întimplător. De 
la începutul anului1 și pînă în pre
zent acest harnic colectiv a ex
tras peste prevederile planului mat 
mult de 45.000 tone de cărbune 
cocsificabil. Sporul de producție a 
fost realizat, în principal, pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
indice care pe mină a atins in me
die 1,380 tone cărbune pe post In 
același timp, prin reducerea prețu- 

, Дііі de cost, s-au obținut economii 
suplimentare in valoare de peste 

, un milion lei.
Succese însemnate au înregistrat 

minerii de la Uricani ți în privin- 
țn îmbunătățirii calității produc
ției. Datorită extinderii metodei 
de pușcate selectivă cît și alegerii 
cu grijă a sterilului la locurile de 
muncă și la punctele de încărcare, 
procentul de cenușă a fost redus 
cu circa 2 la sută față de norma 
admisă. Pe această cale colectivul 
minei a realizat economii egale cu 
valoarea a peste 2000 tone de 
cărbune pentru cocs.

Realizările importante dobindite 
pînă în prezent de către minerii 
uricăneni au creat premisele. înde
plinirii cu succes a sarcinilor ce 
le revin din planul de producție 
pe anul 1962. Așa după cum ara
tă cifrele de plan pe anul viitor, 
producția de cărbune a minei Urir 
câni va Crește cu 11,25 ia sută fa- 

• ’ ță de producția planificată din a- 
cest an. De asemenea, nroductivi- 
țatea muncii va spori pe întreaga 

lumină, cu 8,3 la sută, iar prețul de 
cost va fi redus cu 1,50 lei pe fie
care tonă de Cărbune extrasă. Vite
zele de avansare în abatajele ca
meră vor crește în anul viitor la 
62 m.l. pe lună-

In scopul îndeplinirii acestor 
sarcini sporite, la mina Uricani au 
fost luate o seamă de măsuri. Un 
accent deosebit se pune pe asigu
rarea liniei de fronturi de lucru. 
In acest sens, în blocul 5 nord, 
zona puțului 6, se vor deschide 
două abataje frontale, iar pe stra
tul 3 In blocul 1 sud, vor fi date 
în exploatare încă două abataje

cameră. Lungimea frontului de lu
cru în abataje va fi în medie de 
172 m.l., ceea ce va permite creș
terea extracției de cărbune la volu
mul planificat.

O mare atenție se va acorda in 
anul viitor la Uricani introducerii 
tehnicii noi Iti subteran. Cu aju
torul mașinilor de încărcat precum 
și a reincărcătoarelor cu bandă se 
vor extrage în plus din abataje 
5000 tone de cărbune și se vor 
excava peste sarcina slanificatâ 
10.000 m.c. de steril. De aseme
nea, vor fi armate metalic 2 aba
taje frontale și peste 5600 m.l. de 
galerie.

Introducerea tehnicii noi va da 
minerilor posibilitatea să realizeze 
in anul viitor o viteză medie de 
avansare în abataje cu peste 10 la 
sută mai mare față de sarcina pla
nificată.

Un rol important în asigurarea 
ritmicității producției în abataje îl 
are transportul. Pentru ca acesta 
să se desfășoare in condițiuni cît 
mai bune, fără strangulări, în anul 
1962 la mina Uricani producția 
va fi concentrată la orizontul 530, 
extracția făcindu-se pe puțul nr. 
4 amenajat cu circuit automat la 
culbutor și de aici în noul siloz cu 
o capacitate de peste 1500 tone 
cărbune.

In vederea îmbunătățirii conti
nue a aerajului se va construi o 
stație de aeraj principală la puțul 
nr. 6 și se vor pune în funcțiune 
ventilatoare de mare capacitate.

Măsurile tehnico-organizatorice 
luate de conducerea minei în ve
derea realizării ritmice a pianului 
de producție pe anul 1962 nu se 
vor opri aici. Ele vor fi mult îm
bunătățite prin propunerile preți
oase ce le vor face 
nicienii exploatării cu & 
сифгіі cifrelor de plan 
viitor.

Colectivul minei 
frunte cu comuniștii, este hotărît să 
nu precupețească nici un efort 
pentru ca sarcinile sporite de pro
ducție ce ii staiț în, față în anul 
viitor să le îndeplinească cu cinste.

C. MATEESCU

minerii și 
cu ocazia

1 pe

Uricam,

I

•i

Munca de partid
(Urmare din pagina l-a)

de-al IH-lea Congres al partidu
lui, comitetul orășenesc de partid 
a sprijinit activitatea comitete
lor de partid de la cele două ex
ploatări miniere și a organiza
țiilor de bază. Astfel. în ședin
țele plenare și ale biroului s-au 
analizat cu regularitate probleme 
strîns legate de activitatea or
ganizațiilor de partid privind 
îmbunătățirea permanentă a in
dicilor tehnico-economici, felul 
In care organizațiile de bază se 
preocupă de mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere, rezol
varea cererilor oamenilor muncii 
etc, I

Un rol important în îmbună
tățirea și generalizarea experien
ței înaintate în munca de partid 
l-au avut ședințele organizate în 
fiecare lună1 cu secretarii organi
zațiilor de bază. In aceste ședin
țe s-au prezentat referate pe te
me ale Vieții interne de partid, 
au fost scoase în evidență me
todele bune folosite în munca de 
partid.

