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Lucrările Conferinței orășenești de partid
♦ La Petroșani a avut loc ieri deschidterea Con- 

ferinței orășenești de partid, la ale cărei lucrări
j participă delegați a’ organizațiilor de partid din 
j întreaga Vale a Jiului.
І Conferința a fost deschisă de tovarășul Lazăr
♦ David, prim secretar șl Comitetului orășenesc
♦ de partid. In numele delegaților, tovarășul Lazăr
♦ David a salutat prezența la Conferință a tova-, 
’ rășului Furdui Petru, membru al C.C. al P.M.R.,
♦ prim-secretar al Comitetului regional de partid, 
î Delegații au ales în unanimitate prezidiul Con
♦ ferinței din care fac parte tovarășii : Furdui Pe. 
ș tru, Lazăr David, Szuder William, Momeu Sa- 
ț moilă, Blaj Traian, Karpinecz Ioan, Antal $te-
♦ 'fan, Gașpar Ana, Cristea Aurel, Lucacs Andrei
♦ și Haidu Iuliu.
♦ Au fost alese de asemenea în unanimitate co- 
î misia de validare, comisia de redactare a proce- 
i/<țilui verbal ș: comisia de redactare a proiectu
» iui de hotărîre a Conferinței orășenești de partid. 
T In comisia de validare au fost aleși tovarășii:
♦ Ungur Pompiliu, Somogyi Iuliu, Coroianu Elena
♦ și Peter Anton.

ne de zi: 
orășenesc

4
In comisia dfe redactare a procesului verbal au t 

fost aleși tovarășii : Constantinescu Ilie, Dan Va- • 
ier, Kelemen Șara, Suciu Sever și Dima Mișu. :

In comisia pentru redactarea proiectului de ho- 1 
rărire au fost aleși tovarășii: Ghioancă Victor, i 
Mîrza Ioan, Nicorici Nicoiae, Kalman Măria i 
și Fodor Carol. |

Conferința a adoptat următoarea ori
1. Darea de seamă a Comitetului 

de partid.
2. Raportul Comisiei orășenești de revizie.
3. Alegerea Comitetului orășenesc de partid, a /

Comisiei orășenești de revizie și a delegaților ♦ 
la Conferința regională de partid. *

La primul punct de pe ordinea de zi a luar . 
cuvîntul tovarășul Lazăr David care a expus în ; 
fața Conferinței darea de seamă a Comitetului 1 
orășenesc de partid. ' i

In continuare, tovarășul Rîpa Petru a prezentat i 
raportul Comisiei orășenești de revizie. *

Au urmat apoi discuții în jurul dării de seamă * 
asupra activității Comitetului orășenesc de partid * 
și a raportului comisiei de revizie.

Lucrările conferinței continuă. ;

Darea de seamă asupra activității 
Comitetului orășenesc de partid 

prezentată de tovarășul Lazăr David
Tovarăși,
Astăzi are loc Conferința oră

șenească de partid Petroșani pen
tru a face bilanțul activității de
puse de Comitetul orășenesc, de 
comuniștii din Valea Jiului în pe
rioada care s-a scurs de la Confe
rința raionaljț de partid dia de
cembrie 1959 și de a elabora, pe 
ЬМГ'ЗЕЯІВГЖІТі^еГ măguri cores
punzătoare pentru ridicarea la un 
ru/cl mai înalt a activității poii- 

economice și cultural-educative 
din cadrul orașului nostru. Tot
odată, Conferința noastră are sar
cina de a alege noul organ de con
ducere și delegații pentru Conferiți ■ 
“a regională de partid.

In capitolul introductiv, darea 
de seamă a trecut in revistă prin
cipalele evenimente internaționale 
care au avut loc în perioada c.-ire 
a trecut de la Conferința raională 
din decembrie 1959. precum și 
succesele istorice obținute de po
porul nostru în construcția socialis
tă. S-a subliniat dezvoltarea impe
tuoasă a economiei întregului la
găr socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, precum și însemnătatea 
istorică a celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Ca urmare a politicii leniniste 
consecvente a partidului și a co
laborării frățești cu celelalte țări 
socialiste, poporul nostru muncitor

Sarcinile economice izvorîte 
din Directivele celui de-al III-lea 

Congres al P.M.R. se înfăptuiesc cu succes
Tovarăși,
In perioada la care se referă 

darea de seamă, în fața Comîtetu - 
lui orășenesc de partid au stat 
sarcini politice și economice de 
mare importanță izvorîte din do
cumentele celui de-al III-lea Con-' 
greș al partidului, ale plenarelor 
C.C. al P.M.R. care au avut loc 
în această perioadă. Astfel, în fața 
organelor și organizațiilor noas
tre de partid au stat, ca obiective 
centrale, dezvoltarea continuă a ba
zei tehnice a minelor și întreprin
derilor și asigurarea îndeplinirii 
ritmice a planului, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost și, pe această ca
le, îmbunătățirea neîncetată a ni
velului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii.

In cadrul acestor obiective cen
trale Conferința regională de 
partid din 1960, Conferința raio

a pășit intr-o etapă istorică nouă 
— etapa desăvîrșirii construcției 
socialismului.

Construirea bazei economice a 
socialismului — consfințită de cel 
de-al Ш-lea Congres al partidu
lui — a permis poporului nostru 
să ajungă pe o astfel de culme 
3₽ pe care se văd clar perspectivele 
Itmăauasc dcpiiuc a
socialismului. Intr-adevăr aștăzi 
țara noastră, în trecut extrem de 
înapoiată, dispune de o industrie 
in plină dezvpltare, care încă în 
1960 producea în mai puțin de 11 
săptămîni atît cît a produs Roma
nia burghezo-moșierească în în
treg anul 1938 ; sectorul agricol 
cooperatist cuprindea Ia 1 sep
tembrie a.c. 82,8 la sută din supra
fața arabilă cooperativizabilă a 
țării , învățămîntul, știința și cul
tura cunosc o continuă înflorire.

Succesele obținute în dezvolta
rea industriei și agriculturii au dus 
la creșterea neîntreruptă a nivelului 
de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc.

Luptînd pentru traducerea in 
v.iață a sarcinilor/ mărețe trasate 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. poportil nostru înfăptuieș
te cu succes planul șesenal și a- 
duce c contribuție de preț la a- 
părarea celei mai scumpe cauze a 
omenirii — cauza păcii.

nală din decembre 1959, și plena
ra din februarie 1961 a Comitetu
lui orășenesc au stabilit, pe oaza 
analizei posibilităților existente, a 
angajamentelor luate de oamenii 
muncii, sarcini concrete și mobi
lizatoare pentru fiecare ramură de 
activitate.

In fața sectorului minier a stal 
sarcina ca în 1960 să dea peste 
plan 100.000 tone de cărbune brut, 
iar în acest an 220.000 tone, sâ 
ajungă la o productivitate medie 
pe bazin de 1,100 tone/post în 
1961 și să fie redus prețul de cost 
la producția brută.- Pentru sectorul 
energetic s-a pus sarcina de a se 
ajunge în acest an la o producție 
de 1.313.000.000 kWh energie elec
trică, pentru Sectorul forestier de 
a mări indicele de valorificare su
perioară .și complexă a masei lem
noase la 99 5 b sută b rășinoase 
și la 59 la sută la foioase, pentru 

industria ușoară și locală de a îm
bunătăți calitatea produsele,, pen
tru sectorul de transporturi de a 
asigura transportarea în bune con- 
dițiuni a volumului de mărfuri, 
materiale etc. în continuă creștere.

Pentru necesitatea dezvoltării 
continue a bazei tehnico-măteriale 
a întreprinderilor, a îmbunătățirii 
condițiilor de locuit- și .амйММЙгіі 
social-culturale a oamenilor mun
cii, planul pe anul I960 a prevă
zut ca in Valea Jiului să se execu
te un mare volum de investiții in
dustriale și social-culturale ; in 
acest an valoarea acestor lucrări 
este cu aproape 22.000.000 lei mai 
mare decît în anul 1959.

Pe baza posibilităților de crește
re a producției și productivității 
muncii, de îmbunătățire a calității 
produselor, de reducere a prețu
lui de cost s-a stabilit ca in I960 
să se realizeze 10.000.000 lei e- 
conomii peste plan, iar în acest an 
14—16.000.000 lei.

Darea de seamă a analizat în 
continuare activitatea depusă de 
Comitetul orășenesc de partid și 
Biroul său, de organizațiile de 
partid din Valea Jiului pentru în
deplinirea acestor sarcini. In cursul 
anului 1960, atenția muncii poli
tice de masă a fost îndreptată șpre 
înfăptuirea lozincii „Omul și tona 
de cărbune" pe întregul combinat 
carbonifer, asigurarea îndeplinirii 
și depășirii ritmice a planului de 
cărbune, organizarea de acțiuni de 
masă pentru îmbunătățirea calității 
producției.

Preocuparea organizațiilor de 

Activitatea economică a exploatărilor miniere — 
la nivelul importantelor sarcini ce

Tovarăși,
Mobilizați de organizațiile de 

partid, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul unităților apar- 
ținînd Combinatului carbonifer al 
Văii Jiului — care dau 65 ia sută 
din valoarea totală a producției 
orașului nostru — au obținut, în 
perioada analizată, succese impor 
tante în îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii. Astfel, plahul 
producției de cărbune btut a fost 
depășit în acest an, pînă la 25 
octombrie, cu 152.877 tone. Ceea 
ce a caracterizat ac :vitatea colec
tivelor exploatărilor miniere în 
cursul anului trecut și îrt acest an 
este faptul că plănui a fost înde
plinit mai ritmic și că nici o ex
ploatare minieră nu a rătna* «ub 
planul anual.

Atit anul trecut cît și <n acesr 
an elementul esențial în creșterea

partid pentru încadrarea majorită
ții brigăzilor din subteran cu mem
bri și candidați de partid, întări
rea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid în producție, 
sprijinirea și generalizarea iniția
tivelor valoroase apărute în între
cerea socialistă, între care un loc 
important îl ocupă inițiativa mine
rilor de la Teliuc, preluată de mi- 

enerii din Lupeni „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist", 
grija pentru ridicarea nivelului de 
calificare al muncitorilor, maiștri
lor, pentru selecționarea, creșterea 
și promovarea cadrelor din econo
mie, controlul îndeplinirii sarcini
lor, analizarea și studierea de că
tre Comitetul orășenesc a activită
ții economice a numeroase exploa
tări, întreprinderi și șantiere, pri
lej cu care s-au luat măsuri de 
îmbunătățire a activității organiza
țiilor de partid șî colectivelor a- 
cestor unități, au creat premizele 
necesare înfăptuirii sarcinilor eco
nomice elaborate de Conferința 
raională din decembrie 1959.

In primele trei trimestre din a- 
cest an au fost analizațe, în ple
narele Comitetului de partid, pro
bleme deosebit de importante ca : 
stadiul aplicării hotărîtii din de
cembrie 1960 a Comitetului regio
nal de partid privind activitatea 
C.C.V.J., felul cum a fost tradu
să în viață hotărîrea Conferinței 
raionale, munca organizațiilor sin
dicale și â conducerilor tehnico- 
administrative pentru asigurarea 
respectării normelor de tehnica se
curității și altele. Ip ședințele țje 
Birou au fost analizate, pe lingă 
alte probleme, activitatea șan
tierelor de construcții, măsurile 
luate de Consiliul local al sindica
telor pentru organizarea întrecerii 
pe profesii, activitatea desfășurată 
de Comitetul de partid și condu
cerea întreprinderii forestiere Pe
troșani pentru îndeplinirea planu
lui pe 1961-

Măsurile politice și organizato
rice luate de Comitetul orășenesc 
și Biroul său, de organele și or
ganizațiile de partid pentru tradu
cerea în( viață a sarcinilor econo
mice au făcut posibil ca astăzi să 
putem raporta în fața Conferinței 
orășenești de partid că în anii 
1960—1961 au fost obținute rezul
tate importante în dezvoltarea e- 
conomică a Văii Jiului.

In linii generale, această perioa
dă se. caracterizează prin dezvolta
rea neîntreruptă a bazei tehnico- 
materiale a unităților economice 
din Valea Jiului, prin pași însem
nați făcuți în asigurarea îndepli
nirii și depășirii ritmice a planului

producției de cărbune l-a consti
tuit sporirea productivității mun
cii. Astfel, creșterea producției în 
această perioadă s-a realizat în 
proporție de 99 la sută pc baza 
sporirii productivității muncii. A- 
nul acesta s-a obținut un randa
ment mediu pe bazin de 1,091 to- 
ne/post, față de 0,911 tone'post 
în 1959. Acest lucru arată că sar
cina de 1,100 tone/post, stabilită 
in plenara Comitetului orășenesc 

- din februarie a.c., se poate înfăp
tui cu succes pînă la sfirșitul anu
lui.

La obținerea acestor succese au 
adus o contribuție însemnată co
lectivele exploatărilor miniere U- 
ricani, Petrila. și Vulcan, care îh 
anul trecut și în acest an și-au 
respectat angajamentele luate. Co
lectivul minei Uricani a’extras pînă 
la 18 octombrie a.c. 41.770 tone 

de producție și a productivității 
muncii; prin preocuparea mai sus
ținută pentru reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor și prin creșterea continuff a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

In anii 1960—1961 au fost date 
in funcțiune lucrări miniere care 
au mărit capacitatea de produc
ție a exploatărilor. Au fost date 
în folosință uscătoria nouă de1 la 
preparația Petrila, funicularul IV- 
V de la mina Lupeni, complexul 
de la suprafața minei Uritani; o 
nouă hală la U.R.U.M.P. și alte 
obiective industriale.

Au început să se desfășoare cu 
succes lucrările de construcții ă u- 
nui important obiectiv prevăzut în 
Directivele celui de-al III-lea Con
gres al partidului — preparația de 
cărbune de la Coroiești.

Producția de cărbune brut a 
crescut cu 20,3 la sută față de 
1959, iar producția de cărbune 
spălat pentru cocs cu 25 la sută.

