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• LUCRĂRILE CONGRESU LUI AL XXli-LEA AL P.C.U.S.
• Rezoluția Congresului al XXII-Iea al P.C.U.S. „Cu privire 

Ia Mausoleul lui Vladimir Mici Lenin“.
• Cu prilejul dezvelirii monu meritului lui Karl Marx — De

clarația tovarășului Gheorghe Gheo’ghiu-Dej —
• Perspectiva închiderii a numeroase mine din Anglia

Lucrările Conferinței
orășenești
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I numeroși delegați.
ț Discuțiile delegaților la Conferință au fosl 
І Străbătute de o înaltă răspundere pentru aplica-
♦ eu fermitate în viață a politicii partidului și 
S guvernului, pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin 

.? oamenilor muncii din Valea Jiului din Directivele
: «taf țje-al IH-lea Congres al P.M.R. Participan-
• pi ț» <fecuții au acordat o atenție deosebită sar-

După expunerea dării de seamă asupra activi
tății Comitetului orășenesc de partid și a rapor
tului Comisiei de revizie, lucrările Conferinței 
orășenești de partid au continuat cu discuțiile în 
jurul acestor documente, la care au participat

Discuțiile delegaților la Conferință au fosl

*
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cinîlor privind creșterea rolului organizațiilor de 
partid de conducători și mobilizatori ai maselor 
la înfăptuirea sarcinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste, întărirea continuă a rîndurilor orga
nizațiilor de partid, ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc.

In centrul atenției dezbaterilor particlpanților 
la Conferință au stat măsurile ce trebuie luate 
pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce revin 
minerilor, preparatorilor, muncitorilor 'forestieri, 
constructorilor și tuturor celorlalți Oameni ai 
muncii din 
anul 1962.

Valea Jiului din planul de stat pe
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Planul de stat pe enul 1962 pu
ne în fața exploatărilor carboni
fere, întreprinderilor, șantierelor 
și celorlalte unități economice din 
Valea Jiului sarcini sporite, mobi
lizatoare. Numeroși participanți la 
dezbaterile Conferinței orășenești 
au analizat experiența dobindită 
de organizațiile de partid în con
ducerea activității economice, in
sistând asupra învățămintelor ce 
trebuie trase ід vederea «aducerii 
în viață a sarcinilor de viitor. 
Tovarășul Cotoț Iosif, șeful «exploa
tării miniere Vulcan, a arătat că 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, minerii și tehnicienii minei 
Vulcan au obținut în acest an rea
lizări mult superioare față dc anii

SUCCESE DE SEAMĂ 
ALE MINERILOR VĂII JIULUI

Din abataje]^ minei 
Lonea

Minerii de la Lcznea și-au dș- 
tigaț în ultima vreme un bine 
meritat renume prin realizările 
remarcabile ce le obțin în mun
că. In intervalul de timp 1—30 
octombrie, de exemplu, ei au ex
tras peste prevederile planului 
3440 tone de cărbune energetic. 
Cele mai mari realizări le-a do- 
bîndit colectivul sectorului V 
care a dat 1500 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Măsu
rile tehnico-brga’nîzatorice luate 
ca și munca entuziastă desfășu
rată în abataje a permis,, de a- 
semenea, colectivului sectorului 
II să extragă peste plan mai 
mult de 1200 tone de cărbune.
La rindul lor, minerii ddn sec
toarele III și I au trimis la su
prafață, în aceeași perioadă 664 
și, respectiv, 282 tone de cărbu
ne în plus.

Printre brigăzile miniere de 
la Lonea care s-au evidențiat în 
mod deosebit în cursul lunii oc
tombrie se află cele conduse de 
Compcdi Iofln, Bălănescu Ma- 
noilă, Toacă Ștefan, Lapșanski 
Adalbert și altele. Acestea, mun
cind cu însuflețire, au realizat 
randamente de peste 5 tone căr
bune pe post.

în acest timp și colectivul sec
torului I, care pe bara sporirii 
productivității muncii си firea 13 
la sută, a extras în plus mai 
mult de 500 tone de cărbune.