In discuțiile lor mai mulți de
legați la conferință, Intre care 
tov. Dobrican Traian, Feier 
Gheorghe, Labzlo Ștefan, Feher 
Iosif, Florea Sabin au arătat că 
comitetul orășenesc de partid și-a

tch- 
dis- 
anul

în

Solii poporului ronin primiți cu самого 
fle colectivele uzinelor orașului Elektrostal

MGSCOVA. Corespondentul A- 
gerpres Al. Ctmpeanu, transmite :

In cursul zilei de miercuri, to
varășul Gheorghe Qheorgliiu-Dej, 
conducătorul delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn la lucrările 
celui de.al XXlI-lea Congres al 
P.C.U.S., și tovarășii Emil Bod- 
năraș, Chivu Stoica, N'icolae 
Ceaușescu, Leonte Răutu, mem
bri ai delegației, au fost oaspeții 
orașului Elektrostal, situat la 58 
km, de '.Moscova.

O autostradă largă $1 dreaptă 
duce pînă la marginea orașului 
ce s-a ridicat în ultimii 20 tfe 
ani. Mtndria populației o consti
tuie uzina siderurgică din loca
litate.

In fața uzinei, delegația a fost 
întîmpinată de Leonid Șipovalov, 
Aecietarul Comitetului orășenesc 
de partid, Mihăil Koreșhikov, di 
rectorul uzinei, Igor Prianispikov, 
secretarul Comitetului de partid 
ai întreprinderii, dte ingineri ș: 
proiectanți.

Mihail Koreșnikov a povestit 
oaspeților despre trecutul și pre
zentul uzinei, despre perspecti
vele ei de dezvoltare tehnică, 
despre colectivul muncitorilor și 
tehnicienilor — un detașament 
important al siderurgișților so
vietici. La întreprindere are loc 
o neîncetată perfecționare a uti 
lajului și instalațiilor. Directo
rul a amintit că în urma acestor 
perfecționări uzina va înfăptui

O inițiativă care trebuie să se bucure 
de mai multă atenție

sarcinile ce-i revin din planul 
septenal în numai 3 ani.

Secretarul comitetului de partid 
a vorbit oaspeților despre stă
ruința pe care o depune între
gul colectiv pentru a ridica con
siderabil productivitatea muncii 
ți a cuceri titlul de onoare de 

'întreprindere a muncii comu
niste.

Delegați» a vizitat apoi între
prinderea. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dat o înaltă a- 
preciere calității producției, teh-. 
niciî și măiestriei colectivului de 
muncitori și tehnicieni.

Oaspeții au vizitat apoi uzina 
constructoare de mașini grele 
din același oraș. Producția prin, 
cipală a uzinei o constituie uti
lajul de laminare, precum și alte 
utilaje grele. De mulți ani între
prinderea livrează țării 
diferite instalații pentru 
tria siderurgică. 1

Marele laminor „650” 
Hunedoara este o creație 
citorilor și inginerilor de la a- 
ceastă uzină.

Primirea călduroasă făcută de
legației a oglindit în mod viu 
prietenia frățească, indestructi
bilă, dintre poporul romîn și po
porul sovietic.

Cînd membrii delegației s-au 
îndreptat spre secția de reduc- 
toare muncitorii și tehnicienii 
i-au întîmpinat cu aplauze căl
duroase.

noastre 
indus-

de la 
a mun.

Grigori Oresnikov, șeful sec
ției, a dat oaspeților explicații 
amănunțite. Tovarășul Gheorghiu- 
Dej s-a oprit în fața unei stive 
de roți dințate, examlnînd for
ma neobișnuite a dinților. Re* 
prezentanții uzinei au arătat că 
pentru a face ca roțile dințate să 
fie foarte rezistente $i să poată 
funcționa la sarcini mari le pro
duce după sistemul de cuplare 
al lui Novikov care a fost dis
tins cu premiul Lenin pentru 

mare însemnătate 
constructoare <jc

Anul trecut, în perioada pre
gătirilor de iarnă, Ia mina Jieț 
—- Lonea s-a luat inițiativa for
mării unei echipe pentru repara
rea cărucioarelor f ' ’
transportarea lemnului — ...... ..
Inițiativa a fost acceptată, 'iar 
lucrarea încredințată mecanicului 
Matei loan lui Ion. din 
sectorului electromecanic 
nei.