Producția de energie electrică va 
fi în acest an cu 23 la. sută mai 
mare decît în 1959. A crescut în 
această perioadă și producția ce
lorlalte ramuri economice din'Va
lea Jiului. Așa de exemolu, pro
ducția globală a întreprinderii fo
restiere a crescut cu 36 la sută, 
a Viscozei Lupeni eu 5,9 la sută, 
s-a dezvoltat transportul feroviar. 
și auto.

Caracteristic pentru perioada, pe 
care o analizăm este faptul că Spo
rirea producției globale industriale 
s-a realizat în cea măi mare purte 
pe seama creșterii productivității 
muncii. în sectorul minier produc
tivitatea muncii a crescut față de 
1959 cu 19,7 la sută, în sectorul 
forestier cu 34 la sută, la termo
centrala Paroșeni cu 32,2 la sută, 
iar la U.R.U.M.P. cu 37,9 la sută.

Aceste importante realizări ob
ținute în dezvoltarea bazei, tehnico- 
materiale și în creșterea producției 
de bunuri sînt rezultatul traduce
rii în viață a politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a. țării, sînt rodul muncii creatoa
re pe care au desfășurat-o- oamenii 
muncii din Valea Jiului, sub coa- 
ducerea organizațiilor de partid, 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de cel . de-al III-lea 
Congres al partidului. Ele repre
zintă o materialiZhre a îndrumări
lor și ajutorului permanent pe care 
Comitetul orășenesc,' organizațiile 
noastre de partid le-au primit din 
partea Comitetului Central al 
P.M.R. și a Comitetului regional 
de partid.

ie stau în fa|ă
de cărbune peste plan, colec
tivul minei Petrila — 41.630 to
ne, iar colectivul minei Vulcan 
— 24.937 tone. Cu toate greută
țile pe care le-a avut în acest an, 
colectivul minei Lupeni a reușit 
să îndeplinească mai ritmic pianul 
de producție și să dea peste plan 
11.940 tone de cărbune cocslfica- 
bil.

Realizările obținute pe combinat 
în îndeplinirea angajamentelor pu
teau fi mult mai mari dacă colec
tivele exploatărilor miniere Ani- 
noasa, Lonea și Lupeni ar fi rea
lizat productivitatea planificată și 
dacă ritmul de creștere al randa
mentelor în abataje nu ar fi ră
mas în urma creșterii productivi- 

■ tații la nivelul exploatărilor. Com- 
parînd situația realizării randa-

(Con ținu are ia pag. 2 a)



STEAGUL ROȘU

Dama da seamă азарта activității 
Camiieialui orășenesc de partid 

prezentata de tovarășul Lazar David
4 (Urmare din pagina l-a) 

mentelor în abataje cu situația bri
găzilor rămase sub plan, se cons
tată că există o legătură strînsă în
tre rămînerea în urmă a unui nu
măr mare de brigăzi și nerealizarea 
randamentelor în abataje. La i ex
ploatările miniere Lupeni, Ani- 
noasa, Lonea și Vulcan, unde nu 
s-au realizat randamentele în a- 
bataje, 42—58 la sută din brigăzi 
au rămas sub plan.

Principala cauză a rămînerii în 
urmă a brigăzilor și a nerealizării 
randamentelor în abataje trebuie 
.căutată însă în faptul că în sec
toarele miniere se plasează mai 
multe abataj© decît este necesar 
pentru realizarea și depășirea pla
nului, că se dispensează în prea 
multe lucrări forțele de muncă. 
Din această cauză nu este folosită 
rațional înzestrarea tehnică, sînt 
lipsuri în aprovizionare și în asis
tența pe care trebuie să o dea cor
pul tehnico-ingineresc.

Sub îndrumarea Comitetului o* 
râșenesc, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul unităților 
C-C.V.J. au răspuns cu entuziasm 
sarcinii trasate de partid de a lu
cra rentabil și de a da beneficii 
peste plan- Raportăm conferinței 
orășenești că în 1960, deși nu au 
fost înfăptuite integral angajamen
tele luate, pe C.C.V.J. s-au realizat 
7.532.000 lei economii la prețul 
de cost, iar în primele 8 luni din 
acest an 11.535.000 lei față de 
sarcina anuală de economii de 
12—14.000.000 lei. In acest an 
C.C.V.J. va da peste plan cea. 
11.000.000 lei beneficii. Principa
lii factori care au dus la realizarea 
de economii sînt depășirea planului 
de producție, creșterea productivi
tății muncii, mărirea recuperării la 
cele două preparații care au avut 
ca rezultat abținerea în pluș a unor 
importante cantități de produse 
marfă. In acest an indicele de re
cuperare la preparația Petrila a 
crescut de la 76 la 77 la sută, iar 
la preparația Lupeni de la 73 la 
74,6 la sută.

Spre deosebire de anul trecut, 
perioada care s-a scurs din acest 
an, a fost marcată printr-o simți
toare îmbunătățire a calității căr
bunelui. Față de 1959 conținutul 
mediu de cenușă din cărbunele 
brut a scăzut de la 34,4 la sută 
la 33 la sută în 1961, fiind cu 0,2 
puncte sub norma internă- S-a 
îmbunătățit, de asemenea, calita
tea cărbunelui special spălat pen
tru cocs, a mixtelor și a altor sor
timente.

Analizînd pe unități situația pre
țului de cost, evidențiem colecti
vele minelor Vulcan, Uricani și Pe- 
trila, preparației Petrila, U.R.U.M. 
Petroșani, U.E.V., I.C.M.M. și 
S.T.R..A. care și-au realizat și de
pășit angajamentele la economii. 
Nu același lucru putem să-l spu
nem despre colectivele minelor Lu
peni, Aninoasa și Lonea care au 
depășit prețul de cost. Depășirea 
cu 4,75 lei pe tonă a prețului de 
cost la mina Lupeni se datorește 
penalizărilor pentru slaba calitate 
a cărbunelui din unele luni, depă
șirii cheltuielilor de energie, la ma
teriale și la salarii ca urmare a 
nerealizării productivității planifi
cate Depășirea prețului de cost la 
mina Aninoasa provine din depăși
rea consumului de materiale, iar 
la mina Lonea din penalizările 
pentru slaba calitate a cărbunelui.

Comitetul orășenesc de partid 
trebuie să acorde organelor și or- 
Snizațiilor de partid de. la minele 

peni, Aninoasa și Lonea un a- 
jutor mai eficace decît pînă acum 
în organizarea luptei pentru re
ducerea prețului de cost. Consta
tăm că există posibilități și rezerve 
interne ca în lunile noiembrie și 
decembrie exploatările Aninoasa si 
Lonea să recupereze pierderile, iar 
exploatarea Lupeni să le reducă 
simțitor.

Conferința raională de partid a 
acordat atenția cuvenită îmbunătă
țirii continue a protecției muncii în 
sectorul minier. In perioada anali
zată a fost rezolvată problema ac- 
rajului general al minelor prin 
montarea de ventilatoare de mare 

capacitate, colectivul minei Lupeni 
a fost dotat cu truse individuale 
de protecție, a fost generalizat au
tocontrolul organizat de sindicate 
privind respectarea N.T.Ș. Pentru 
protecția muncii s-au cheltuit în 
cadrul C.C.V.J. în anul trecut și 
în primele 8 luni din acest an pes
te 28.000.001) lei.

Analizînd într-o plenară lărgită 
a Comitetului nostru de partid, a- 
poi într-o plenară a Comitetului 
regional feltil cum. organele sindi
cale și tehnico-administrative sc 
preocupă de îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și respectarea nor
melor de tehnica securității in ex
ploatările miniere din Valea Jiului* 
Comitetul regional de partid «1 
Comitetul orășenesc de partid au 
stabilit o seamă de măsuri meni
te ei ducă la înlăturarea lipsuri
lor care au existat în acest dome
niu. S-a trecut la reexaminarea tu
turor muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din sectorul minier asu
pra N.T.S., a fost trasată sarcina 
ca, pînă la 1 ianuarie 1961, să se 
introducă perforajul umed sau alt 
sistem de captare a prafului sili- 
cogen la toate lucrările în steril 
și s-au luat măsuri pentru crearea 
unei opinii de masă pentru respec
tarea N.T.S.

Tovarăși,
In perioada la care se referă 

darea de seamă s-a ridicat la un 
nivel mai înalt și activitatea ce
lorlalte sectoare economice din 
Valea Jiului, sectoarele energe
tic, forestier, industria ușoară și 
locală, transporturile feroviare și 
auto, investițiile.

Termocentrala Paroșeni, Depoul 
C.F.R. și stația C.F.R. Petro
șani, fruntașă pe regionala C.F.R. 
Timișoara, Grupul de șantiere 
Coroîești au obținut anul tre
cut și în acest an rezultate bune 
la toți indicii de plan, devenind 
unităfi evidențiate. Colectivul 
termocentralei Paroșeni. spre e- 
xeraplu, a realizat în primele 8 
luni ale acestui an 1.565.000 lei 

economii peste plan, depășindu-și 
astfel angajamentul anual dte 
1.300.000 lei.

Un sector care în această pe
rioadă și-a îmbunătățit mult ac
tivitatea este sectorul forestier. 
Dacă în 1959 I. F. Petroșani a 
înregistrat o pierdere de aproape 
9.000.000 lei, în pirmele 8 luni 
din acest an a realizat 273.000 
lei beneficii. Realizările sectoru
lui forestier scot puternic în e- 
videnfă importanta măsurilor 
luate de partid pentru mecaniza
rea operațiilor grele și cu un vo
lum mare de muncă. Prin creș
terea indicelui de mecanizare la 
47 la sută la doborît și secțio
nat, la 50 la sută la scos și a- 
propiat și la 66 la sută la cojit, 
productivitatea fizică a muncii a 
crescut de la 0,542 m.c./om zi în 
1959, la 0,728 m.c./om zi în 1961.

Printre unitățile care și-au îm
bunătățit activitatea economică în 
această perioadă sînt și Viscoza 
Lupeni, care în acest an a rea
lizat 271.000 lei beneficii peste 
plan, I.L.L. și Oficiul P.T.T.R.

Colectivele unităților din sec
toarele energetic, forestier, trans
porturi și industria ușoară, din 
investiții și din celelalte între
prinderi și organizații economi
ce din Valea Jiului, au realizat 
în acest an economii pește plan 
de 2.911.C00 lei. astfel că îm
preună cu cele realizate de 
C.C.V.J. economiile obținute de 
oamenii muncii din orașul nos
tru regional se ridicau la 1 sep
tembrie a. c. la 14.446,000 lei.

In activitatea unora dintre a- 
ceste sectoare economice au e- 
xiștat însă în perioada analizată 
și o seamă dte lipsuri. Astfel, In- 
ireprinderea de industrie locală. 
„6 August*1 nu și-a îndeplinit 
planul pe anul trecut și a depă
șit prețul de cost în acest an. 
întreprinderea comunală orășe
nească, I.R.T.A.. sectorul minier 
Bănița, O.C.L. Alimentara și 

■ T.A.PL au înregistrat în acest 
an pierderi. Deși în ultimul timp 
au fost obținute unele rezultate 
de către ț.C.O. Petroșani, nu pu
tem aprecia activitatea economi
că a acestei unități decît nesa

tisfăcătoare, îndeosebi Pentru cei 
1,741.000 lei pierderi.

Pierderi mari, de 2.206.000 lei, 
au înregistrat șantierele de con
strucții din Petroșani și Lupeni. 
Aceste pierderi se datorase pe de 
o parte nerealizării planului, iar 
pe de altă parte cheltuielilor su
plimentare cauzate de nepreda
rea la timp a obiectivelor. De e- 
xemplu, cheltuielile de construc
ții au fost încărcate cu 135.000 
lei, numai prin nepredarea la 
timp a blocului К din Petro, 
șanî, cu 246.000 lei la blocul H, 
eu 225.000 lei la blocul 1 etc. 
Nepredarea la timp a, obiective
lor a adus serioase prejudicii e-

Obiective mobilizatoare 
pentru anul 1962

Tovarăși,
Prezentînd activitatea în dome

niul economic și scotînd în evi
dență realizările, cît și lipsurile 
mai caracteristice. Comitetul oră
șenesc șupune dtezbaterii Confe
rinței orășenești de partid prin
cipalele sarcini care stau în fata 
organizațiilor de partid și oa
menilor muncii din Valea Jiului 
în anul 1962 și cîteva din obiec
tivele pentru anul 1963.

Realizarea și depășfre’a planu
lui pe 1962 ridică în fata orga
nelor și organizațiilor dte partid, 
sindicatelor, organizațiilor UT.M 
și conducerilor tehnico-adminis- 
trative. sarcina dte a acorda ma
ximum de atenție dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a întreprin
derilor, asigurării unui continuu 
progres tehnic, îmbunătățirii ca
lității produselor si scurtării ter
menelor de dare în funcțiune a 
construcțiilor.

Organele tehnice ale • C-C.V.J. 
și exploata!lie trebuie să dea o 
atenție deosebită în cursul anu
lui viitor îmbunătățirii organi
zării muricn pentru a scoate două 
fîșii pe zi în abatajele frontale, 
unde în prezent se cheltuiește 
mult timp de muncă cu opera
țiile auxiliare, introducerii pe 
scară largă a craterelor blinda
te și a perforatoarelor electrice 
și pneumatice rotative.

Comitetul orășenesc de partid 
apreciază că este timpul ca pro
blema brigăzilor aflate sub plan 
să fie definitiv rezolvată, nu mai 
tîrziu de trimestrul I 1962, pen
tru că avem toate posibilitățile 
să facem aceasta.

Alături de lupta pentru cali
tate, lupta pentru economii ră- 
mîne în viitor obiectivul princi

Ridicarea bunăstării materiale și culturale a oamenilor 
muncii — preocupare centrală a organizațiilor de partid
Tovarăși,
P'artidiul și guvernul pun în 

centrul activității grija pentru 
ridicarea neîncetată a nivelului 
de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui, și îndeosebi minerii, au 
simțit din plin această grijă 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
lor de muncă și de viață. Câști
gurile medii ale oamenilor mun
cii din industrie, învătămînt, din 
instituțiile de cultură și sănă
tate au crescut în anii 1960— 
1961 cu 20,8 la sută, s-au redus 
preturile la unele tarife, s-a in
trodus gratuitatea manualelor 
școlare la cursul elementar.