Contribuția inovatorilor 
mineri

Inovatorii mineri din Valea 
Jiului aduc o însemnată centri, 
buție la introducerea progresului 
tehnic în subteran, la realizarea 
de cît mai mari economii. In pri
mele 3 trimestre din acest ap, 
la cabinetele tehnice ale minelor 
Văii Jiului au fost înregistrate 
552 propuneri de inovații dintre 
care 320 se aplică deja în pro
cesul de producție. Aplicarea a- 
cestor inovații aduc exploatări
lor miniere economii anuale an. 
tecaietdate în valoare de 2.598.000 
lei și post calculate de 2.462.000 
lei. Printre inovatorii fruntași 
din Valea Jiului se' află cei de ta 
mina Lupeni care, prin aplicarea 
în procesul de producție a celo? 
38 inovații concepute de ei, 
au ady? exploatării o economi 
apusa, апіесаіепіай de peste 
350.000 lei

йіп timp realizarea 
de plan pe anal 1962

peni și la celelalte exploatări s-au 
întocmit filanuri de măsuri tehnico- 
organizatorice în vederea asigură 
rii condițiilor pentru realizarea pla
nului pe anul "" ~
Muru Emil de la Petrila, 
Ioan, secretarul 
partid de la miaa Uricani au ară- 
țat că’ s-a trecut de pe acum fa 
înfăptuirea acestor planuri de mă
suri, p«itru ca în perioada care 
a mai rămas pfnă la sfirfitul &- 
nului curent, să se lucreze la nive
lul indicilor planului pe anul 1962.

Tovarășul Szuder \Xziliam, di? 
rectorul general al C.C.V.j., a sub
liniat principalele obiective înspre 
care trebuie îndreptată munca po-

tenția conducerilor tehnico-admi- 
nistrative ale minelor pentru rea
lizarea sarcinilor ce revin exploa
tărilor carbonifere din planul de 
stat pe anul 1962. Trebuie luate 
cele mai eficiente măsuri, îndeo
sebi la minele Anincasa, Loneă și 
Lupeni, pentru ridicarea brigăzilor 
rămase in urmă la plan. Sarcinile 
care ne stau în față — a declarat 
vorbitorul — nu permit tărăgăna - 
rea rezolvării problemei brigăzilor 
rămase în urmă.

1962. To-aîaș-al
litiu 

comitetului d
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precum și în îmbunătățirea calită
ții cărbunelui cocsificabil și ener - 
getic. Vorbitorul s-a oprit asupra 
unui ,aspect, la care s-au referit 
și ăfți participanți la discuții, a* 
numc nerealizarea randamentului 
planificat pe abataje.

Creșterea randamentelor în aba
taje constituie o importantă te 
sursă în vederea realizării sarcini
lor pe anul 1962. Calea pentru re
zolvarea acestei probleme, o consti
tuie luarea de măsuri eficiente 
pentru sprijinirea brigăzilor răma
se în urmă spre a-și realiza sar
cinile de plan, prin crearea de că
tre conducerile sectoarelor a con
dițiilor pentru folosirea din plin a 
timpului programului de lucru.

Cu privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru lichidarea rămînerii în 
urmă a brigăzilor, delegații au pu
tut trage unele învățăminte din 
experiența colectivului minei Pe- 
trila înfățișată conferinței prin cu- 
vîntul tov. Muru Emil, șeful aces
tei exploatări. Prin grija comite
tului de partid, și ca urmare a 
preocupării perseverente a organi
zațiilor de bază pentru creșterea 
rîndurilor lor, comuniștii sînt pre- 
zenți la toate locurile hotărîtoarc 
ale producției. Datorită răspun
derii pe care comuniștii o inspiră 
tuturor minerilor și muncitorilor 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan, exemplul lor înaintat, dato
rită întăririi disciplinei în muncă, 
numai cîteva brigăzi de la mina 
Petrila au rămas, în ultima vreme, 
în urmă.