Anul acesta, o dată cu 
rea pregătirilor dfe iarnă. Matei 
loan și-a reluat munca la repa
rarea cărucioarelor. însă sin
gur, deoarece nu i s-a format o

inovația sa de 
în industria 
mașini.

Pretutindeni 
în secții au avut loc manifestări 
spontane de prietenie. Adresîn- 
du-se unui grup de muncitori to
varășul Qheorghiu-Dej le.a spus:

— Va felicit, tovarăși, pentru 
minunatul program al partidu
lui pe care îl discută acum Con
gresul. Acesta este și programul 
viitorului nostru. Poporul nos
tru este un prieten neclintit al 
poporului sovietic. Vă doresc 
fericire.

Muncitorii au răspuns cu a- 
plauze puternice la 
varășului Gheorghe 
Dej.

— Vă mulțumim 
tem prietenii sinceri 
romîn — a răspuns 
din grup.

In secția de prese muncitorii 
s-au. adunaf în jurul oaspeților. 
Membrii delegației s-au oprit în 
fața unei prese-gigant. Un lift' 
gou de oțel incandescent, prins 
între brațele mașinii-colos, scîn- 
ieia și gemea parcă șub puterea 
de 3.000 de tone care îl apăsă.

Inginerul îgor Lapuka, șeful 
secției explică :

— Este o comandă nouă, pe 
care am primit-o chiar ieri din 
Romînia. Din lingoul acesta, 
precum și .din .altele care urmea
ză să vină la presă, producem 
valțuri pentru laminare la cald. 
Comanda va fi înfăptuită la timp, 
încă în trimestrul acesta vom 
trimite Romtniei instalațiile co
mandate.

La secția mecanică și de a- 
samblare nr. 3. unde se montea
ză în prezent un laminor șî Cî- 
teva instalații mari, membrii de
legației au fost din nou încon
jurați de muncitori și tehnicieni.

Strungărița Polina Neceaeva și 
montatoarele Zina Fedova și 
Galea Samohina au ținut să se 
fotografieze cu oaspeții din Ro
mînia.

— Vom avea o amintire din
tre cele mai frumoase — a spus 
Neceaeva, după ce s-a fotogra
fiat

— Vă felicit — s-a adresat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej celor din jur. Vă puteți mîn- 
dri cu uzina voastră. Noi pri
mim de la voi utilaje. Muncito
rii și tehnicienii noștri 
țumjți de utilajul pe 
furnizați
- Și 

niza de 
— zice

în timpul vizitei

cuvintele to-
Gheprghiu-

$î noi Sîfl- 
ai poporului 
un muncitor

cu care să lucreze. Lu
at fi trebuit să fie încre- 

iHiei echipe și nu unui 
om. Dar nici locul fixat 

i cărucioarelor, 
lîngă atelierul de reparat vago- 
nete." nu este corespunzător. Po
trivit normelor de tehnica secu
rității, repararea cărucioarelor 
trebuie făcută acolo unde este 
canal special amenajat pentru re
parații. în cazul jnîneî Ltmeji ia 
depoul de locomotive C.FÎ

Inițiativa, care anul trecut a 
fpst salutată, nu trebuie aban
donată.

echipă 
crarea 
dințată 
singur

folosite la t pentru repararea 
ui de mftfiF ‘ lingă atelierul d

cadrul 
al mi-

începe-

-------------------G—r—----------

In sprijinul educației sanitare
In ultima vreme. Institutul de 

igienă și sănătate publică al R. 
P. Romine a editat numeroase 
broșuri, îndrumătoare metodice, 
albume ilustrate etc, într-Uil ti
raj total de aproape trei milioa
ne de exemplare, care au fost 
difuzate gratuit unităților medi
cale și populației.

Materialele tipărite sînt des
tinate atît cadrelor medicO-sanl- 
tare din întreprinderi, circums
cripțiile sanitare orășenești și să 
tești, cît și părinților, ca. îndru
mare educativ-sanitarâ în creș
terea copiilor.

sînt mul- 
care ni'l

la nivelul sarcinilor actuale
I

la mina Petrila, nu a făcut totul 
în țyivința urmăririi felului în 
care conducerii» administrative, 
comitetele sindicale de la mina 
Petrii» și Lonea, preparați» Pe-

afirmat din plin rolul său de 
conducător, a desfășurat o sus
ținută muncă politică pentru cul
tivarea atitudinii noi. socialiste 
față de muncă în rîndul mineri-
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Pe scurt din darea de seamă
Lo-• In cele 3 trimestre aleanului minerii din Petrila și 

nea au dat patriei 59.792 tone cărbune peste plan.
Productivitatea muncii a crescut cu 2,6 la sută față de 

sarcina de producție.
• In primele 9 luni din acest an, colectivul preparației 

Petrila a depășit volumul producției globale cu 3,3 la sută, 
iar angajamentul anual de a 'realiza 10.000 tone brichete peste 
plan a fost îndeplinit la data de ÎS septembrie.