De asemenea, în această pe
rioadă au fost alocate din fon
dul cenîralizat peste 64.000.000 
lei pentru construcții social-cul- 
turale, iar din bugetele sfaturi
lor populare au fost cheltuite 
3C.843.000 lei pentru învățămînt 
și cultură și 45.954.000 lei pen- 
tiu sănătate și prevederi sociale. 
Au fost date în folosință în a- 
ceastă perioadă 1056 noi aparta
mente. 3 școli moderne cu cîte 
16 săli de clasă, sala de specta 
cole de la Lonea. Pește 10.500 
oameni ai muncii au fost tri
miși de către sindicate în sta
țiunile balneo-climaterice.

Anul acesta, fată de 1959, se 
vor desface către populația Văii 
Jiului cu 26 la sută mai multă 
pîine, eu pește 20 la sută mai 
multă cartie și preparate din car
ne, cu 44 ia sută mai multe țe
sături de bumbac și mătase, cu 
39 la șută mai multe confecții, 
cu 27,9 la sută mai multă încăl
țăminte, cu 35,1 la șută mai 
multă mobilă și cu 172 la șută 
ma; multe aragazuri și mașini 

conomițe și șantierelor de Con
strucții industriale. De exemplu, 
întîrziereș dării fn folosință cu 

1 an de către fosta O.C.M.M. a 
noii uscătorii de la preparația 
Petrila a încărcat costurile de 
deviz cu 300.000 lei. iar la casa 
de mașini de extracție die la pu
tui Ștefan Lupeni cu 235.000 lei.

Această situație ridică în fata 
organelor și organizațiilor de 
partid sarcina de a pune în cen
trul atenției lor. în activitatea de 
conducere și îndrumare a sec
torului de investiții, problema re
ducerii termenelor de execuție și 
dare în folosință a construcții
lor soclal-culturale si industriale 

pal în întrecerea socialistă pen
tru toate colectivele întreprinde, 
rilor și organizațiilor economice 
din Valea Jiului.

O problemă pe care viața o ri
dică cu deosebită tărie eate pro. 
blema scurtării termenelor de e- 
xecuție și dare în funcțiune a 
construcțiilor industriale și so- 
cial-culturale. Pentru a scurta 
termenele de execuție a construc
țiilor, trebuie concentrate forțele 
de muncă și mijloacele materiale 
la mai puține obiective. Este, de 
asemenea, necesar să fie. rezol
vată problema stabilirii cadrelor 
de muncitori constructori, să se 
muncească cu perseverență pen- 
tru ridicarea calificării muncito
rilor și maiștrilor constructori și 
să se asigure un permanent con
trol de partid asupra activității 
de construcții. O atenție deose
bită ve trebui să acordăm anul 
viitor realizării planului pe șan. 
tierul preparației Coroîești, ur
gentării lucrărilor de construcții 
la Institutul de mine. Casa de 
cultură a sindicatelor și la alte 
obiective importante.

Analizînd planul pe 1962 în 
ІЧтіпа rezultatelor obținute în 
nicest an, a rezervelor interne pe 
care nu le~aiji folosit încă pe de
plin și a dezvoltării bazei teh
nice. Comitetul orășenesc de 
partid consideră că se pot ob
ține următoarele produse peste 
plan :

— 135.000 tone de cărbune 
brut;

— 4.700 m. c. cherestea de 
fag și alte produse din lemn;

15—20 milioane kWh ener
gie electrică.

Pe baza progresului tehnic, a 
ridicării calificării muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor șe pot 

de spălat rufe,' In tq.al se vor 
desface mărfuri în pluș în valoa
re de 84.000.000 lei.

Analiza temeinică pe care a 
făcut-o recent brigada trimisă 
de C.C. al P.M.R. asupra acti 
vității unităților comerciale, a 
constituit un prețios ajutor pen
tru Comitetul orășenesc de partid 
și pentru Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc în 
vederea înlăturării lipsurilor ca
re au existșt în activitatea uni
tăților comerciale de stat. Pe 
baza indicațiilor primite va tre
bui ca în viitor Comitetul oră-

Creșterea nivelului activlt&fil 
organizațiilor de partid — garanția 

îndeplinirii sarcinilor desăvîrșlrli 
construcfiei socialiste

Tovarăși,
Chezășia îndeplinirii cu succes 

a mărețelor sarcini puse de de- 
•săvîrșirea construcției socialiste 
o constituie creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate, 
îmbunătățirea întregii munci po
litice, ideologice și organizatori
ce a partidului, intensificarea 
pe toate căile a activității crea
toare a comuniștilor.

întreaga activitate desfășurată 
de Comitetul orășenesc de partid 
în perioada la care se referă da
rea de seamă a avut ca obiectiv 
principal îndeplinirea sarcinilor 
izvorfte din Documentele Congre
sului al Ill-lea al PM.R. pri
vind îmbunătățirea muncii de 
primire în partid, respectarea 
normelor leninist? ale vieții in
terne de partid, controlul înde
plinirii hoțărîrilor, întărirea, con- 

realiza următoarele productivități 
medii :

— 1,170 tone cărbune/post 
randament mediu pe C.C.V.J.;

— 0,780 m.c./om zi producti
vitate fizică medie pe I. F., Pe
troșani;

— 1.648 kg. fire anual pe cap 
de salariat la Viscoza Lupeni;

— 1.820 kWh energie e- 
lectrică pe cap de salariat la 
termocentrala Paroșeni.

Pentru realizarea acestor sar- 
chil se cere organelor și orga
nizațiilor de partid, sindicatelor, 
organizațiilor U.T.M. și condu, 
cerilor tehnico-administrative să 
asigure o temeinică dezbatere a 
planului pe anul 1962, a obiec
tivelor economice pe care le va 
stabili Conferința orășenească de 
partid și de a lua toate măsurile 
ca încă în lunile noiembrie-de- 
eembriet să se lucreze la nivelul 
indicilor planificați pentru pri
mul trimestru al anului viitor.

Deși indicii de plan pe 1963 
nu sînt cunoscut! decît ca cifre 
orientative, de perspectivă, Co
mitetul orășenesc de partid so
cotește ca necesar să schițeze 
cîteva obiective cu< privire la dez
voltarea noastră economică în 
viitor. Este necesar să dăm o 
mare atentie lucrărilor de inves
tiții de la preparația Coroîești 
—- care în anul 1963 va ttWui 
să intre partial în funcțiune cu 
o capacitate de 1.000.000 tone 
cărbune.

Trebuie luate din timp măsuri 
pentru ca în 1963 să se asigure 
un grad înalt de mecanizare a 
operațiilor grele și cu un volum 
mare de muncă din minerit, sec
torul forestier și construcții, in
troducerea pe scară mai largă a 
automatizării în sectorul ener
getic, la preparații și în alte 
unități cu producții de masă.

Este necesar ca în 1962 Com
binatul carbonifer Valea Jiului 
să definitiveze soluțiile de meca
nizare a încărcării în abataje, 
pentru ca în 1963 să se poată 
frece la mecanizarea pe scară 
largă a acestei operații grele și 
cu un volum mare de muncă- De 
asemenea, trebuie luate măsuri 
pentru.ca în 1963 să se mecani- 
zeze cel puțin 50 la sută din vo
lumul de muncă efectuat în ram
pe și depozite.

Cu toate că în condițiile Văji 
Jiului sectorul agricol are o pon
dere mică, organele și organi
zațiile de partid, sfaturile popu
lare să acorde în viitor o atentie 
mai mare decît pînă acum dez
voltării producției acestui sector.

șeiiesc de partid și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular șă a- 
sigure conducerea și îndrumarea 
permanentă a organizațiilor co
merciale pentru ca acestea să 
studieze cu atentie, zi de zi. ce
rințele populației, să organizeze 
mai bine prezentarea produselor, 
să asigure aprovizionarea în 
conditiuni bune a tuturor loca
lităților, să creeze în rîndurile 
lucrătorilor din comerț p atitu
dine nouă, . socialistă fată de 
cumpărători și fată de avutul 
obștesc.

tinuă a legăturii partidului cu 
masele. >

In anii 1960—1961 organiza
țiile noastre de partid s-au în
tării într-o măsură însemnată 
prin nrimirea a numeroși candi
dat’ și noi membri de partid, 
îmbunătățirea muncii de primire 
îr partid este oglindită de re
zultatele obținute în întărirea 
rîndurilor organizațiilor de 
partid, în creșterea puterii lor 
de organizare și mobilizare a 
maselor.

Primirea în partid a unui nu
măr mai mare de muncitori a 
dus la îmbunătățirea compoziției 
sociale. Dacă la Conferința raio
nală de partid din 1959, mun- 
cîtfirii reprezentau 79,46 la șută 
din totalul membrilor și candi- 
datilor de partid, fn prezent re- 

(Continuare în pag. 3-a)
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Darea de seamă asupra activității 
; ‘ Conitetuhii orășenesc de partid
prezentată de tovarășul Lazăr David

’• (Urmare, din pag. 2-a)

prezintă 81 la sută.
Organizațiile de partid au dat 

. o atenție mai mare — în deo- 
seb: în acest an — calităților 
politice, morale și profesionale 
ale celor c<e au solicitat primi
rea; în partid. In partid au fost 
primiți fruntași în producție, 
oăSteni 'care se găsesc în pri- 
raeS rînduri în lupta pentru în 
depj’inițea,, sarcinilor puse C 
partid.

1 а ^rt^unătățirea muncii 
primm.^tofc partid a contribuit 
lărgirea activului fără de partid 
ai organizațiilor de bază și 
crește ș: preocupării pentru e- 
ducarea lui. Numărul tovarăși
lor dîn activul fără de partid a 
crescut dte la 2.500 cîți erau în 
1959 la peste 6.000 în prezent.

•_ Cu toate acestea munca de pri
mire în partid nu este încă la 
nivdlul posibilităților. Numărul 
celor primiți în partid este mic 
fată dc ul muncitorilor ca
re s. lucrează* în întreprinderile 

te. De asemenea, ca o 
pa i> negatijfă a muncii de pri
mire în partid este și faptul că 
în prezent avem 665 candidați 
cu stagiul expirat.

Ținînd seama de faptul că de- 
săvînșirea construcției socialiste 
cere mțărireă continuă a rfridu- 
гйог 'partidului, este necesar ca 
orI și organizațiile de 
partid să pună în centrul preocu
pării lor grija pentru îmbunătă
țirea; muncii de primire în 
partid, acordînd o mai mare a- 

s tențje organizațiilor de bază cu 
iftimar. mai, mic . de. membri de 
partid...’f

Așa cum se arată în Raportul 
»e ®ntat da. tovarășul Gheorgh? 
Gheergniu.: «і la cel de-al I’II- 
leaGriyrfes a’ P.M.R, în mun
ca de primire ta partid accentul 
principal trebuie pus cjfltCt- 
Ш politice. r-s --și pcotesi.o-

ce solicită йад- 
rea în partid și să se acorde ca
litatea de membru de .Jartid nti- 
mâi celor iipai buni dintre rei 
tnaîrbunî. care prin întreaga lor 
activitate ș)'carr țâre se dove
desc demni de înaltul titlu de

de

dte

In acest an Biroul Comitetu
lui orășenesc de partid a asi
gurat instruirea mai temeinică și 
calificată a aparatului de partid 
și a birourilor organizațiilor de 
bază. De asemenea, s-a asigu
rat instruirea regulată și mai 
temeinică a birourilor organiza
țiilor dte bază. Un ajutor prețios 
în acest sehs îl constituie ținerea 
lunară a „Zilei secretarului”, ca
re este un valoros schimb de ex
periență între secretari și un pri
lej de instruire temeinică a lor 
cu «.sarcinile cele mai importante 
și ’actuale.

Datorită ajutorului primit, ma
joritatea organizațiilor de bază 
și-au îmbunătățit jnunca. Cu toa
te acestea trebuie arătat că u- 
nele birouri' ale organizațiilor, de 
bâză trec în planurile de muncă 
probleme cu caracter general, 
neglijînd analiza problemelor 
vieții de partid sau a altor pro
bleme importante.

Pe viitor este necesar ca mem
brii Comitetului și ai Biroului, 
aparatul acestuia să 
mult spfijin birourilor organiza
țiilor de bază îndeosebi în pla
nificarea muncii, în alegerea ce
lor mai esențiale probleme care 
să fie dezbătute de comuniști în 
adunările generale.

Comitetul orășenesc de partid 
apreciază că în, activitatea orga
nizațiilor noastre de partid s-a 
întărit democrația internă și dis
ciplina dte partid, a crescut răs
punderea persOhală față de înde
plinirea sarcinilor. Acest lucru a 
ieșit în evidență îndeosebi cu 
prilejui alegerilor organelor lo
cale de partid din anul acesta. 
Participarea la adunările de a- 

legeri a fost mult superioară fa
ță; de Anii- trecuți, îar pe margi
nea dărilor de seamă au luat fiu- 
vjntul un număr mare de 
membri și candidați de partid. 
Caracteristic pentru*; «dunărâte 
generale Ш аійан dto nea. ari 

șî< faptul că deseilțiile purtate 
au arătat creșterea nivelului po
litic și ideologic al membrilor și 
candidațilof de partid, lioțărirea 
lor de ă lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, răs. 
ounderea cu cafe privesc toate

în fața alegătorilor.
Sfaturile populate au mobili

zat cetățenii la diferite acțiuni 
de înfrumusețare și buna gos
podărire a spațiuliiî locativ, a 
străzilor și parcurilor. In acest 
an s-au creat zone verzi pe o 
întindere de peste 48.000 tti.p. 
Rezultate însemnate s-a" 'Obținut 
la Vulcan și Uricani în ‘ »a ce 
privește înfrumusețarea orașului.

Acțiunile întreprinse, acțiuni în 
fruntea cărora au stat gru. 
pele de comuniști pe Străzi, 
blocuri și cartiere și la care au 
participat mii de cetățeni din lo-

calitățile noastre, au făcut ca în a- 
cest an să se schimbe mult în
fățișarea orașelor și comunelor 
din Valea Jiului. Totuși. în do
meniul' înfrumusețării, a bunei 
gospodăriri a localităților mai a- 
vem multe de făcut.