Tovarășul Nicorici Nicolae, șeful 
exploatării Lupeni, a arătat că u- 
na din condițiile de care depinde 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție la exploatările carbonifere, 
o constituie ridicarea nivelului ac
tivității tehnicienilor și inginerilor. 
Munca de partid în rînchil teh
nicienilor trebuie să urmărească 
întărirea rolului și răspunderii lor 
în rezolvarea științifică a proble- « 
melor pe care le ridică producția, 
în asigurarea ritmicității producției 
— cerință esențială de care tre
buie să se țină seama in organiza- 

4 rea procesului de producție.
S-a arătat in fața conferinței 

că la minele Petrila, Uricani, Lu-
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Alături de grija pentru reduce
rea continuă a prețului de “cost, 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției; principala atenție trebuie 
acordată factorilor de care depin
de creșterea productivității muncii, 
deoarece sporirea volumului pro
ducției exploatărilor carbonifere 
trebuie să aibă loc pe seama creț- 
terii randamentelor. In vederea .rcș- 
terii randamentelor, odată cu ridi
carea la plan a brigăzilor rămase 
in urmă, trebuie trecut la regimul 
de două fîșii pe zi în abatajele 
frontale, la extragerea în fiecare 
zi a cîte două câmpuri pe o aripă 
in abatajele cameră, trebuie luate 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
de calificare a muncitorilor.

O atenție deosebită — a arătat 
.МШ^?СОГСІ 

folosirii din plin a celor 8 ore de 
muncă. El a arătat că în unele a- 
bataje frontale de la mina Lupeni 
și de la alte exploatări, minerii 
din abataje pierd multe ore pentru 
aducerea lemnului, pentru aprovi
zionare, din cauză că conducerile 
sectoarelor nu le asigură condițiile 
de care au nevoie. Este necesar ca 
minerilor din abataje să li se creeze 
posibilitatea de a lucra din plin 8 
ore la tăierea cărbunelui în abata-

(Continuare în pag. 3-a)
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Cînd se lucrează ritmic
Minerii din sectoarele produe- 

tive^bejjiiuei Petrii a au căpătat 
b bbgată’ experiență în realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan 
la extracția cărbunelui. Acest lu, 
cru a reieșit în evidență și în 
luna octombrie cînd toate sec
toarele exploatării și-au îndepli
nit și depășjt planul la cărbune. 
In fruntea întrecerii socialiste se 
situează colectivul sectorului III 
care a extras peste prevederile 
planului 1700 tone de cărbune. 
La acest sector brigăzile mine
rilor Bartok Iosif, Cîșlaru loan, 
Kandc Nicolae au lucrat cu ran
damente die peste 6 tone cărbune 
pe post.

O activitate rodnică a depus

Lista membrilor Comitetului 
orășenesc de partid aleși 
în Conferința orășenească

1. Aranyasz losif
2. Ardelean Ilie 
3 Albert Magda
4. Antal Luaovic
5. Antal Ștefan
6. Ana Ferdinand
7. Веке Wiliam
8. Bolea Teodor
9. Blaj Traian

10. Cătană Vasile
11. Costinaș Aurel
12. Cristea Aurel
13. Coteț Iosif
14. Coconet Vasile
15. Cosma loan 
1Ѳ. Cristea Aron
17. Constaiitînescu Ilie 
18 Coroianu Elena

Dipancă loan 
Dobrică Marin 
Dina Maria 
Foghel Iuliana 
Feher Vasile 
Farkaș Eiheric 
Ghinea loan 
Gașpar Ana 
Ghioancă Victor 
Gorboi Mihai 
lancu Aurelia 
Jurca Emil 
Karpinecz loan 
Kooș Ladislau

33. Lazăr David
34. Laszlo Iuliana
35. Marcu loan
36. Momeu Samoilă

19. 
kt». 
21 
22. 
23.
21.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3?.

37. Mîrza Ioan
38. Moga Veronica
39. Moise loan
40. Muntean Gheorghe
41. " - “ '
42. Milițescu Gheorghe
43. Muștean Man Florica
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Marcu Aurel

Negruț Clement 
Nistorean Gheorghe 
Pilar Maria
Pop Ioan 39 
Peter Anton 
Pașca Francisc 
Poloboc Constantin 
Raczek Nicolae 

52. Șzuder Wiliam 
Sălceanu Petru 
Șușta Saveta 
Școlniic Anton 
Somogyi lullu 
Șulea Gheorghe

58. Sidorov Vasile
59. Tiță Ilie
60. Tomșa Ernest
61. Ungur Pompiliu

53.
54.
55.
56.
57.