• In întrecerea socialistă și pe profesii sînt cupriiiși 4470 
muncitori, ingineri și tehnicieni, cu 2980 mai mulți decît în 
anul care a trecut.

• Cu prilejul adunărilor populare din campania electorală 
oamenii muncii au 
liZate 99.

• 1017 oameni 
nă în stațiunile de 
în anul trecut.

• In acest an organizațiile de bază din orașul 
primit în rîndurile lor 364 membri și candidați de 
care 315 sînt muncitori direct

făcut 103 propuneri din care au fost rea-

ai muncii și-au petrecut concediul de odih- 
la mare ?i mflnte, cu 332 mai multi decît

Petrila au 
partid, din

Pentru lichidarea acestor defi
ciente, pentru ridicarea continuă 
a nivelului muncii noului comi
tet orășenesc de partid, confe
rința a stabilit problemele asu
pra cărora noul comitet va tre
bui să-și îndrepte atenția. Hptă- 
rîrea adoptată obligă noul comi
tet să acorde un sprijin mai 
concret comitetelor de partid de 
la mina și preparata Petrila, 
organizațiilor de bază din oraș 
în munca de educare partinică a 
candidatilor și noilor membri de 
partid, să repartizeze membrii 
comitetului pe forme ale învătă- 
mîntului de partid. Hotjrirea 
conferinței de partid cuprinde, de 
asemenea, principalele sarcini ce 
stau în fata colectivelor de mun. 
că din prașul Petrila pentru a 
obține încă de pe acum reali
zări- la nivelul indicilor de plan 
pe 1962.

Conferința a analizat amănun
țit activitatea sfatului popular, 
gospodărirea orașului, aprovizio
narea populației, 
de îmbunătățire 
menii.

luînd măsuri 
în aceste do*

vom fur
tun ■

cel pe care îl
acum înainte va fi .
un muncitor. Cu dt va 

fi Rpmînia mai puternică cu atît 
voni fi și noi cu toții mai puter
nici.

La despărțire tovarășul Gheor- 
ghiu-Dej a exprimat mulțumiri 
colectivului uzinei pentru primi
rea caldă făcută membrilor de
legației.

— SS0I

lor, inginerilor și tehnicienilor. 
Au existat însă și unele lipsuri. 
In mai mică măsură comitetul 
orășenesc de partid a militat 
pentru introducerea tehnicii fioi

productivi. t
ăt !>■», i» »I — » t

trila, s-au preocupat de respec
tarea normelor de tehnica secu
rității, de mișcarea de inovații 
și raționalizări, de educarea co
munistă a tinerilor.

O
In cuvîntul de 

crărilor conferinței, tov. Szuder 
Wiliam, membru în Biroul Co
mitetului orășenesc de pâiftid Pe
troșani a dat prețioase indicații 
noului comitet de partid și co
muniștilor din orașul Petrila 
pentru îmbunătățirea conținea a 
activității lor.

încheiere a lu-

Au început împăduririle 
de toamnă

In întreaga ț<jră au început 
împăduririle de to®mn$. Mii de 
arbori se plantează în terenurile 
forestiere și în cele degradate 
sau neproductive. In acest fel 
fondul silvic, una din bogățiile 
de seamă ale țării noastre, se va 
mări pînă la sfîrșitul acestei' 
campanii cp încă peste 24.Q0Q ■ 
hectare. Pînă acum au fost îm- 
pădurite 2.22Q hectare.

Muncitorii forestieri intensifies 
în același timp lucrările de în
treținere a fondului silvic. Ală
turi de ei numeroși tineri — în
deosebi de la sate, elevi și pib- 
nîeri, participă prin muncă pa
triotică la acțiunea de întreținere 
și refacere a pădurilor patriei 
Valoarea lucrărilor executate 
prin rtiuncă patriotică în Ulti
mele patru luni se ridică la pește 
11 milioane lei.



STEAGUL ROȘU

Lucrările Congresului ol ixn-ico ol P. С IL §.
— Ședințele din

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 26 octombrie au continuat 
lucrările Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. Primul vorbitor in 
ședința de dimineață a fost CA
MILLE SYLVESTRE, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Martinica. El a declarat că comu- 
aiftii din Martinica tind spre crea- 
Jea unui front anticolonialist. Oa- 
oenii muncii participă activ ■ la 
saișcarea de eliberare națională.

„Știm, a spus Camille Sylvestre, 
că lupta noastră va fi încununată 
de victorie, deoarece de partea 
noastră se află toate forțele demo
cratice, inclusiv cele din Franța". 
Vorbitorul a subliniat că revoluția 
cubană constituie un exemplu pen
tru toate țările din bazinul Mării 
Caraibilor și din America Latină.