Darea de seamă s-a ocupat, 
de asemenea, de activitatea co
mitetelor de femei, a organiza
țiilor A.V.S.A.P., de Cruce Ro
șie, S.R.S.C., A.R.L.U.S., subli
niind măsurile ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea activității 
lor.

Comitetul orășenesc, organele

și organizațiile de partid au da
toria de a asigura și pe viitor 
conducerea și îndrumarea per
manentă și eficace a organizații
lor de masă, die a le ridica'pres
tigiul în fața maselor și capa
citatea lor de mobilizare. Este 
*necesar ca în viitor organele și 
organizațiile de partid să Anali
zeze mai temeinic și periodic di
ferite aspecte ale muncii organi
zațiilor de masă, felul cum co
muniștii care sînt aleși în orga
nele de conducere ale acestor or. 
ganizații își duc la îndeplinire 
sarcinile.

își duc la îndeplinire

dea mâi

L)

dșsc: demni 
comunist

DUnderea cu cate privesc 
telurile muncii de partid.

întărim necontenit legătura 
cu masele I

Tpwarășî, 
Forța de 

lai coastă în trăinicia legături
lor sale cu masele cele mai largi 
de офнйіПі ai muncii, în faptul 
c<5 partidul știe să învețe ma

tele și să stimuleze inițiativele 
Ier creatoare.

Comitetul orășenesc, organiza
țiile; de partid au acordat o a- 
tejȚȚ^s tot mai mare îndrumării 
activității sindicatelor din Valea 
Jiu'luh In perioada analizată în
trecerea socialistă și consfătuirile 
de producție s-au organizat mai 
temeinic, s-a trecut la organiza
re.» -«я generalizarea întrecerii pe 
profesii, a fost sprijinită mai 
mult mișcarea de inovații. Anul 
trectrt ș> to . acest an au fost a- 
phcrie in I întreprinderi 883 ino- 
Vații care. au adus economii în 
valoare de 5.700.000 lei.

Cu toate’ acestea. în munca 
sindicatelor mai există unele lip- 
sdrkiUnele sindicate desfășoară 
o slabă activitate pentru mări 
rea eficacității întrecerii socia
liste^, fapt ce face să avem încă 
un- .număr mare dte brigăzi de 
mineri rămase sub plan. Siste
mul unic de evidență pentru re
zultatele obținute în întrecerea 
sașSalîsfă. în unele sectoare mi 
nîrie, nu este ținut la zi-

hîpsuri există și în privința 
organizării Consfătuirilor de pro- 
dșjjite. Іц unele locuri . consfă- 
tuirfle au caracter formal, nu se 
рГ^'ійіа referate, nu se'. confirmă 
frțtotașii în producție și nu se 
staferltesci măsuri pentru îmbună
tățirea muncii. Asemenea ■ cazuri 
«e fntîlfteșt? mai frecvent lâ mi 
nete' Lonea. i Aninoasa. Vulcan șl 
lâ-URUM.P.

Sindicatele din comerț au încă 
о 'ДО. preocupare pentru mun 
ca..d? .educare și nu veghează, eu

neînvins a partrdu-
destulă tărie la ridicarea califi
cării muncitorilor.

Congresul al III-lea al P.M.R. 
a pus în fața, organelor și or
ganizațiilor de partid sarcina dte 
a asigura conducerea permanen
tă a otjjartizațîilor U.T.M., de a 
le ajuta zi dte zi în munca pe 
care ele o desfășoară în rîndu
rile tineretului. Luptînd pentru 
traducerea în viață a acestor 
sarcini. Comitetul orășenesc de 
partid a manifestat o grijă cres- 
cîndă pentru ridicarea nivelului 
activității organizațiilor U.T.M. 
în vederea îmbunătățirii stilului 
lor de muncă. întăririi rînduri- 
lor lor. ' intensificării educației 
comuniste și patriotice a tinere
tului; , măririi contribuției lui în 
producțiâ. '

Munca dte. educare comunistă 
și patriotică a tineretului nu șe 
desfășoară în toate perioadele la, 
nivelul cerințelor. In unele ca-: 
zuri, în învățămîntul politic 

U.T.M. se mar ' >tă superficiali
tate, calitatea . țnvățămîntului la- ’ 
să de dorit. Nu peste tot se dă 
atenția cuvenită organizării joi
lor de tineret, ■ atragerii tinere
tului 
ti vă.

In 
tins 
rilor 
administrarea 
spațiu locativ. Munca sfaturilor 
popâlare s-a îmbunătățit simți-; 
tor, în special după alegerile de 
deputați care au avut loc la 5 
martie 1961. Sesiunile sfaturilor 
populare se pregătesc mai bine, 
a -crescut simțul • de răspundere 

• al R4epilț«ților - f$ță de îndeplini
rea obligațiilor ее le revin. Acest . 
lucru reiese și din faptul că pînă 
în prezeht peste 75 la sută din 
deputății au/fățut dări de seamă:.

în activitatea cultural-spor-

perioada analizată s-a ex- 
sfera de activitate a sfatu- 
populare prin trecerea în 

lor a întregului

Tovarăși,
Etapa actuală — etapa desă

vârșirii construcției socialismului 
pune în fața organelor și orga
nizațiilor de partid, a mâifil ri
lor și candidaților de partid.-sar
cina de a ridica la uri nivel mai 
înalt munca ideologic^, mutica 
politică de masă și ciiU ral-ejiu- 
cativă. de a studia atol biruitoa
rea învățătură marxist-leninistă, 
de a se înarma cu cunoaște te a 

aprofundată a docuiherițâîpr parti
dului nostru și ale mișcării' co
muniste internaționale și dte a 
explica în mod temeiftic și con
vingător maselor politică parti
dului.

Comitetul orășenesc de partid 
a acordat o mai mate, atenție 
conducerii și desfășurării înveță- 
mîntului de partid, fhYlțăriiîntu- 
lui politic U.T/M. și învățămîn
tului ideologic al cadrelor di
dactice. In organizatei' îflvăță- 
mîntului de partid s-â avuț în 
vedere cuprinderea meniurilor, și 
candiaților de partid și a unui 
însemnat număr de oahieni ai 
muncii fără de partid. Dacă în 
anul școlar 1959—1960 nutflătul 
cursanților în învățămînlul de 
partid a fost de peste 9.00Q, în 

anul, școlar 1961—1962 acest nu
măr a ajuns la ieste 11.000 
cursanți. A crescut mimăfUl de 
cercuri de economie eoncretă, 
cricuri politice pentru тіП’Г și 
a .cursurilor serale de partid.

La îmbnnătățrnnr conținutului 
de idei al Învătămtnttiîut’ de 
partid a contribuit îndrumitea

Muncii politice do masă
Tovarăși,
Vladimir Ilici Lenin că

„Statul muncitorilor și țăranilor 
este puternic atunci Cînd masele 
știu totul, cînd sînt în state să ju
dece totul și cînd fac totul to mod 
conștient”.

Acordînd atenție muncii politice 
de masă, Comitetul 'Ш'ІЙЦІйй. de 
partid a îndrumat organjațațiite de 
partid și de masă ca folosind toâ- 
tc formele muticii politice Și ritl- 
tural-educative, să culltfb în rffte 
dul maselor atitudinea soctaliteă, 
conștientă față de muncă șt avu
tul obștesc, să combată Cu fermi
tate manifestările dușmanului de 
clasă, să cultive în riadul lor dra* 
gestea fierbinte față de partid, fa
ță de Uniunea Sovietica ș* întreg 
lagărul socialist.

S~au obținut succese impunan- 
te în activitatea economică, s-a în
tărit grija față de avutul obștesc.

Aceste rezultate au fost posibjle 
ca urmare a lărgirii colectivelor de 
agitatori, a unei mai bune organi
zări și repartizări a lor. Ătîț anul 
trecut cit și în acest ar s-au ținut 
cu agitatorii un ciclu de ții des
pre , metodele de muncă și, dife
rențiat pe ramuri de activitate, 
despre sarcinile care stat iți fața 
muncii politice de masă. Majorita
tea organizațiilor de bază instruiesc 
periodic agitatorii cu problemele 
în jurul cărora trebuie să desfă
șoare munca politică. . ,.,

Trebuie evidențiată activitatea 
bună desfășurată de colectivele de 
agitatori în campania dtectârall 
pentru alegerile de deputați în 
sfaturile populare, sprijinul prețios 
pe care organizațiile nCHtttte de 
partid l-au primit din partea Ier 
în mobilizarea oamenilor muodi Ui 
realizarea de economii pertț plato 
și îmbunătățirea calității ptodu» 
lor. 6 • ■

In munca politică de mate ari 
apărut o seamă de inițiative și me
tode bune, care din păcate li-ati

partid — strîns legală de 
economice I

și controlul mai sistematic exer
citat de Comitetul orășenesc de 
partid, de unele organe și orga
nizații de partid asupra desfășu
rării învățămîntului, asupra pre
gătirii propagandiștilor.

îmbunătățirea conținutului în
vățămîntului, legarea lui mai 
strinsă dte activitatea practică, 
au dus la creșterea eficacității 
lui. Cea mai grăitoare dovadă a 
creșterii eficacității învățămîntu- 
lui este ridicarea nivelului’ de 
conștiință al oamenilor muncii, 
lucru oglindit de entuziasmul cu 
care ei traduc în viață sarcinile 
de plan.

Studierea în mod organizat a 
învățăturii marxist-leniniste de 
către cadrele didactice a avut 
influență asupra îmbunătățirii 
procesului instructiv-educativ din 
școli și 
d< elor 
ceea ce 
strinsă 
practica

In desfășurarea . învățămîntu. 
lui de partid' au existat și mai 
există încă lipsuri.- - Prin
cipala lipsă constă în faptul că 
nu în toate cercurile se asigură 
un conținut . corespunzător învă- 
țămîntului de partid La unele 
cercuri convorbirile' ay un carac
ter abstract, sînt rupte de viață, 
se întîlnesc cazuri de formalism. 
Aceste lipsuri se datoresc faptu. 
lui că nu toate organizațiile dte 
partid se străduiesc a âsțg,m^ 
niveLuLaaMliaL4nvătăinîntului, e- 
xercită tm Slab control asupra 
muncii propagandiștilor

un caracter

activității obștești a ca- 
didactice îndeosebi în 

privește legarea mai 
a materiilor predate de 
construirii socialismului.

fost însă suficient studiate și ex
tinse. Unul din aspectele negative 
ale muncii politice constă în lipsa 
de continuitate.

Sarcinile mari și complexe care 
stau în fața noastră impun ca în 
munca politică de masă să folosim 
forme tot mai eficace, 
vingătoare.

Tovarăși,
In perioada la care se 

rea de seamă, s-a lărgit

mai con-

referă da- 
„ activitatea 

culrural-artistică de masă și s-a 
îmbunătățit conținutul ei. In ca
drul cluburilor muncitorești, cămi- 
nelot culturale și în școli funcțio
nează aproape 100 formații artis
tice, în care activează mii de oa
meni ai muncii. O seamă de for
mații Cultural artistice, cum sînt 
fanfara și cercul de arte plastice 
ale clubului minier din Lupeni, 
brigada artistică de agitație din 
Aninoasa, formația de teatru a 
căminului cultural din , Cimpa și 
alte formații s-âu evidențiat la 
concursurile organizate pe regiune 
sau pe țară.

Un aport însemnat la educarea 
artistică a oamenilor muncii din 
Valea-Jiului l-a adus Teatrul de 
stat, prin punerea în scenă a unor 
piese valoroase, prin ajutorul și în
drumarea de către actorii cei mai 
competenți a brigăzilor de agitație 
și formațiilor de teatru, școala 
populară de artă, cenaclul local al 
Uniunii artiștilor plastici.

In munca de culturalizare 
maselor a fost antrenat un număr 
însemnat de intelectuali, îndeosebi 
cădre didactice. Concomitent cu 
moaca în producție, mulți ingineri 
și tehnicieni și alți specialiști au 
desfășurat o muncă rodnică de 
cercetare științifică pentru sporirea 
cunoștințelor tehnice în rîndul 
selor.

Cu toate aceste rezultate 
munca cultural artistică sînt 
o seamă de lipsuri, îndeosebi în 
ce privește conținutul. Nesatisfăcă
toare este activitatea culturai-ar-

a

rna*

in 
încă

sarcinile

preocupare peitru pre-O slabă preocupare pentru pre
gătirea propagandiștilor,, față de 
desfășurarea învățămîntului de 
partid, se manifestă din partea 
organizațiilor de partid de la 
minele Aninoasa, Uricani și Lo- 
nea, din orașul Fetrila și din 
partea unor organizații de bază 
din orașul Petroșani.

In perioada analizată® Comite
tul orășenesc de partid a acor
dat o atenție mai mate lărgirii 
sferei de cuprindere a propagan
dei prin conferințe — importantă 
latură a propagandei de partid. 
Prin măsurile luate, a început să 
se încetățenească metoda ca în 
adunările generate ordinare ale 
organizațiilor de bază, să se țină 
conferințe și'expuneri despre pro
bleme ale vieții de partid, despre 
situația internațională.

Propaganda prin conferințe .a 
fost extinsă în sectorul forestier, 
în construcții și transporturi, la 
sate.

Incepînd cu anul de învățărnînt 
de partid 1961-1962 Я», a^anda 
prin lecții și conferințe ,'â căpătat 
un caracter mai orginizat, cuprin-, 
zînd aproape 3.000 de membri șt. 
candidați de partid și oameni ai 
muncii fără de partid. Este песет ■ 
sar ca pe viitor, îă cadrul ’ propa
gandei prin conferințe,’ sp..»e‘^ 
p atenție mai mate decit; pjda -ă- 
fum propagandei tehnice îh '«‘Vu. 
trie, propagandei științiffco-atșgKîțc 
înjjgoli, cartiere și la sate și infor
mării operative a oameniigir rtfUndi 
asupra situației internaționale.

concret, mobilizator
tistică la Uricani. Sub nivelul cț“ 
rințelor se desfășoară această &- 
tivitate și ia Vulcar și Retrc tai.