Lista membrilor supleanți 
ai Comitetului orășenesc

4 1. Rartha Dionisie
2. Dumitrescu loătia
3. lltiu Ioan
4. Mătăsăreân MifCea
5. Moga Aurel
6. Nicoară Coriolan
7. Sanda Aurelia
8. Savu Gavrilă
9. Sălniceanu Terezia

10. Tanczer Gheza
11. Velea Vasile
12. Vancso Gheorghe
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13. Vckony losif
14. Zamora Blanca

Lista membrilor Biroului 
Comitetului orășenesc

1. Lazăr David
2. Karpinecz loan
3. Ghioancă Victor
4. Negruț Clement
5. Szuder Wiliam
6. Blaj Traian
7. Momeu Samoilă
8. Ghinea Ioan
9. Cătană Vasile

Lista membrilor supleanți 
ai Biroului Comitetului 

orășenesc
1. Ana Ferdinand
2. Gașpar Ana
3. Mîrza Ioan
4. Constantinescu Hie

Secretarii Comitetului 
orășenesc

Lazăr David, prim-secretar 
Karpinecz loan 
Ghioancă Victor 
Negruț Clement

Economii 
la prețul de cost

Minerii din Valea Jiului se 
preocupă îndeaproape de re4u-> 
cerea prețului de cost al cărbu
nelui. In acest scop ei рцд 1П 
valoare noi rezerve 'interne, se 
străduiesc sa facă cit mai marț 
economii de material lemnos, 
exploziv,, .capse, ele. .’ ; к *

Succese însemnate în această 
direcție a dobîtidît colfectiv^îl 
minei Uricani. colectiv fruntaș 
pe Valea Jiului.'-' Ih primele- 9 
luni ale anului minerii de aici 
au r«dus prețul de cost în me
die cu peste 3 lei la fiecare tbțiă 
de cărbune extrasă. La mina Pe
trila, ca urmare a sporirii pro
ductivității muncii, îmbunătățirii 
.alității producției și reducerea 
consumurilor specifice, s-au ob
ținut economii la prețul de cost 
în valoare de 558.000 lei. Eco
nomii suplimentare de 722.000 
lei a realizat și colectivul exploa
tării miniere Vulcan.

Pe întregul bazin carbonifer 
al Văii Jiului s-a obținut o eco
nomie la producția 
valoare de 11.295,000

marfă în 
lei.

=0

1.
2.
3 

\ 4.

Lista membrilor Comisiei 
orășenești de revizie

1. Rîpa Petru, președinte
2. Bardocz Vaslle
3. Brînzan Elena
4. Dima Mișu
5 Schwemmer Leizer ' Marcu

lecția
Încă în abataj, minerii din bri

gada condusă de Gantz Ștefan din 
sectorul UI al minei Vulcan au a- 
flat că sînt concocați la o scurtă 
ședință care se va ține la sepa- 
rație. Vestea i-a mirat. Au ridi
cat nedumeriți din umeri. .£e să 
căutăm la separație ? Nu-i de a- 
juns că trimitem cărbune la sepa
rație, mai trebuie să mergem fi' ■ acs noi 1 .

S-au dus totuși. Minerilor din 
brigada condusă de Gantz le-a 
fost făcută o surpriză.

Pe platforma de analiză a cali
tății cărbunelui din separație' a 
fost zidită o movilă mare de pia
tră. In vîrful movilei eră înfiptă 
marca cu numărul brigăzii și nu
mele șefului de brigadă: Gantz 
Ștefan. Privind movila minerii 
și-au plecat privirea în pămîrit. 
Multora din ei le roșea obrazul. 
Piatra a fost aleasă din cărbunele 
aflat in vagonetele care purtau 
marca brigăzii lor. Era un certifi
cat care dovedea că în brigadă se 
muncește de mîntuială, că nu se 
pune preț pe calitatea cărbunelui- 
lntr-un cuvînt era o mare rușine

C. M.

(Continuare in pag. 3-a)
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Tîmplăria Lî. 
vezeni este do
tată cu utilaje 
care asigură me
canizarea celor 
mal importante 
operații de lucru.