SAMUEL MIKUNIS, secretar- 
general al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist din Izrael, a 
subliniat uriașa influență morai- 
politică pe care o exercită Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. asu
pra oamenilor muncii din toate 
țările. Congresul ajută partidul 
nostru, a spus vorbitorul, în lupta 
împotriva politicii vicioase a gu
vernului Ben Gurion, care a trans
format Izraelul într-o anexă a po
liticii agresive a N.A.T.O.

Samuel Mikunis a înfierat cu 
mînie politica cercurilor guvernan
te ale țării sale, care cochetează 
cu militariștii vest-germani. „Po
porul nostru a arătat prin acțiu
nile sale că el nu va fi niciodată 
de partea militarismului german".

A vorbit apoi FUAD NASSAR, 
secretar general al Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist din 
Iordania.

Subliniind importanța Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. ca 
„punct de cotitură în lupta în
tregii omeniri pentru pace, în miș
carea ei pe calea socialismului și 
comunismului" Nassar a declarat 
că Partidul Comunist din Iordania 
sprijină în întregime „poziția le
ninistă a P.C.U.S. față de condu
cătorii Partidului Muncii din Alba
nia",

Vorbind despre dominația regi
mului terorist din Iordania, Nassar 
a declarat că poporul iordanian 
continuă lupta eroică pentru elibe
rarea patriei sale de sub jugul im
perialismului și al reacțiunii. Parti
dul Comunist din Iordania, a sub
liniat vorbitorul, înalță steagul a- 
cestei lupte de eliberare. Noi lup
tăm de asemenea pentru prietenia 
cu Uniunea Sovietică și cu toate 
țările socialiste.

Nimic nu poate stinge lumina 
pe care o răspîndește noul Program 
al P.C.U.S., a spus GEORGE 
JACKSON, președintele Comitetu
lui Național al Partidului Comunist 
din Noua Zeelandă.

Salutînd Congresul al XXII-lea, 
Jackson a subliniat că în viitor oa
menii își vor aminti despre acest 
Congres „ca despre congresul care a 
trasat calea spre societatea comu
nistă, societatea ce dă omului to
tul".

. In cuvîntarea sa de salut ED
GAR WOOG, secretar general al 
Partidului Muncii din Elveția, a 
caracterizat noul Program al 
P.C.U.S. drept o puternică armă 
în mîinile partidelor comuniste și 
muncitorești din țările capitaliste.

Subliniind că imperialiștii în
cearcă să atragă definitiv Elveția 
în blocul agresiv N.A.T.O.; Edgar 
Woog a spus : „In aceste condiții 
partidul nostru luptă pentru men
ținerea independenței țării". El a 
arătat că Elveția, țară mică, pe 
care nu o amenință nimeni, chel
tuiește în scopuri militare peste 40 
la sută din buget. „Vom face tot 
ce ne stă în putere pentru a zădăr
nici ihtențiile criminale ale ațîță- 
torilor la război și pentru a aduce 
o contribuție, după puterile noas
tre, la cauza menținerii păcii".

Partidul nostru ar dori să sub
linieze că pînă șl popoarele cele 
mai îndepărtate de voi urmăresc 
cu atenție excepțională ceea ce face 
poporul sovietic, întrucît ceea ce 
se petrece în Uniunea Sovietică 
este un tablou viu al propriului 
nostru viitor, a spus PIERRE- 
JUSTIN, membru al Biroului Po-

26 octombrie —
litic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Guadelupa.

Nici urmăririle judiciare, nici sen
tințele, nici confiscarea publicațiilor 
noastre nu pot stăvili lupta pe care 
o ducem pentru un viitor mai bun 
al poporului nostru; a declarat 
Pierre-Justin.

Comuniștii din Guadelupa sînt 
credincioși principiilor unității par
tidelor comuniste și muncitorești 
pe baza marxism-leninismului.

Acad. NIKOLAI SEMIONOV, 
președintele Consiliului de condu
cere al Asociației unionale pentru 
răspîndirea cunoștințelor politice și 
științifice, laureat al Premiului No
bel, a subliniat în cuvîntarea ta 
că oamenii de știință sovietici sînt 
fericiți și mîndri că în noul Pro
gram al P.C.U.S. se dă o apre
ciere atît de înaltă rolului științei 
în progresul societății.

Acad. Semionov a vorbit despre 
principalele direcții de dezvoltare 
a științei sovietice.

OTTO KUUSINEN, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al Comitetului Central s-a 
oprit asupra unei serii de teze din 
noul Program al P.C.U.S. care pre
zintă o valoare deosebită pentru 
dezvoltarea continuă a învățăturii 
rcarxist-leniniste. Printre aceste te
ze el a citat în special problemele 
privind căile de creare a bazei 
tehnice-materiale a comunismului, 
colhozurile ca școală a comunismu
lui pentru țărănime, transformarea 
celor două forme ale proprietății 
obștești în proprietate unică comu 
nistă.