Comitetul orășenesc d -partid' a 
asigurat în perioada analizată 'o- 
conducere mai competentă, mai că" 
lificată și asupra invățămîatului' de 
stat de toate gradele, a manifestat 
o grijă 'sporită pentru asigurșccă 
bazei sale materiale și a ridicării 
nivelului procesului instructiv edu
cativ. Cu toate lipsurile care mai 
există, apreciem că în.perioada ana
lizată s-a îmbunătățit și activita* 
tea organizației de partid, a orga
nizației U.T.M. și a organizației 
studențești de la I.M.P1 Activitatea 
institutului în general s-a îmbună
tățit.

Creșterea bazei materiale a în
vățămîntului de stat este oglindită 
prin fondurile îtisemnate alocate' 
în acest scop în această perioadă 
și îndeosebi I.M.P., care a primit 
numai pentru anul școlar 1961 
1962 suma de 7.785.000 lei.

Tovarăși.

Sîntem convinși că harnicii noș
tri muncitori mineri, constructori, 
ceferiști, energeticieni, precum și 
cei din celelalte sectoare economice, ■ 
sub conducerea organizațiilor de . 
partid, nu-și vor precupeți efortu* . 
rile pentru îndeplinirea sarcinilor 
mărețe ce le revin din Directivele 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului și a obiectivelor econo
mice pe care le va stabili Conferin
ța noastră pe baza acestor Direc
tive. Garanția îndeplinirii cu suc- - 
ces a sarcinilor economice mobili
zatoare stă în întărirea continuă 
1 organizațiilor de partid, a vieții 
interne de partid, în asigurarea le
găturii organizațiilor noastre de 
partid cu masele de op' tn- 'ai 
muncii, în creșterea rolului (.condu
cător oolitic al partidului ic toate 
domeniile de activitate, în a strînge 
și mai puternic rîndurile partidului 
în jurul C.C. al P.M.R.

-/ ț ■-

(T ext prescurtat. SubtitbaiU <* 
parțin redacției).

î . • ’V



STEAGUL ROȘU
4

la мжеье Văii ,| iutei

MINERII COMUNIȘTI ~ ÎN PRIMELE R ÎNDURI 
ALE LUPTEI PENTRU MAI MULT CĂRBUNE

Mina Petriia are multe brig ăz] miniere de frunte conduse de 
membri1 și candidați de partid care, prin hărnicia ce.o dovedesc 
in abataje Ia extragerea cărbunelui constituie exemplu mobilizator 

în sinul colectivului pentru îndeplinirea sarcinilor de producte. 
In rîndul acestora se numără și brigada comunistului Bartha 
Francisc de la sectorul IV. Lună de lună membrii brigăzii dau în
semnate cantități de cărbune de calitate jpeste plan. IN CLIȘEU : 
Brigadierul Bartha Francisc (stingă) explicînd minerilor dintr-un 
schimb al brigăzii sale sarcinile de lucru ce le au de îndeplinit 
dnd vor ajunge Ia locul de muncă.

----------------- O-----------------

Zile de muncă însuflețită
la mina

In zilele de 26 și 27 octom
brie, munca minerilor de la Vul
can a fost deosebit de însuflețită 
fiind însojită de succese remar
cabile obținute în cinstea Confe
rinței orășenești de partid Petro
șani. In aceste zile, minerii Vul
canului au extras 378 tone de 
cărbune peste plan. Pa mină s-a 
obținut o productivitate care în
trece pe cea planificată cu pește 
3 la sută. Cele mai însemnate 
realizări le-au obținut sectoarele 
III, Г și IV care au dat în a- 
eeste zile peste sarcinile de plan

274 tone cărbune peste planai zilnic
Abatajele Uricaniului sânt în 

aceste zile martorele unor suc
cese remarcabile pe linia crește
rii producției cărbunelui cocsifi
cabil obfinute de brigăzile minie
re, în frunte cu cele conduse de 
membri și candidați de partid, 
în cinstea Conferinței orășenești 
de partid Petroșani. In ziua de 
25 octombrie de pildă, harnicii

Cei mai buni din secție
Ia holul secției A.G.R.E.V. se 

•fU un grafic de întrecere — o- 
glindă a realizărilor colectivului 
secției. Graficul ilustrează lucrul 
efectuat de fiecare bobinator a- 
flat în întrecere.

In întrecerea încheiată pe tri
mestrul III al anului cei mai buni 
bobinatori au fost desenați Nica 
Silvia și Irnling Eugen. Nica Sil
via a executat cele mai multe lu
crări de reparații la bobine de 
ventilatoare și crațere, a muncit 
bine și repede, lucru apreciat de 
controlul de calitate. Pe lîngă a- 
cestea a realizat o economie la 
prețul de cost de 12.339 lei față

La tîmplăria Livezeni, alături de binale se produce și mobilă de bucătărie. Mobila confecție» 
nată aicj este de bună calitate, în ultima perioadă <fe timp nepri mindu-se nici o reclamație în a- 

ceastă direcție.
IN CLIȘEU: Membrii brigăzii care confecționează moWlă condusă de membrul de partid 

Costescu Napoleon și Brossoig Emerîc.

Vulcan
294, 146 și 110 tone de cărbune 
energetic și cocsificabil. Briga
da condusă de comunistul Gantz 
Ștefan, muncind cu o productivi
tate sporită, a extras în aceste 
două zile 71 tone de cărbune în 
plus de plan. Minerii din briga
da lui Munteanu Anghel și-au 

depășit și ei sarcinile de. produc
ție cu 195 tone de cărbune. De
pășiri însemnate de plan au rea
lizat și brigăzile conduse de co
muniștii Bordea Emanoil. Ne- 
grescu Vasile, Hunyadi loan și 
Boj.j Pavel.

mineri uricăneni au dat peste 
plan 276 tone de cărbune de ca
litate. Cantitatea de cărbune ex
trasă din abatajele Uricaniului 
in perioada 1—27 octombrie se 

cifrează la peste 4400 tone. Prin 
exemplul mobilizator al comu
niștilor și îndemnul agitatorilor 
din organizațiile de bază, toate 
sectoarele minei au reușit să în
cheie ziua respectivă cu depășiri 

de valoarea devizelor. Alte bobi
natoare harnice ți pricepute cate 
aspiră la titlul de „cei mai buni“ 
sînt tovarășele Csâklânyi Marga
reta, Tenchiu Georgeta, Coșuță 
Cecilia și lacob Alice.

Tot la fel se întrec și bobina
torii din secția bobinaj greu pen
tru titlul de „cel mai bun". Lo
cul întâi ocupat de bobinatorul 
Imling Eugen este rîvnit de toți 
muncitorii secției. El a efețtuat 
repararea rotorului convertiaor de 
560 kW de la mina Lupeni, o lu
crare de mare proporție, termi
nată înainte de termen și de bună 
calitate. 

de plan.-ȘecțQrul I a extras 117 
tone în afara planului, iar sec. 
toruj Jl 97 tone.

Brigăzile miniere conduse de 
comuniști au realizat în această 
zi .cele mai frumoase succese. 
Astfel, la sectorul I brigada to
varășului. Cîrciumaru Victor, ca
re este delegat la Conferință, a 
dat 32 tone peste planul zilei 
de 25 octombrie, Din sectorul II 
participă la Conferință ca dele
gat tovarășul Poloboc Constan" 
tin, iar ea invitat tovarășul 
Hrițcan Vasile. Brigăzile lor au 
depășit planul cu 24 și, respec
tiv, 26 tone cărbune.

Steiul lBtreceril iKlillite 
netei nai sit

Minerii aninoseni au întefit zi 
de zi în luna aceasta întrecerea 
socialista pentru mai mult căr
bune și de bună calitate In ul
timele zile, pe măsură ce s-a a- 
propiat Conferința orășenească 
de partid Petroșani, ei au ridi
cat mereu mai sus steagul între
cerii socialiste. Din abatajele lor 
au luat drumul spre ziuă numai 

în perioada 20—27 octombrie 313 
tone cărbune în afara sarcinilor 
de plan cu un conținut de cenușă 
cu 0,8 la sută mai mic decît 
norma admisă. Ziua de 27 oc
tombrie mina Aninoasa a înche
iat-o cu 172 tone depășire. Sec
torul I se află în fruntea între
cerii cu 81 tone depășire a pla
nului pe ziua respectivă urmat 
de sectorul II cu 69 tone și sec
torul IV cu 34 tone depășire.

Și la mina Aninoasa cele mai 
frumoase realizări în producție 
le-au dobîndit brigăzile conduse 
de membri și candidați de partid.
De pildă brigada comunistului 
Devid Ion din sectorul Г a ex
tras în ziua de 27 octombrie 58 
tone peste plan. Intre 19—60 de 
tone depășire a sarcinii zilnice 
de plan au realizat și minerii din 
brigăzile conduse de membrii de 
partid Hegheduș Dănilă, Cosma 
Remus și Kibed'y Francisc de la 
sectorul II, De asemenea cu o 
depășire de plan de 53 și res

pectiv 23 tone s-au evidențiat și 
brigăzije comuniștilor Moisiu 
Remus și David Nicolae din sec
torul IV Priboi.

Dîljenii s-au aprovizionat 
pentru iarnă

ln Dîlja, situată în mijlocul' 
unui teren deluros între Petro-, 
șani fi Aninoasa prin grija de-, 
putatului Kalatb Albert și a tov. 
Prisecaru Virgîl, responsabil al 
complexului alimentar din locali-, 
tate, toți dTljenii și-au făcut a~\ 
provizionarea cu cartofi și legu
me pentru iarnă.

Acum urmează să se facă a-' 
provizfonarea cu varză tot prin\ 
această unitate comercială.

A, BAN 
corespondent

R. P. Mongolă a fost primită 
în O. N. U.

NEW YORK 28 (Agerpres).
După primirea Republicii Popu

lare Mongole în rîndurilc membri
lor O.N.U., în aplauzele asistenței, 
delegația Republicii Populare Mon
gole, condusă de D. Țevegmid, 
prim-locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al R.P. Mongole, 
și-a ocupat locul în sala de ședin
țe a Adunării Generale.

Președintele celei de-a XVI-a 
sesiuni a Adunării Generale a

Noi provocări ale revanșarzilor^ 
vest-germani

BERLIN 28 (Agerpres).
După cum 1 transmite agenții 

A.D.N., în ultimul timp s-a inten
sificat lansarea de pe teritoriul 
Germaniei occidentale în spațiul 
aerian al R.D. Germane a baba
nelor cu manifeste calomnioase și 
instigatoare.

Recent s-a stabilit că aceste ba
loane sînt lansate din localitatea 
Bleckede șî de la baza militară a 
N.A.T.O. de pe insula Fehmarn 
de către așa-zisul „Ostburo" al 
Partidului Social Democrat din 
Germania. Intre timp asemenea

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

Greva corpului didactic din Italia ,
ROMA — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
La 27 octombrie a început gre

va de două zile declarată de cor
pul didactic și studenții instituții
lor de învățămînt superior din 
Italia. Participanții la grevă cer în
făptuirea unei reforme democratice

MITING LA CALCUTTA
DELHI 28 (Agcrprea).
La Calcutta a avut loc un mare 

miting organizat de Comitetul din 
Calcutta al Consiliului Păcii. Mi
tingul s-a desfășurat sub lozinca 
„Nu, războiuluil"., In rezoluțiile a- 
doptațe, scrie ziarul „Jugantar" 
participanții la miting cer încheie
rea cit mai grabnică a unui acord 
de dezarmare generală și totală, 
încheierea Tratatului de pace ger
man și recunoașterea Republicii 
Democrate Germane.

Luînd cuvîntul la miting Ro- 
mesh Chandra, secretar general al 
Consiliului păcii pe întreaga In
die, a subliniat că pregătirile de 
război care se desfășoară în Ger
mania occidentală cu sprijinul mul
tilateral al S.U.A. constituie în mo
mentul de față una din piedicile 
principale în calea spre obținerea 
păcii generale.

TOKIO. — Opinia publică ja
poneză acordă o mare atenție me
sajului adresat de ’N. S. Hrușciov 
primului ministru al Japoniei, Ike
da, în care sînt explicate recentele 
măsuri de politică externă între
prinse de guvernul sovietic.

PNOM PENH. — La 27 octom
brie presa cambodgiană a publicat 
textul telegramei pe care preșe
dintele Adunării Naționale a 
Cambodgiei a adresat-o redacto
rului șef al ziarului „New York 
Times". Adunarea Națională a 
Cambodgiei, se spune în telegramă, 
a aflat cu profundă indignare că 
în ziarul „New York Times" din 
25 octombrie a fost publicat un ar
ticol de fond care constituie o gro
solană insultă la adresa conducă
torului statului și poporului Cam
bodgiei. Acest articol de fond cons
tituie o nouă dovadă de ostilitate 
a presei americane față de Cam- 
bodgia, asupra căreia încearcă să 
arunce vina și răspunderea pentru 
ruperea relațiilor diplomatice cu 
Tailanda.

LONDRA. — La 27 octombrie 
a sosit la Londra ministrul adjunct 
de Război al S.U.A., Gilputric, 
pentru tratative cu ministrul de 
Război al Angliei, Watkinson, 

O.N.U., Mongi Slim, a salutat de
legația R.P. Mongole și a dat cu- 
vîntul lui D. Țevegmid <.are a 
mulțumit delegărilor și în special 
delegației Uniunii Sovietice pentru 
sprijinul acordat R. P. Mongole în 
problema reprezentării ei în 
O.N.U.

Adunarea Generată h"! lifirmat, 
de asemenea, recomandarea Consi
liului de Securitate privind admi
terea Mauritaniei în O.N.U.

baloane au început;.ș& .fie lansate 
de la încă două centre ■ situate în 
apropierea frontierei de stat a R.D. 
Germane.