IN CLIȘEU; 
Tîmplarul Heghi 
Ludovic lucrînd 
la mașina 
cepuit.

Ultimul meci al turului
Echipa feminină de handbal 

în 7 — Ș.S.E. Petroșani — care 
activează în cadrul campionatu
lui republican categoria Ă, a 
susținut duminică după-amiază 
lâ Timișoara, ultimul meci al 
turului în compania formației 
locale C.S.S. Banatul.

Deși pare neobișnuit, rezulta
tul de 2—1 pentru gazde este fi
resc dacă șe are în vedere că 
ambele echipe, „fugind" de zo
na «etrogradări s.au bazat mai 
mult pe apărare de cît pe atac. 
Pf'troșănencele au acționat mai 
mult prin contraatacuri, juclnd 
foarte bine în apărare. Timișo- 
rencele, deși au luptat mult pen
tru obținerea Victorie», au - for-< -- tuiul, echipa Ș.S.E. Petroșani se 
mat o apărare atît dte fermă în- află pe locul VIL

----------------- Э-----------------

Dacia Orăștie 7-1

cît orice apropiere a oa spetelor 
de poartă se termina cu un fault 
de la 9 metri (s-au comis 40 de 
faulturi) în așa fel încît petro- 
șănencele nu au putut înscrie 
decît un singur gol prin Nemeș, 
egalînd (1—1), scor cu care se 
termină prima repriză. La re
luare, după ce au înscris golul 
victoriei (2—1), gazdele s au 
bazat pe o apărare masivă, reu
șind să mențină acest rezultat 
pînă la sfîrșitul jocului.

De la Petroșani, cel mai bine 
au jucat Duncea Lia (în poartă) 
și Anijescu Maria (în atac).

La sfîrșitul turului campiona-

Minerul Petrila
Cum celelalte echipe de fotbal 

din Valea Jiului jucau în depla
sare, punctul de atracție al iu
bitorilor sportului cu balonul 
rotund de prin împrejurimi a 
foșț stadionul din Petrila, unde 
Minerul din localitate întîlnea 
pe Dacia Orăștie. Numeroșii 
spectatori prezenti pe stadâon au

avut satisfacția de a vedea ploaie 
de goluri. Minerul Petrila s-a 
întrecut pe sine marcînd nu mai 
puțin decît 7 goluri 
oaspeților, neprimind 
Aceasta dovedește că 
rea cît și înaintarea 
au fost la înălțime.

in poarta 
decît unul 
afit apăra- 
petrilenilor

0

REZULTATE DIN REGIUNE
G.F.R. Simeria — Minerul 

Vulcan 0—1; Dinamo Barza — 
Minerul Deva 1—0; Sebeșul 
Sebeș — C.F.R. Teiuș 9—0;

A.S.A. Alba — Minerul Aninoa- 
sa 3—2; Victoria Călan — Me
talurgistul Cugir 0—1; Minerul 
Ghelar — Parîngul Lonea 4—2. 

Clasamentul campionatului regional categoria l-a

Si

1. Metalurgistul Cugir 10 7 1 2 24; 6 15
2. Dinamo Barza 10 7 1 2 21:11 15
3. Minerul Aninoasa ic 7 0 3 20:10 14
4. Sebeșul Sebeș 10 6 2 2 32:18 14
5. Parîngul Lonea 10 6 2 2 23:15 14
6. Minerul Petrila 10 4 5 1 17; 7 13
7. Minerul Vulcan 10 4 3 3 17:16 11
8 Victoria Călan 10 4 1 5 15:16 9
9 Minerul Ghelar 10 3 2 5 20:27 8

16. Minerul Deva 10 3 1 6 11:11 7
I! A.S.A. Alba 10 3 1 6 15:17 7
12 Dacia Orăștie 16 3 I 6 10:21 7
13. C.F.R. Simeria 10 1 1 8 11:27 3
14, C.F.R. Teiuș 10 1 1 8 11:44 3

ETAPA V 1 1 T O A R E
Parîngul Lonea — C.F.R. 

meria; Metalurgistul Cugir 
Minerul Ghelar; Dacia Orăștie 
«— Victoria Călan; Minerul Ani-

masa
Teiuș
Deva — Sebeșul Sebeș; Minerul 
Vulcan — Dinamo Barza.