După ce a subliniat apoi că 
capitalismul monopolist de stat, 
care tinde spre dominația 
mondială, acționează sub steagul 
„anticomunismului", O. Kuusinen a 
spus că acest lucru nu este origi
nal ; Germania hitleristă se pro
clamase și ea salvatoare a lumii 
de comunism.

Steagul negru al „anticomunis
mului" a fost ridicat nu numai îm
potriva țărilor socialiste, a spus O. 
Kuusinen. Sub camuflajul lui se 
ascunde și lupta împotriva mișcării 
de eliberare națională a popoare
lor, sub camuflajul lui S.U.A. în
cearcă să-și consolideze pozițiile 
în economia și politica țărilor în 
care pătrunde capitalul monopolist 
american.

O. Kuusinen a subliniat că 
N.A.T.O. reprezintă expresia cea 
mai concentrată a politicii imperia
lismului american.

Otto Kuusinen și-a exprimat 
deplina solidaritate cu condamna
rea aspră la congres a activității 
grupului fracționist antipartinic. 
El a arătat că acest grup n-avea 
nici un fel de platformă. El a sub
liniat că ;,acțiunile conducătorilor 
albanezi fac jocul imperialiștilor", 
încurajarea comportării lor ar în
semna „renunțarea la apărarea 
coeziunii lagărului socialist".

Sentimentele noastre prietenești 
pentru poporul albanez, a subli
niat Kuusinen, rămîn neschimbate.

VENIAMIN DÎMȘIȚ, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de stat 
al planificării al U.R.S.S. a subli
niat că în ultimii ani construcțiile 
au devenit în Uniunea Sovietică 
una din cele mai mari ramuri in
dustriale în care lucrează peste 
șase milioane și jumătate de oa
meni.

O amploare nemaiîntîlnită au 
căpătat-o construcțiile de locuințe. 
La sfîrșitul primilor trei ani ai sep- 
tenalului (1959—1961) vor fi cons
truite locuințe pe o suprafață to
tală de 250 milioane m.p. (între
gul fond de locuințe în Rusia ța
ristă se cifra la 180 milioane 
m.p.).

Veniamin Dîmșiț a expus amă
nunțit sarcinile industriei de cons
trucții în perioada construcției des
fășurate a comunismului.

Președintele Comitetului Securi
tății de stat de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.; ALEC- 
SANDR ȘELEPIN, a subliniat că 
activitatea subversivă a serviciilor 
de spionaj imperialiste, îndeosebi 
a celui american, se activizează.

„Organele Comitetului securi
tății de stat își concentrează 
principalele forte pentru curma
rea acțiunilor duse de serviciile 

de spionaj dușmănoase", a de
clarat Șelepin.

Alecsandr Șelepin a raportat 
Congresului că în cadrul orga
nelor securității de stat .au fost 
lichidate total încălcările legali
tății socialiste care au avut loc 
în perioada cultului personali
tății. „Acest lucru a fost curmat 
și .a fost curmat pentru totdea
una".

In tara noastră, a subliniat 
vorbitorul, este respectată în pre
zent, mai mult ca oricînd, în 
conformitate cu constituția 
U.R.S.S., inviolabilitatea persoa
nei.

Ultimul a luat cuvîntul Ale
xei Șkolnikov, prim- secretar al 
Gomitetului regional Stalingrad 
al P.C.U.S. Referindu-se la .acti-

★ ★

In ședința de după-amiază, pri
mul a luat cuvîntul MOHAMMED 
HARMEL, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Tunisia.

Experiența Bizertei, a spus vor
bitorul a arătat maselor largi popu
lare din Tunisia cine sînt dușma
nii lor și cine sînt adevărații lor 
prieteni. El și-a exprimat recunoș
tința față de poporul sovietic pen
tru ajutorul acordat tunisienilor în 
legătură cu agresiunea imperialis
tă de la Bizerta.

Congresul al XXII-lea al parti
dului marelui Lenin deschide cea 
mai strălucită filă din istoria socie
tății omenești, a spus IAKUB 
DEMIR, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Turcia.

Iakub Demir a subliniat că te
ritoriul Turciei se transformă în
tr-o citadelă militară a N.A.T.O. 
și a imperialismului american. In 
numele poporului turc, el a mul
țumit guvernului sovietic pentru 
faptul că a făcut cunoscut opiniei 
publice planurile elaborate de cer
curile agresive cu privire la nimi
cirea unor întregi regiuni ale Tur
ciei în caz de război.

Șeful delegației Partidului Co
munist din Birmania a declarat 
că planul construirii societății co
muniste în Uniunea Sovietică este 
un plan grandios și fără precedent.