Baloane cu manifeste calomnioa
se și instigatoare au- fost găsire în 
mai multe raioane „ ale- .'egiunii 
Shul și Gera din Rșp. «nnană. 
Aceste baloane сап âîA'inmpIute 
cu un gaz ușor inflaanăbîl rejSfezin- 
tă un pericol serios41 pentru tfșțns- 
porturi aeriene și provoacă la că
dere daune importante, ameoințînd 
totodată viața cetățenilor»

în domeniul învățămîntului supe
rior, sporirea alocațiilor pentru 
dezvoltarea învățămîntului superior, 
adaptarea programului de învăță
mînt la nivelul actual al dezvol
tării științei, îmbunătățirea situației 
materiale a corpului didactic și a 
personalului tehnic. - • -

Telegramâgde protest adresată 
de F.S.M. Congresului 
sindicatelor dirt Aden

PRAGA 28 (Agerpres).
După cum anunță agenția CE

TERA, secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale a adresat gu
vernatorului general și Congresu
lui sindicatelor din Aden telegra
me în care în numele celor 107 
milioane de membri ai F.S.M., 
protestează cu hotărire împotriva 
represiunilor la care au recurs au
toritățile din Aden împotriva celor 
5.000 de oameni ai muncii care au 
declarat grevă pentru apărarea 
drepturilor lor legale. F.S.M. cere 
anularea legii care interzice gre
vele și încetarea persecuțiilor îm
potriva conducătorilor sindicali din 
Aden care urmează să fie jude
cați la 1 noiembrie.

Federația Sindicală Mondială își 
exprimă solidaritatea frățească cu 
greviștii și muncitorii din Aden.

----------------- ț .

BRUXELLES. — In cadrul unui 
discurs rostit în fața posturilor de 
radiodifuziune din Belgia, Beelen, 
secretar al Partidului Comunist din 
Belgia, a expus un program de ac
țiune al clasei muncitoare belgiene 
pentru a putea face față probleme
lor care-î stau în față în momen
tul actual. Programul se referă la 
acțiunile sindicatelor, ți armenilor 
muncii in vederea аэдДОіці unui 
nivel minimal al sal^ilat, .pentru 
concedii plătite și exti decea siste
mului de asigurări sociale în spe
cial pentru pensionari.

NEW YORK. — La -27 octom
brie, 400 de studenți de-la-colegiul 
Kwins, din New York, -ац orga
nizat o adunare în cadrul căreia 
au protestat împotrivă îndepărtării 
secretarului național al Partidului 
Comunist din Statele Unite, Sen
jamin Davis, din orășelul stu
dențesc, unde a fosNinvtlutrde un 
grup de studenți să ros/trască ei cu~ 
vîntare.

MADRID. — Sub presiunea o- 
piniei publice franceze care cere pe
depsirea elementelor fasciste ‘ultra- 
colonialiste, guvernul? francez • 
adresat un demers ■ autorităților 
franchiste pentru a lua măsuri res
trictive împotriva căpMcniilor ul- 
tracolonialiste fugite la Spania.
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LUCRĂRILE CELUI DE-AL XXIbLEA CONGRES AL P. C. U. S.

CUVÎNTAREA ROSTITĂ DE N. S. HRUȘCIOV
MOSCOVA 27 (Agerpres), - 

TASS transmite ;
In ședința din după-amiaza zilei 

de 27 octombrie a Congresului 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a ros
tit cuvîntarea de încheiere a dez
baterilor rapoartelor prezentate.

El a declarat că prin întregul 
conținut al activității sale, Congre
sul al ХХП-lea „a confirmat fide
litatea neclintită a partidului 
nostru față de linia elaborată de 
Congresul al XX-lea. Acum a de
venit și mai evident că Congresul 
al XX-iea, înlăturînd toată zgura 
adunată în perioada cultului per
sonalității, a deschis o filă nouă 
in istoria partidului nostru, a avut 
o influență binefăcătoare asupra 
dezvoltării țării noastre, a între
gii mișcări comuniste și muncito
rești mondiale".

, Subliniind că in centrul atenției 
Congresului al XXII-lca se află 
Programul partidului — programul 
construirii societății comuniste, Ni
kita Hrușciov a arătat că toți de
legații care au luat cuvîntul de la 

'tribuna Congresului „și-au expri
mat convingerea fermă că noul 
Program va fi realizat cu succes, 
că oamenii sovietici sînt gata să 
depună toate eforturile pentru ca 
al treilea program al partidului 
nostru șă fie realizat cu țot atîța 
succes ca și primul și al doilea 
program".

„Forța și viabilitatea programu
lui nostru rezidă în munca plină 
cie abnegație a oamenilor (sovietici ". 
a spus Nikita Hrușciov.

„Acum, la Congresul al XXII- 
lea, ne dăm seama și mai limpede 
că construirea comunismului a de
venit o sarcină practică a partidu
lui nostru, a intregului popor so
vietic ‘.

in cursul discutării raportului de 
activitate al Comitetului Central 
și a proiectului de Program, a spus 
Nikita Hrușciov, s-au - pus proble- 
me-.importante legate de perfecțio
narea continuă a conduțerij econo
miei naționale. Realizarea propu

nerilor prezentate de delegați va 
rooț bui, indiscutabili la soluțio
narea cu succes a sarcinilor ce 
stau in fața noastră.

La Congres asistă delegații ale 
aproape tuturor partidelor comu
niste și muncitorești din lume.

„Cuvîntările rostite de la aceas
tă tribună de scumpii noștri oas
peți, precum și mesajele de salut 
ale partidelor frățești primite de 
Congres, au oglindit marea unitate 
ă rîndurilor mișcării comuniste 
mondiale și au confirmat o dată 
mai mult că toate partidele mar- 
xist-lcniniste aprobă și sprijină po
litica leninistă a partidului nostru", 
» spus N. S. Hrușciov.

Nikita Hrușciov a relevat că 
discursurile rostite la Congres de 
conducătorii partidelor comuniste 
și muncitorești din țările lagărului 
socialist au arătat că partidele 
frățești s@ situează în unanimitate 
pe pozițiile Declarației din 1957 
și ale Declarației din 1960.

,Lagărul socialist a demonstrat 
o dată mai mult unitatea ae mo
nolit a rîndurilor sale, creșterea și 
coeziunea forțelor socialismului 
mondial".

Nikita Hrușciov a declarat ■ 
„Prezența la Congresul al XXII- 
lea a delegaților a 80 de partide 
marxist-leniniste. cuvîntările pe 
care le-au rostit aici, au reflectat 
avîntul viguros al mișcării inter 
naționale comuniste, muncitorești 
și de eliberare națională, fideli
tatea nestrămutată a comuniști
lor din toate țările față de prin
cipiile internaționalismului prole
tar lăsate nouă moștenire de 
Marț, Engels, Lenin".

Primul secretar al C.C. ai 
PC.U.S. a mulțumit călduros re 
prezentanților partidelor demo
cratice naționale din statele in 
denendente africane — din Gui
neea, Ghana, Mali — care, deși 
no sînt comuniste, au acceptat 
invitația și și-au trimis delega 
ții la Congres.

„Toți oamenii sovietici urează 
mari succese și prosperitate sta
telor independente din Africa, 
care au pornit sau care pornesc 
țe calea unei dezvoltări econo
mice și politice independente".

Subliniind că succesele Uniu

nii Sovietice, ale tuturor țărilor 
socialiste, au o uriașă forță de 
atracție, Nikita Hrușciov a 5₽us : 
,Dîndu-și seama de aceasta, im 
perialiștii ar vrea să tină în loc 
înaintarea noastră năvalnică 
Astfel se și explică caracterul 
agresiv al politicii promovate de 
cercurile conducătoare din State
le Unite, Anglia, Franța, Germa
nia occidentală și din alte state 
imperialiste. Nu interesele păcii 
și ale liniștii oamenilor determi
nă politica lor, ci interesul mo- 
nopoliștilor de a sa îmbogăți, de 
a menține dominația imperia 
liștilor".

Nikita Hrușciov a subliniat din 
nou că tărăgănarea în continua
re a lichidării rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial în 
Europa implică consecințe seri
oase pentru cauza păcii.

El a amintit Că, drept răs
puns la propunerile U.R.S.S. de 
a încheia Tratatul de pace ger- 
mau și de a norțnaliza pe aceas
tă bază situația în Berlinul oc. 
cidental, puterile occidentale a 
menință fățiș sg pună mina pe 
arme. „Amenințînd cu războiul 
ele vor să ne silească să acceptăm 
menținerea pe vecie a drepturilor 
de ocupație ale Americii, Angliei 
și Franței în Berlinul occidental".

In această ordine de idei Ni
kita Hrușciov a remarcat că pu
terile occidentale prezintă lucru
rile ca și cum aceste drepturi 
le-ar fi necesare „pentru asigu
rarea libertății" Berlinului acci
dental.

„Dar nici Uniunea Sovietică, 
mei Republica Democrată Ger
mană, nici celelalte țări socialis
te,. nimeni nu atentează la liber
tatea Berlinului occidental".

Nikita Hrușciov a subliniat că 
puterile occidentale vorbesc des
pre „libertate", subînțelegînd re
gimul de ocupație din Berlinul 
occidental. „Ei vor ca noi, aido
ma unor agenți de circulație, să 

’'asigurăm* traficul neîntrerupt în 
Berlinul occidental al transpor
turilor lor militare, al spionilor 
și diversjoniștilor în scopul unor 
acțiuni subversive împotriva 
noastră și a aliaților noștri. 
Drept cine ne iau acești domni ? 
Nu cumva cred ei într-adevăr că 
totul le este îngăduit, că ne pot 
sili să acționăm contrar intere
selor noastre vitale, contrar in
tereselor păcii și securității. ge
nerale ?“ — a spus Nikita Hruș 
ciov.

A sosit de mulț timpul ca ei 
să înțeleagă un adevăr simplu 
și anume că astăzi cu Uniunea 
Sovietică, cu întregul lagăr so
cialist, nu se poate vorbi decît 
de pe pozițiile rațiunii șl nicide
cum de pe poziții de forță, a 
declarat Nikita Hrușciov. Or 
rațiunea și dreptatea nu sînt de 
partea lor, ci de partea noastră.

„Politica puterilor 'occidentale 
în problema germană nu este de
terminată de interesele păcii ci 
în primul rînd interesele for
țelor militariste și revanșarde 
din Germania occidentală. Can
celarul Adenauer este principa
lul demon al acestei politici".

Subliniind că cercurile milita
riste, agresive, nu-și ascund ura 
față de statul sovietic, față de 
politica sa de pace, Nikita Hruș 
ciov a spuș: „Oricare ar. fi sen
timentele lor față de socialism, 
ei trebuie să renunțe la speran
ța de a impune cîndva țărilor 
socialiste rînduielile lor capita- 
liste".

Nikita Hrușciov a continuat : 
„Astăzi le mai putem spurte încă 
o dată: nu vă pierdeți mințile 
domnilor, nu puneți la încercare 
forța și tăria orînduirii noastre. 
Se știe că în trecut dușmanii au 
făcut nu o dată astfel de încer
cări, dar este cunoscut tuturor 
cum s-au sfîrșit aceste încercări"

Primul secretar al C.C. al 
P C.U.S. a declarat din nou că, 
dacă puterile occidentale se vor 
arăta dispuse să reglementeze 
problema germană, problema ter
menelor nu va mai avea atîta 

importanță, „In acest caz nu vom 
insista asupra semnării tratatu
lui pînă la 31 decembrie. Noi nu 
sînțem superstițioși și considerăm 
că și 31 și 13 pot fi date la fel 
de norocoase. Important nu este 
o dată, sau alt?, ci solutionarea 

constructivă și cinstită a proble
mei".

Sîpțem gata să ne înttlnim cu 
reprezentanții țărilor occidentale, 
să procedăm cu ei la un schimb 
de păreri pentru a pregăti tra
tative rodnice — a spus N. S. 
Hrușciov. Dar, ,a subliniat el. 
Uniunea Sovietică nu poate ad
mite ca tratativele să fie duse 
de dragul tratativelor, ca, profi- 
tînd de ele, reprezentanții țări
lor occidentale să tărăgănate re 
glementarea pașnică în Europa 
Dacă cineva își face asemenea 
socoteli, să știe dinainte că aces 
te socoteli nu se vor împlini 
niciodată

,lată poziția noastră*. Pe a- 
ceastă poziție am stat și vom 
sta cu fermitate", a declarat Ni
kita Hrușciov.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat dirj nou că 
Uniunea Sovietică a fost silită 
să reia experiențele cu arma nu
cleară.

Referindu-se la zarva făcută de 
propaganda burgheză și de cei 
care susțin că aceste experiențe 
ar contraveni principiilor mora
lei, Nikita Hrușciov a spus : 
După război, nici un guvern al 
S.U.A., nici un președinte ame
rican nu a declarat că bombar
darea orașelor Hiroșima și Na
gasaki ar fi fost o acțiune imo
rală.

„Ei se călăuzesc după morala 
imperialistă? potrivit căreia to
tul este îngăduit celui puternic. 
Ei au socotit că monopolul a- 
supra armei nucleare le va per
mite să-și instaureze dominația 
asupra lumii întregi"

Dar Uniunea Sovietică, a con
tinuat Nikita Hrușciov, a creat 
într-un timp scurt o puternică 
armă termonucleară și astfel s-a 
pus capăt monopolului S.U.A. în 
acest domeniu. In prezent, chiar 
președintele Kennedy a fost ne
voit să recunoască că S.U.A. ,,se 
află în fața sarcinii grele de a 
ajunge din urină Uniunea Sovie
tică în acest domeniu".

Dar, a remarcat N. S, Hruș
ciov, în timp ce președintele 
S.U.A. vorbește despre necesita 
tea de a ajunge din urmă 
U.R.S.S.. secretarul de stat Rusk 
continuă să îndemne la promo
varea unei politici „de pe pozi- 

( ții de forță". „Reiese astfel că 
dreapta nu știe ce face stingă".

Uniunea Sovietică nici nu se 
gîndește să dicteze altor state 
voința șl condițiile sale — a 
sjpus Nikita Hrușciov. El a a- 
dăugat; „In fața amenințărilor 
directe și a pericolului izbucni
rii unui război. Uniunea Sovie
tică a fost silită să ia măsurile 
necesare pentru întărirea capaci
tății sale de apărare, pentru a- 
părarea poporului sovietic, a po
poarelor întrdgii mari comunități 
a țărilor socialiste".

N. S. Hrușciov a subliniat câ 
oamenii de știință sovietici fac 
tot ce este necesar pentru a re
duce Ia minim consecințele dău
nătoare ale experiențelor nu
cleare.