— Minerul Petrila; C.F.R 
—• A.S.A. Alba; Minerul

IN EDITURA TINERETULUI

CERUL CUCERIT
Placheta „Cerul cucerit" rea 

ne,-te în volum poeziile apărute 
în cotidienele și publicațiile 
noastre cu ocazia lansării pri
mului om în cosmos.

Zborul cosmic efectuat de ma
iorul sovietic Gagarin, eveni
ment de răsunet mondial, a ins- 
,pirat poeților noștri versuri en
tuziaste despre puterea creatoare

4

a omului, despre uriașa forjă 
a comunismului.

Poezii foarte scurte, sau po
eme de mare amploare, versuri 
sobre, dinamice, sau meditative 

exprimă aceiași idee : salutul poe
ților noștri fajă de marea Vic
torie a științei sovietice, fată de 
marea victorie a comuriisniului, 
primul zbor al omului în cosmos.

PE STRADA TARA NUME
In partea vestică a orașului Vul

can a apărut o, stradă nouă. Pan
glica ei se bifurcă din strada prin
cipală. coborînd la vale spre Jiu. 
Vulcănenii ctmosc bine locul, dar 
nu după o denumire anume. De 
aici pleacă în curse autobuzul lo
cal. Pe aici își poartă pașii tute de 
constructori.

De fapt, numele străzii e cu
noscut. Dar nu după tăblița indi
catoare. Noua stradă încă nu are 
așa ceva. Numele ei deabia se 
naște. II poartă un important o- 
biectiv industrial al planului de 
șase ani. Certificatul său de naș
tere l-a eliberat partidul la Con
gresul al Ill-lea. Este o mindrie 
a Văii Jiului. Să pornim, deci, pe 
noua stradă la vale, spre locul un
de se făurește numele ce-l va 
purta, lată, am ajuns în punctul 
unde panglica străzii traversează, 
la mare înălțime, linia ferată Pe
troșani — Lupeni. Podul de tre
cere se află în faza de finisare. 
Mai jos de pasaj se conturează în 
continuare viitorul drum de acces 
spre inima marelui șantier de

Întreceri sportive 
în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie

Comitetul U.Ț.M, de la i— - 
Lonea. în colaborare cu Comite
tul sindicatului Lonea și Aso
ciația sportivă Parîngul au or
ganizat mai multe întreceri spor
tive în cinstea zilei de 7 
îembrie.

In cadrul sectoarelor, au 
organizate întreceri de șah, 
pice, tir cu arma sport. La în
treceri au participat 200 de ti
neri. in frunte s-au clasat ti
nerii Duk Ioan — la tir, Podosu 
Ștefan — la șah, Cîmpeanu D 
— la popice.

BUCEVSKI M, 
HLOPEȚCH1 V.

☆
Asociajia sportivă Energia Pa 

roșeni a organizat un concurs 
de volei la care au participat 8 
echipe din cadrul uzinei.

In urma turneului care a du
rat 3 săptămîni, pe locul I s-a 
clasat echipa secției electrice cu 
cel mai mare număr de puncte.

S au evidențiat din echipa în
vingătorilor sportivii Călugăru 
Mircea. Caleap Icjn și Gyura S.