Șeful delegației birmane și-a ex
primat convingerea că Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. va întări 
și mai mult unitatea și solidarita
tea mișcării comuniste internațio
nale și, în primul rînd, unitatea 
lagărului socialist. El a subliniat că 
Partidul Comunist din Birmania va 
respecta cu fermitate principiile 
unității și solidarității mișcării co
muniste mondiale, pe baza mar
xism-leninismului.

Salutînd Congresul, șeful dele
gației Partidului Comunist din Ma
laya a declarat că poporul mala- 
yez este ferm hotărît să învingă 
în războiul ce i-a fost impus de 
colonialiști.

La Congres s-a dat citire apoi 
telegramei de salut a Partidului 
Comunist din Republica Sud-Afri- 
cană. RUIZ GONZALES, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Bolivia, salutînd Congresul în nu
mele comuniștilor bolivieni — a 
subliniat că hotărîrile Congresului 
vor exercita o uriașă influență în 
sensul întăririi continue a unității 
mișcării comuniste internaționale. 
Ruiz Gonzales s-a declarat de a- 
cQtd cu poziția Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice față de con
ducătorii Albaniei.

El a spus în continuare că în 
lupta lor bolivienii sînt însuflețiți 
de revoluția cubană.

FIODOR TABEEV, prim-secre- 
tar al Comitetului regional al 
P.C.U.S. din R.S.S.A. Tătară, a 
vorbit despre dezvoltarea econo
miei naționale în R.S.S.A. Tăta
ră, a cărei bază o constituie indus
tria petrolului. El a comunicat, 
între altele, că R.S.S.A. Tatară a 
depășit de 1,5 ori S.U.A. în ce pri- 

’vește nivelul productivității muncii 
în industria petrolului.

GHEORGHI NALIVAIKO, di
rectorul Institutului de cercetări 
științifice agricole din Altai, a 
vorbit despre' căile pentru folo
sirea cit mai eficientă a fiecărui 
hectar de pămînt.

PIOTR POSPELOV, membru 
supleant al Prezidiului C.C. ,al 
P.C.U.S. a subliniat că Congre-

sovietici, a 
Titov, s'nt 
îndeplinească 

trasată de 
guvernul* :o-

vitatea grupului antipartinic 
fracționist, el a sprijinit părerea 
celorlalți vorbitori că Molotov 
Kaganovici și Malenkov nu au 
ce căuta în partid. •

Regiunea Stalingrad, a cărei 
industrie a fost distrusă total în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, este astăzi un mare 
centru industrial, a spus Șkol
nikov.

A fost construită înainte de 
termen cea mai puternică hidro
centrală electrică din lume de pe 
Volga care poartă numele Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
Ea a produs pînă acum 14 mili
arde de kilowați/ore de energie 
electrică.

Cu aceasta ședința de dimi
neață a luat sfîrșit.

★

sul al XXII-lea al P.C.U.S. a de
venit un for mondial al frăției. 
Programul P.C.U.S. provoacă ad
versarilor comunismului o frică 
animalică în fața perspectivei 
reale a înaintării omenirii pe ca
lea comunismului.

Piotr Pospelov a apreciat 
ca justă propunerea unor dele
gați ca Molotov, Kaganovici, 
Malenkov, să fie excluși din 
P.C.U.S. și și-a exprimat con
vingerea că Congresul al XXII- 
lea va sprijini în unanimitate a- 
ceastă propunere.

Referindu-se la acțiunile con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania, vorbitorul a relevat 
că ei alunecă tot mai mult în 
mocirla naționalismului, încalcă 
brutal principiile internaționalis
mului proletar.

Vorbind despre activitatea Ins’ 
titutului de marxism-leninism pe 
care-1 conduce, Piotr Pospelov a 
relatat că în fondurile institutu
lui există aproximativ 6.000 de 
documente ale lui Marx și En
gels și peste 30.000 de documen
te ale lui Lenin.

Vorbitorul a reamintit că au 
fost editate mari lucrări științi
fice printre care Istoria războiu
lui civil și Istoria Marelui- Răz
boi pentru Apărarea Patriei. El 
a spus că lucrarea Marele Răz
boi pentru Apărarea Patriei, în 
șase volume, va fi terminată în 
1963.

ALEXEI ADJUBEI, redactor 
șef al ziarului „Izvestia", a sub’i-'* 
niat că membrii grupului antipar
tinic fracționist, în special Molo
tov, s-au opus contactelor direc
te ale conducătorilor sovietici cu 
conducătorii lumii capitaliste. Via
ța a arătat însă, a spus Adjubei, 
că în urma vizitelor conducătorilor 
sovietici în străinătate, prestigiul 
internațional al U.R.S.S. crește.