„Noi nu putem insă să nu e- 
fectuăm aceste experiențe în timp 
ce imperialiștii din Statele Unite, 
Anglia, Franța, Germania occi
dentală se pregătesc să nimiceas
că nu numai cuceririle socialiste, 
ci și popoarele țărilor noastre. 
Or, ei nu amenință numai cu 
infectarea atmosferei, dar vor să 
răpească viața a milioane de oa
meni".

N. S. Hrușciov a atras încă o 
dată atenția .conducătorilor S.U.A., 
Angliei, Franței, Qermaniei occi
dentale și altor țări că „cel «nai 
rațional este să arunce peste bord 
politica „de pe poziții de forță" 
și a „războiului rece", „In treburile 
internaționale trebuie să se promo
veze o politică realistă de coexis
tență pașnică".

„Coexistența pașnică a statelor 
cu orindulri sociale și politice di
ferite este cea mai importantă pro
blemă a zilelor noastre, a declarat 
N. S. Hrușciov.

Unii, a continuat el, ne acuză 
că noi am aprecia în mod prea 
simplu sau atenuat situația interna
țională atunri cînd subliniem ne
cesitatea coexistenței pașnice în 
condițiile actuale. Ni se șpune ță 
cei care pun accentul pe coexis

tența pașnică ar manifesta o anu
mită subapreciere a esenței impe
rialismului și că ar ajunge chiar 
în contradicție cu aprecierea dată 
de Leni» imperialismului.

N. Ș. Hrușciov a subliniat că 
aprecierea dată de Lenin esenței 
imperialismului își menține și acum 
întreaga valabilitate. Esența impe
rialismului, caracterul său agresiv 
nu s-au schimbat.

N. S, Hrușciov a subliniat că 
acum imperialismul nu mai dispu
ne de aceleași posibiltăți ca în pe
rioada dominației sale exclusive. 
„In prezent situația este de așa 
natură înât imperialismul nu mai 
poate dicta tuturor voința sa șt să 
promoveze fără piedici politica sa 
agresivă".

In calea tendințelor de acapa
rare ale imperialiștilor, de împăr
țire a lumii, de înrobire a altoi 
popoare, a declarat N, S. Hruș
ciov, se ridică forțele de nezdrun
cinat ale sistemului mondial so
cialist și, în primul rînd ale Uniu
nii Sovietice. Aceste forțe pun sta
vilă poftelor sălbatice ale imperia
liștilor.

N. S. Hrușciov a subliniat că în 
epoca noastră forța sistemului 
mondial socialist a sporit fără 
precedent. Acest sistem este ma
rele reazem al păcii în întreaga 
lume. Principiul coexistenței paș
nice între state cu sisteme sociale 
diferite capătă în condițiile actua
le o importanță vitală.

„Numai dogmaticii iremediabili, 
care învățînd pe de rost formule 
generale despre imperialism, nu în
țeleg aceasta și ignorează cu încă* 
pățînare viața. Pe asemenea poziții 
continuă să rămînă cu incăpățînare 
Molotov. El și cei de teapa lui 
nu înțeleg schimburile în situația 
internațională, fenomenele noi ale 
vieții, ei se tirășc în coada eveni
mentelor, s-au transformat de mult 
intr-o frînă, în balast", a spus N. 
S. Hrușciov.

N. Ș. Hrușciov, a declarat în 
continuare : „Cuvîntările dejegați- 
lor și reprezentanților partidelor 
frățești confirmă în mod convin
gător că Comitetul Central al 
partidului nostru a procedat pe 
deplin just cînd a raportat in chip 
principial și deschis Congresului 
despre situația anormală a rela
țiilor SQvieto-albaneze",

El a amintit că, din păcate, re
petatele încercări de a normaliza 
relațiile cu Partidul Muncii din 
Albania, nu au dat nici un fel de 
rezultat. „Comitetul Central al 
partidului nostru a manifestat 
maximum de răbdare și a făcut tot 
ce depinde de el pentru a stabili 
relații bune îritre partidele noas
tre".

Conducătorii Partidului Muncii 
din Albania, a spus N. S. Hruș
ciov, folosesc orice mijloc pentru 
a ascunde poporului lor adevărul 
despre realizările partidului nostru, 
ale poporului nostru. Albania este 
singura țară din lagărul socialist în 
care nu a fost publicat integră! 
proiectul Programului P.C.U.S.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
conducătorii albanezi ascund parti
dului și poporului lor Programul 
P.C.U.S. deoarece „ei se tem de 
adevăr ca de foc. Programul parti
dului este un lucru sfînt pentru 
noi, este steaua călăuzitoare în 
construirea comunismului".

„Dacă ei l-ar fi publicat în în
tregime, oamenii muncii din Alba
nia ar fi văzut unde este calomnie 
și unde este adevăr, ar fi văzut 
că întreaga activitate a partidului 
nostru, planurile lui corespund in
tereselor vitale ale popoarelor, in
clusiv intereselor poporului alba
nez — prieten nouă", a declarat 
N. S- Hrușciov,

Marele nostru partid, a continuat 
N. S. Hrușciov, a fost supus nu 
o dată unor atacuri înverșunate și 
murdare din partea unor dușmani 

. direcți sau camuflați ai comunis
mului. Nu ne amintim însă, ca ci
neva să fi trecut vreodată cu 6 
viteză atît de amețitoare de la 
mărturisiri și jurăminte de priete
nie veșnică la calomnii antisovie- 
tice, deșănțate, așa cum au făcut-o 
conducătorii albanezi.

„Probabil că prin aceasta ci vor 
să pregătească terenul pentru a-și 
cîștiga dreptul la pomenile impe
rialiștilor. Imperialiștii sînt întot

deauna dispuși să plătească cei 
treizeci de arginți aoelora care pro
voacă sciziune în rîndurile comu
niștilor. Dar argînții n-au adus 
nici o dată și nimănui altceva de
cît dezonoare și rușine".

N. S.- Hrușciov a declarat în 
continuare: „Noi împărtășim ne
liniștea prietenilor noștri chinezi, 
apreciem grija lor pentru întărirea 
unității. Dacă tovarășii chinezi ac 
dori să depună eforturi în vederea 
normalizării relațiilor dintre Parti
dul Muncii din Albania și parti
dele frățești, este puțin probabil 
ca altcineva să poată contribui mai 
bine la rezolvarea acestei sarcini 
decît Partidul Comunist Chinez. 
Aceasta ar fi într-adevăr In folo
sul Partidului Muncii din Albania, 
ar corespunde intereselor întregii 
comunități a țărilor socialiste".

Relevînd în continuare că în 
Partidul Muncii din Albania se 
manifestă, în forma sa cea mai ne
gativă, tot ceea ce ș-a petrecut 
în U.R.S.S. in perioada cultului 
personalității, N. S. Hrușciov a de
clarat : „Nu mai este acum pentru 
nimeni un secret' faptul că condu
cătorii albanezi se mențin la pu
tere prin violență și samavolnicie". 
In prezent^ în Albania, oameni 
cinstiți sînt urmăriți numai pentru 
că s-au încumetat să ia poziție de 
apărare a prieteniei soviete-alba
neze. Cine se pronunță astăzi pen
tru prietenia cu Uniunea Sovietică, 
cu P.C.U.S., este considerat drept 
dușman de către conducătorii al
banezi.

Iată de ce conducătorii albanezi 
se opun cursului leninist al Con
gresului al XX-lea al partidului. 
Pentru Shehu, Hodja și alții a pune 
capăt cultului personalității ar în
semna de fapt să renunțe la pos
turile de conducere în partid și iu 
stat. Or, ei firește, пц vor face 
aceasta nici o dată de bună voie", 
a declarat Nikita Hrușciov.

„Dar, a. continuat el, noi s intern 
convinși că va sosi timpul cînd 
comuniștii albanezi, poporul alba- 

, n«., >0 v°r: cuvîntul și a-
tuncl conducătorii albanezi vor tre
bui să dea socoteală pentru răul 
pe care l-au adus țării lor, poporu
lui lor, cauzei construirii socialis
mului în Albania". . /

Nikita Hrușciov a spus că 
P.C.U.S. va lupta și de acum îna
inte împotriva oricăror abateri de 
la marxism-leninism. El a decla
rat că partidul a criticat și va cri
tica revizionismul iugoslav, a cri
ticat și va critica dogmatismul și 
sectarismul.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
poate fi numit pe drept cuvînt 
Congresul unității de monolit, al 
deplinei unanimități și coeziuni a 
partidului leninist.

„Pe dușmani îi înspăimintă u- 
nitatea crescîndă a rîndurilor noas
tre. Ei încearcă să speculeze faptul 
că Congresul nostru a acordat o 
mare atenție discutării consecințe
lor dăunătoare ale cultului perso
nalității, precum și demascării de
finitive a grupului fracțicnist anti
partinic. Zadarnice sînt insă efor
turile dușmanilor comunismului, ei 
nu vot avea nimic de cîștigat de 
urma acestora".

. N. S. Hrușciov a relevat că în 
anumite perioade de activitate a 
partidului, îndeosebi în etapele de 
cotitură, este posibil ca în sinul 
partidului să apară păreri diferite. 
„Cum trebuie să se procedeze fa
ță de cei care își exprimă o părere 
proprie diferită de a celorlalți ? 
Considerăm că în asemenea cazuri 
nu trebuie să se recurgă la repre
salii ci la metodele leninisțe de 
convingere și lămurire", a spus el.

N. S. Hrușciov a vorbit in con
tinuare despre denaturarea norme
lor leniniste ale vieții de partid 
în condițiile cultului personalității 
lui Stalin. Unele restrîngeri ale 
democrației interne de partid și ale 
democrației sovietice, inevitabile în 
condițiile luptei ascuțite împotriva 
dușmanilor interni și externi, au 
fost ridicate de Stalin la rangul de 
norme ale vieții interne de partid 
și de stat. El a călcat brutal prin
cipiile leniniste ale conducerii-, a 
admis arbitrajul și abuzul de pu
tere.

(Continuare în pag. 6-a)
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N. S. Hrușciov a arătat că re
presaliile de masă au început du
pă asasinarea lui Kirov. Au că
zut victimă represaliilor activiști 
de frunte de partid și de stat, 
precum și comandanți militari. 
Se crease o astfel de situație, in
ert Sergo Ordjonikidze nu ,a mai 
putufț lucra normal și pentru a 
nu avea ciocniri cu Stalin, a nu 
împărji răspunderea pentru abu
zurile lui de putere, a hotărît să 
se sinucidă. Tragică a fost și 
soarta lui Alioșa Svanidze, fra
tele primei soții a lui Stalin.

„In condițiile cultului persona
lității, partidul a fost lipsit de o 
viată normală. Cei care uzurpă 
puterea nu mai d!au socoteală 
partidului pentru \activitatea lor, 
ei se sustrag controlului lui. A- 
cesta este principalul pericol al 
cultului personalității".

Congresul al XX-lea al parti
dului, a spus N. S. Hrușciov a 
condamnat cultul personalității, a 
restabilit dreptatea și a cerut să 
se lichideze denaturările comise. 
Grupul antipartinic Molotov, Ka- 
ganovici, Malenkov și alții s-a 
opus prin toate mijloacele aplică
rii acestor măsuri. Fracționiștii 
au încercat să pună mina pe con
ducere, să abată partidul de la 
calea leninistă. Ei pregăteau ră
fuiala cu acei care apărau linia 
trasată de Congresul al XX-lea.

Multi delegați la Congresul al 
XXII-lea au vorbit cu indignare 
despre membrii grupului antipar
tinic.

Această indignare este justifi
cată și lesne de înțeles.

Referindu-se la Voroșilov, 
N. S. Hrușciov ,a subliniat că 
grupul antipartinic l-a folosit în 
lupta sa împotriva Comitetului 
Central.

Tovarășul Voroșilov, a spus 
N. S. Hrușciov, a comis greșeli 
grave, dar consider că față de el 
trebuie să avem o altă atitudine 
decît față de ceilalți membri ac
tivi ai grupului antipartinic, de 
pildă, Molotov, Kaganovici, Ma
lenkov. In timpul luptei ascuțite 
cu fracționiștii, la începutul ple
narei din iunie a C.C. (1957), 
Voroșilov a înțeles că se alătu
rase acelora care acționau împo
triva partidului, a condamnat ac
țiunile grupului antipartinic, și-a 
recunoscut greșelile. In felul a- 
cesta, el a ajutat într-o oarecare 
măsură Comitetul Central. Acest 
pas al lui nu trebuie subapreciat, 
deoarece a fost atunci un sprijin 
dat partidului.

Teșind din grupul antipartinic, 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov, Voroșilov a ajutat Comite
tul Centrat în lupta sa împotriva 
fracționtștilor. Să răspundem și 
noi la această acțiune bună în 
același fel și să-i ușurăm situa
ția.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Voroșilov a trăit multi ani, a fă
cut multe lucruri bune pentru 
partid și popor. „Consider — a 
spus el — că fată de tovarășul 
Voroșilov trebuie să procedăm cu 
atenție, să fim mărinimoși. Cred 
că el condamnă sincer faptele 
sale și le regretă... Cred că Kli
ment Efremovîci va lupta activ 
împreună cu noi pentru cauza 
partidului nostru".

N. S. Hrușciov a declarat în 
continuare: Congresul al XXII- 
lea a confirmat cu toată tăria 
că linia Congresului al XX-lea 
al partidului este singura linie 
Justă. Congresul al XXII-lea con
solidează această linie justă.

Nikita Hrușciov a arătat apoi 
că în multe cuvîntări la Congres, 
adeseori și în presă, atunci cînd 
se vorbește despre activitatea Co

mitetului Central al P.C.U.S., se 
pune un accent deosebit pe per
soana lui, a lui Hrușciov, se 
subliniază rolul său în legătură 
cu cele mai importante măsuri 
ale partidului și guvernului.

„înțeleg sentimentele bune ca
re animă pe acești tovarăși, a 
spus Nikita Hrușciov. Ingăduț- 
ți-mi însă să subliniez cu toată 
tăria că tot ceea ce se spune 
despre mine trebuie atribuit Co
mitetului Central al partidului 
nostru leninist, Prezidiului G.C., 
deoarece nici o măsură importan
tă, nici o acțiune de răspundere 
nu _ s-a efectuat la noi potrivit 
indicației personale a cuiva, ci 
este rezultatul unor dezbateri co
lective, al unei hotărîri colective.