☆
Și în acest an, sportivii Văii 

Jiului mențin tradiția ștafetelor 
prieteniei: duminică dimineața, 
din Lonea, Vulcan și Lupeni au 
sosit la Petroșani 20 de moto- 
cicliști aducînd mesajul de prie
tenie către poporul sovietic. Ieri 
dimineață 8 motocicliști, purtînd 
pe piept eșarfe cu inscripția : 
„Ștafeta prieteniei" au pornit 
spre Deva unde vor preda me
sajul oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

mina

No-

fost 
po-

Coroești. Basculantele își deșeartă 
continuu încărcătura făcînd să se 
înalțe mereu terasamentul drumu
lui. In cîteva puncte a și ajuns la . w. ,, __ .
cotele fixate în proiect. Două ci- a lucrului la stația de preparare a 

betonului; de felul cum decurge 
munca aici depingind ritmicitatea 
și calitatea la lucrările de betona
te. Aici se folosește pe scară largă 
mecanizarea operațiilor de lucru 
Neobosiții preparatori de beton 
din brigada lui Nunu Nicolae fo
losesc cu pricepere și la capacitatea 
maximă cele 3 betoniere de 250 
litri fiecare și alte mecanisme, cu 

'ajutorul cărora transportă, dozează 
și amestecă balastul, cimentul și 
apa. Ei fac cu o precizie de ..far
macie" dozajul acestora — după 
rețeta dată de laborator — prepa- 
rînd beton numai de bună canta
te. Dozarea apei se face automa
tizat cu ajutorul dozatoarelor au
tomate — o inovație a mecaniculut 
șef Floca Traian — cu care sînt 
dotate

Sub schelele spălătoriei, 
stîlpit masivi de sprijin dtn be'.pn 
armat.
împinge valuri de păniînt în gropi, 
călcîndu-l sub șenile. Se nivelea
ză terenul la cota zero, unde, intre 
cele patru culoare dintre sitlpu 
ae sprijin, urmează să se monteze 
Unii ferate șt poduri bas cute. 
Aici se vor încărca, începind din ci
nul 1963, convoaiele cu câfbunelc 
înnobilat.

întinsul șantier de la Coroești 
ie îniîmpină în aceste zile de toam
nă cu întreaga suită de construcții 
industriale, ce formează comple
xul spălătoriei, în plină desfășutare 
a lucrărilor. La silozul de bruți, 
unde se toarnă beton la planșetei 
de la cota 2,51; La stația de în
cărcare a viitorului funicular de 
steril; la silozul de bruți a sărut 
fundație se sapă în prezent, la se
parația de cărbune, care se află 
în faza de finisaj; la racordarea 
căii ferate din incinta șantierului 
cu gara Vulcan; la captarea a- 
fluenților și cite alte lucrări har
nicii constructori ге întrec cu entu
ziasm pentru a termina lucrările 
în.tțmpul prevăzut în graficele de 
execuție. Așa se face că șantierul 

<se prezintă cu planul C.S.P. valo
ric rtfalîzat pe 9 Ittnr în proporție 
de 103,11 la sută.

O nouă stea, răsărită la Corc
ești strălucește tot mai puternic 
pe harta regiunii. Un nume no# de 
mare întreprindere socialistă ' ~~ 
spălătoria de cărbuni Corcești- Și 
nu-i exclus ca noua stradă ce-și va 
întinde panglica 
aici să-i poarte

lindre compresoare conduse de mc 
conicii Macra Corvin și Stere Cons
tantin tasează pămintul sub greu
tatea cilindrilor făcînd un pat trai
nic drumului de acces. Mai bine de 
30.000 m.c. de pămint au fost căl~. 
câți pînă acum sub greutatea com- 
presoarelor.

Ajungînd la punctul terminus al 
drumului de acces, te învăluie și 
mai mult freamătul specific man-