Adjubei s-a referit în special la 
vizita făcută de N. S. Hrușciov în 
Statele Unite la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Prietenii mei cosmonauți se pre
gătesc în vederea unor noi zbo
ruri, în fața noastră se deschid 
noi itinerarii cosmice, a spus pi
lotul cosmonaut GHERMAN TI
TOV.

In aplauzele furtunoase ale asis
tenței, Titov a transmis Congre
sului al XXII-lea, Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și lui Nikita 
Hrușciov personal salutul înflăcărat 
al piloților cosmonauți.

Vorbind despre succesele remar
cabile ale Uniunii Sovietice litov 
a arătat că socialismul este „Ram
pa de lansare de pe care își iau 
zborul navele cosmice".

Amintind că de pe un satelit 
artificial american au fost aruncate 
în Cosmos 350 milioane de ace 
metalice, Gherman Titov a decla
rat că cosmonauții sovietici pro
testează împotriva unor asemenea 
acțiuni. Aceasta nu contribuie la 
cucerirea pașnică a Cosmosului, a 
spus el adăugind : „Vom zbura în 
cosmos în pofida acestor Aver
siuni".

Piloții cosmonauți 
declarat în încheiere 
întotdeauna gata să 
orice nouă misiune 
partidul comunist și 
vîetic.

Cu aceasta ședința de după-a- 
miază a Congresului a luat sfîr
șit.

Lucrările Congresului al XXII- 
lea vor continua vineri.

TELEGRAME
EXTERNE

Consiliul de Securitate 
recomandă primirea 

R. P. Mongole 
și Mauritaniei în O.N.U.

NEW 1ORK 26 (Agerpres)
— TASS transmite:

La 25 octombrie Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a hotărît 
să recomande Adunării Generale 
primirea Republicii Populare 
Mongole în rîndurile membrilor 
O.N.U.

De asemenea. Consiliul de Se
curitate a adoptat hotărîrea de a 
recomanda Adunării Generale 
primirea Mauritaniei în O.N.U.

STARE DE ASEDIU 
ÎN PERU

LIMA 26 (Agerpres)
După mai multe zile de puter

nice manifestații antiguvernamen
tale și cu caracter social, guver
nul peruvian a decretat „stareț 
de asediu" și suspendarea tutu-£*;. 
ror garanțiilor constituționale. 
După cum transmite agenția U- 
nited Press Internațional cei 
50.000 de profesori și învățători 
din țară care au dteclarat grevă 
în sprijinul cererilor lor de mă
rire a salariilor au hotărît să nu 
se înapoieze la catedre pînă ce 
guvernul nu le va satisface re. 
vendicările. In semn de solidari
tate cu greviștii studenții și mun
citorii din capitala țării, Lima, 
au organizat o demonstrație ce- 
rînd demisia guvernului Beltran 
și anularea legilor represive. De
monstranții au fost atacați de 
poliție cu bastoane de cauciuc 

și gaze lacrimogene. Polițiștii 
au deschis de asemenea focul îm
potriva manifestanților, un stu
dent fiind ucis și alți doi grav 
răniți. Numeroși participant la 
demonstrație au fost arestați-
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0 nonă sini lire 
a pretorilor în li iria

VIENA 26 (Agerpres)
Incepînd de la data de 23 oc

tombrie în Austria s-a înregis
trat o nouă scumpire a prețurilor 
la produsele alimentare. De data 
aceasta a fost anunțată creșterea 
prețurilor la carne cu 2 pînă la 
5 șilingi la kg.

încă înainte de a se anunța 
această scumpire gospodinele din 
Viena și din întreaga țară au or
ganizat mitinguri de protest ca
re au avut loc. au fost adoptate 
moțiuni prin care se exprimă 
protestul față de creșterea cos
tului vieții.

In ultima vreme, după cum a- 
trag atenția ziarele austriece, 
populația Austriei a avut de su
portat scumpiri de prețuri la mai 
multe articole de larg consum, 
precum și la unele tarife
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Mari demonstrații 
antiguvernamentale 

în Republica Dominicană
CIUDAD TRUJILLO 26 (A 

ger pres)
In Republica Dominicană con

tinuă mari manifestații antigu
vernamentale în timp ce membrii 
familiei dictatorului țării, Tru
jillo, părăsesc în grabă țara. 
Agenția United Press Interna
țional relatează că în ziua de 
25 octombrie mii de persoane 
din Santiago, al doilea oraș ca 
măririle din țară, au manifestat 
pe străzi -împotriva regimului 
dictatorial. Demonstranții au 
scandat „Libertate!" „Liberta
te" și au rupt semnele indica
toare de pe străzi care purtau 
numele lui Trujillo. împotriva 
manifestanților au fost trimise 
puternice forțe de poliție care 
i-au atacat cu bombe cu gaze 
lacrimogene și bastoane de cau
ciuc. Potrivit agenției, peste 50 
de persoane au fost arestate.
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