In conducerea‘ colectivă, în re
zolvarea în mod colectiv a tutu
ror problemelor principiale rezidă 
marea noastră fortă“.

Acționînd cu hotărîre împotriva 
tuturor fenomenelor respingătoare 
ale cultului personalității, marxist- 
leniniștii au recunoscut și vor re
cunoaște întotdeauna autoritatea 
conducătorilor.

„Dar ar fi greșit să prezentăm 
separat un conducător sau altul, 
să-l desprindem oarecum de co
lectivul de conducere, să 1 elogiem 
peste măsură. Aceasta contrazice 
principiile marxism-leninismului".

„Adevăraților marxiști-ieniniști 
le sînt profund străine înclinații ca 
lauda de sine, cît și sublinierea 
specială, exagerată a rolului unor 
personalității. Pentru ei este pur și 
simplu jignitor cînd сіцеѵа încear
că cu insistență să-i îndepărteze, 
să-i izoleze de nucleul conducător 
al tovarășilor".

In partea finală a cuvintăr'.i sale, 
N. S. Hrușciov a subliniat că pri
mul și cel de-al doilea Program 
al partidului au fost îndeplinite cu 
succes.

Acum am intrat în a treia etapă 
a măreței noastre lupte. Adoptăm 
al treilea Program al partidului le
ninist — Programul construirii co
munismului, a spus N. S. Hruș
ciov.

El a subliniat că „economia so
cialistă a acumulat asemenea forțe 
și atîta energie îneît, de pe culmile 
pe care le-am atins, putem lansa 
c chemare directă la întrecere e • 
conomică pașnică celei mai puter
nice țări capitaliste — Statele Uni
te ale Ameridi,

Acum, a declarat N. S. Hruș
ciov, lupta dintre cele două ideo
logii are un caracter cu totul di
ferit decît la începuturile marxis
mului. Ideile sodalismului științific 
au pus stăpînire pe mase și s-au 
transformat într-o mare forță ma
terială. Sodalismul acționează în 
prezent nu numai ca o idee pentru 
a cărei înfăptuire partidul a che
mat la luptă pe oamenii muncii. 
Sodalismul a devenit realitate.

„Sodalismul nu mai este o ches
tiune de viitor; d oferă încă de 
pe acum mari bunuri materiale și 
spirituale popoarelor care au por
nit pe calea construirii vieții noi. 
Exemplul țărilor socialiste devine 
tot mai atrăgător pentru camenii 
muntii din toate țările. Ideile co
munismului se răspîndesc tot mai 
larg și mai profund rididnd sute 
de milioane de oameni la creație 
istorică".

N. S. Hrușdov a declarat că 
mișcarea tot mai puternică și tot 
mai rapidă spre comunism va mă
tura toate obstacolele din calea 
spre țelul scump — construirea ce
lei mai drepte societăți de pe pă- 
mînt.

N. S. Hrușdov a subliniat, că 
există tot ce este necesar pentru ca 
cel de-al III-lea Program al parti
dului să fie îndeplinit.

Del Prado a declarat că Parti
dul Comunist din Peru manifestă 
un devotament nestrămutat față 
de principiile marxism-leninismu- 
lui și a condamnat pe acei care, 
asemenea conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania, vor să 
submineze unitatea rîndurilor 
mișcării comuniste și muncitoreș
ti mondiale.

După cuvîntările reprezentan
ților partidelor frățești, a înce
put discutarea raportului pre
zentat de Frol Kozlov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., cu privire 
Ia modificările în Statutul Parti
dului Comunist al Uniunii So. 
vietice.

După cum a declarat IVAN 
KAZĂNEȚ al doilea secretar al 
C.C. al p.C. din Ucraina co
muniștii din această republică au 
aprobat în unanimitate proiectul 
de Statut al P.C.U.S. El a ară 
tat că în Ucraina, la discutarea 
proiectului dte Statut al partidu
lui, au luat parte 285%000 mem 
bri de partid.

NIKOLAI EGORICEV, secre
tar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., a declarat, că 
proiectul de Statut al partidului 
oglindește noua etapă în dezvol
tarea Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Vorbitorul a subliniat că comu
niștii din Moscova aprobă în una
nimitate Programul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

In ședința de după amiază a 
Congresului primul care a luat cu
vîntul a fost VASILI TOLSTI
KOV, al doilea secretar al Comi
tetului regional Leningrad al 
P.C.U.S., care in numele celor 
350.000 de membri ai organizației 
de partid Leningrad, s-a pro
nunțat pentru aprobarea noului 
Statut al P.C.U.S., întrucît acesta 
ține seama întrutotul de cerințele 
Programului și corespunde noilor 
sarcini ale construirii societății .co
muniste.

„Comuniștii din forțele armate 
sprijină întrutotul și pe deplin toa
te tezele noului Statut al P.C.U.S. 
și votează în unanimitate pentru 
ele“ — a declarat mareșalul FI
LIP GOLIKOV, șeful Direcției 
Generale Politice a Armatei și 
Flotei Maritime militare sovietice.

„Armata Sovietică este armata 
unui înalt nivel de cultură spiri
tuală" — a spus vorbitorul — a- 
rătînd că în armată funcționează 
un mare număr de universități se
rale de marxism-leninism, cluburi, 
biblioteci, teatre populare de ar
tiști amatori, cercuri literare.

Vorbitorul a asigurat Congresul 
că comuniștii din armată și flotă 
vor fi și de acum înainte detașa
ment de luptă, de nădejde al 
P.C.U.S., că ei vor face totul pen
tru ca pacea și securitatea Uniunii 
Sovietice să fie de neclintit.

Subliniind marea importanță a 
prevederii din Statutul P.C.U.S., cu 
privire la faptul că orice mani
festare de fracționism și spirit 
de grup este incompatibilă cu par
tinitatea marxîst-leninistă, cu ră- 
mînerea în partid, SALCEAK 
ТОКА, prim-secretar al Comite
tului regional al P.C.U.S. din 
R.S.S.A. Tuvină, a declarat că el 
consideră imposibilă rămînerea in 
partid a ftacționiștilor din gru
pul antipartinic.

Vorbind în continuare despre 
dezvoltarea R.S.S.A. Tuvină, vor
bitorul a arătat că niciodată în 
istoria ei Tuva nu a avut pîine 
proprie. In ultimii ani s-au valo
rificat peste 200.000 de hectare de 
pămînturi virgine și înțelenite. A- 
nul acesta tuvinii au și putut să 
vîndă statului cereale.

Caracterizînd perspectivele dez
voltării economiei naționale a Tu- 
vei, Salceak Тока a arătat că în 
republică există zăcăminte de cele 
mai diferite minereuri pentru va
lorificarea cărora este necesar să 
se construiască mari întreprinderi. 
La sfîrșitul septenalului (1965) 
șeptelul oilor cu lînă fină va 
atinge 1.600.000 capete, iar apoi 
— 3 milioane de capete.

MOSCOVA 28 (Agerpres) 
TASS transmite:

In ședința din dimineața de 
28 octombrie a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., cate s-a 
deschis sub președinția lui 
GHENNAD1 VORONOV, dele
gații au ascultat raportul lui 
FROL KOZLOV, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., „Cu privire la mo- 
dificările în Statutul Partidului 
CaeuHist al Uniunii Sovietice".

Raportul ,a fost în repetate 
rînduri subliniat die aplauze pre
lungite.

Apoi Congresul a fost salutat 
de reprezentanți ai partidelor 
CeSHHBste și muncitorești de 
peste hotare.

HILDING HAGBERG, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Suedia, a subliniat că viitorul 
poporului suedez este întunecat 
de înarmarea militariștilor vest- 
germani și de încercările de a 
se atrage Suedia în piața comu
nă europeană.

Vorbitorul a arătat că comu
niștii se pronunță pentru promo
varea unei politici de neutrali
tate de către Suedia. întrucît li
nia neutralității corespunde nu 
numai intereselor poporului sue
dez, ci și cauzei păcii în întrea
ga lume.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. deschide o eră nouă în 
istoria omenirii, a spus JIRALDO 
RODRIGUES, membru al con
ducerii naționale a Partidului 
Comunist din Brazilia

Sîntem solidari cu tovarășii 
sovietici, a spus el, care și-au 
reafirmat fidelitatea față de 
Congresul al XX-lea. Acest 
congres are o importanță isto
rică în lupta împotriva cultului 
personalității și a urmărilor sa
le, împotriva revizionismului, 
dogmatismului, pentru afirmarea 
continuă a principiilor internațio
nalismului proletar.

Sprijinim întrutotul poziția 
P.C.U.S. față de conducătorii 
Partidului Muncii din Albania, 
a declarat Jiraldo Rodrigues.

Jiraldo Rodrigues a dat citire 
mesajului comuniștilor brazilie
ni adresat Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S., semnat de Luis 
Carlos Prestes.

Partidul Comunist și masele 
de oameni ai muncii din Sudan, 
a declarat IBRAHIM MUSTAFA, 
membru .al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Sudan, văd în U. 
niunea Sovietică „forța viitorului 
lor luminos".

Reprezentantul P.C. din Su
dan a criticat pe conducătorii 
Partidului Muncii din Albania, 
a căror îndepărtare de la ideile 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. „aduce prejudicii inte
reselor socialismului, unității la
gărului socialist și, în primul 
rînd, intereselor poporului al
banez însuși".

Vorbitorul a declarat că do- 
bîndirea de către Sudan a inde
pendenței naționale a dfevenit 
posibilă nu numai ca urmare a 
luptei poporului din această 
tară, ci „în primul rînd datorită 
existenței lagărului Socialist. 
El a adăugat că colaborarea cu 
lagărul socialist constituie con
diția fundamentală pentru întă-* 
rirea acestei independențe.

OSCAR VARGAS, secretar al 
Comitetului al Partidului „Avan
garda populară" din Costa Ri
ca, a declarat că noul Program 
al P.C.U.S. reprezintă pentru 
costaricani un „stimulent însu- 
flețitor și un ajutor de nepre- 
tuit".

Partidul „Avangarda popula
ră" și poporul din Costa Rica, a 
spus Oscar Vargas, sînt devotate 
cauzei păcii. El a declarat că se 
apropie ceasul cînd țările din 

•America centrală, care au cunos
cut o îndelungată înapoiere și 
asuprire, se vor ridica la o lup
tă revoluționară hotărîtă.

In cuvîntarea sa, JORGE DEL- 
PRADO. secretar al C.C. al P.C. 
din Peru, a declarat ca Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 

și poporul sovietic „au dat ome
nirii cea mai dreaptă societate".

OLGA KOLCINA, al doilea se
cretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., s-a alăturat 
propunerilor făcute de delegații 
care au luat cuvîntul la Congres, 
in legătură cu excluderea din partid 
a lui Molotov, Kaganovici, Ma
lenkov, „care prin acțiunile lor au 
pătat numele sacru de comunist".

VASILII CERNIȘEV, prim-se
cretar al Comitetului de ținut Pri- 
morie al P.C.U.S. (Extremul Ori
ent) a declarat că noul Statut al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice va constitui o puternică 
armă cu ajutorul căreia partidul 
va perfecționa și pe viitor stilul 
și metodele de conducere. Vorbi
torul a arătat că dezvoltarea in
dustriei a devansat considerabil 
cifrele de control ale septenalului 
(1959—1965). Actualul ținut Pri- 
morie este un ținut al noilor cons
trucții. Numai în primii ani ai sep
tenalului, au fost construite peste 
100 de noi întreprinderi industria
le.

ALEKSANDR BASOV, prim- 
secretar al Comitetului regional ?e 
partid Rostov (pe Don) a califi' 
cat noul Statut al P.C.U.S. drept 
o mare contribuție la învățătura 
leninistă despre partid.

Aleksandr Basov a sprijinit pro
punerea de a trage în mod sever 
la răspundere, pe linie de partid, 
pe fracționiștii Molotov, Kagano
vici, Malenkov.

Congresul a fost în continuare 
salutat de reprezentanți ai parti
delor frățești de peste hotare.

PAUL VERGES, prim-secretar 
al Partidului Comunist din Reu
nion, a condamnat poziția nejustă 
a conducătorilor Partidului Muncii 
din Albania, care încearcă să sub
mineze unitatea partidelor frățești.

Ne bucură amploarea și carac
terul îndrăzneț al planurilor ex
puse în noul Program al P.C.U.S., 
a spus HUDMUNDUR VIGFUS- 
SON.

Subliniind că Islanda s-a aflat 
timp de șapte veacuri sub jugul 
colonial, Vigfusson a constatat că 
în prezent asupra ei planează din 
nou primejdia. In ciuda vqipței 
majorității populației, S.U.A. au 
înființat pe pămîntul Islandei baze 
militare. Poporul islandez, a spus 
vorbitorul, luptă pentru lichidarea 
acestor baze.

JOSE SANCHEZ VERDE, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Salvador 
a spus că poporul din Salvador 
luptă de peste 30 de ani împo
triva unei crunte tiranii. Vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că vic
toria va fi obținută.

Jose Sanchez Verde a condam
nat poziția conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania, care sub
minează unitatea mișcării comunis
te mondiale.

Noul Program al P.C.U.S. a 
avut un larg ecou în America La
tină, ale cărei popoare sînt crunt 
exploatate de imperialiștii ameri
cani și de forțele tiraniei interne, 
a declarat JUAN DUCOUDRAI, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist-Popular Do
minican.

Programul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a subliniat 
Ducoudrai. confirmă faptul că pa
cea și fericirea, la care visează 
oamenii — nu sînt o utopie.

Ultimul, în ședința de seară a 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., a luat cuvîntul secreta
rul Comitetului Central al Parti
dului Popular din Panama, RUBEN 
CASTELIANOS.

Confirmind din nou fidelitatea 
partidului reprezentat de el față 
de principiile internaționalismului 
proletar, Ruben Castelianos a con
damnat pe conducătorii Partidului 
Muncii din Albania a căror pozi
ție „nu corespunde normelor de 
comportare a comuniștilor".

Ședința următoare a Congresu
lui al XXII-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice se 
va deschide luni 30 octombrie Ia 
orele 10.
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