s.?
!£

s?
lor șantiere. Mașini circulă într-un 
necontenit dute-vin o, duduie 
tractoare și buldozere, se aude u- 
ruitul betonierelor secondat de atr 
cănituri în lemn și metal, de b'tr- 
șîitul ferăstraielor. Răsună comen
zi : bei rup, hei rup ! ~ 
rale își rotesc brațele 
amețitoare deasupra 
trucții de dimensiuni 
nante ca întindere și ca înălțime. 
E construcția celei mai mari și mai 
moderne spălătorii de cărbune a 
țării pe care o înalță îndrăzneții 
constructori de pe șantierul Coro
ești. Ea se întinde pe o suprafață 
de 4.000 m.p., iar ca înălțime va 
atinge 44 metri. Pe locul unde ar 
pele Jiului se scurgeau la vale su~ 
surînd în vadul (acum abătut ac 
mina omului din calea șantierului^ 
săpat în stincă de~a lungul milenii
lor se înalță tot mai sus, sub îm
brăcămintea cofrăjelor, silueta ma
rii construcții a spălătoriei. In pre
zent, constructorii au ajuns aici cu 
turnarea betonului la cota 19. Ba
zinele de1 apă și buncărele de șlam 
și cărbune sînt executate in pro
porție de 10 la sută. In cofraiele 
făcute de dulgherii echipelor con- 
duse de Mate Alexandru și Traistă 
loan, fierarii hetoniști Năstașg 
Gheorghe, Voicu Gheorgbe, Cbia- 
buru Vasile și alții au așezat nu
mai pînă acum fier-belon în greu
tate de 941.000 kg., iar echipele 
de bețonișți în frunte cu cele ale 
tov. Buscan Petru și Tomescu An~ 
ghel au turnat peste 1000 m.c. de 
beton. In sprijinul lor au fost tot 
timpul șoferii Tale a Florea, Fluie
rară llie și Boldijar Zoltan tare 
au transportat cu basculantele be-

Trei maca 
la înălțimi 
unei cons- 

impresio-

cu basculantele be-
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Clasamentul campionatului 
orășenesc — 1961-1962

1. Preparatorul Lupeni
6 4 11

2. Unirea Bănită
7 3 3 1

3. Minerul II Vulcan
5 4 0 1

Preparația Petrila
7 3 2 2

Energia Paroșeni
6 2 2 2

15: 4

12: 7

17: 3
4.

5.

6

7.

8

9.

10

11.

11:11

11:13
Minerul II Aninoasa

16: 64 2 11
Utilajul Petroșani

4 2 0 2
C.F R. Petroșani

5 
Retezatul

5
6 August

7 
Patîngul

6

1 2 2
Uricani

1 1 3
Livezeni

1 1 5
11 Lonea

1 1 4

★

6: 7

9:15

10: 8

Echipa Viitorul Petroșani s-a 
retras din campionat, Iar Rapid 
Petroșani a fost 
campionat pentru 
la meciuri.

Clasamentul a 
fără rezultatele etapei din 29 oc
tombrie

exclusă din 
neprezentare

fost întocmit

tonul la punctele de lucru, Succe
sele dobtndite la lucrările de tur
nare a betoanelor se dâtorește pe 
de altă parte și bunei organizări

betonierele.
intre

0.

Artiștii amatori din
Colectivul 

din Petrila a hotărît să 
în scenă două operete. E vorba 
de operetele „Silvia" și 
Lugoj ana ". Desigur e destul de 
greu pentru un colectiv de ama 
teri, dar cînd pe lingă talent mai 
ai elan, greutățile sînt învinse. 
Acest lucru e dovedit de entu
ziasmul cu care se pregătesc ti
nerii artiști amatori din Petrila. 
La opereta „Silvia" repetițiile

artiștilor amatori 
pună

„Ana

duduie un buldozer cate

din Vulcan pină 
numele de drept.

1. BALAN

Petrila pregătesc...
sînt mui avansate. De altfel 
spectacolul este fixat pentru lu
na ianuarie. In timp ce dirijorul 
Barbu Constantin mai lucrează 
la partiturile muzicale, Gyori 
Gheza face, repetiții la text.

Opereta „Ana Lugojana’ ya 
fi montată probabil la sfîrșitul 
lunii martie și de aceea repetj- 
jii face deocamdată doar.. or
chestra. Dar în scurt timp vor 
intra și „soliștii" în scenă.

5:22

6:23

■

Autor a maj 
multe inovații, 
Wettel Roland, 
electrician în 
cadrul labora
torului electric 
de la termocen. 
trala Paroșeni 
urmează cursu
rile clasei a 
IX-a a Școlii 
medii serale din 
Paroșeni.

Iată-1 lucrînd 
la o nouă ino
vație concepută 
de el, la un 
amplificator de 
semnale cu aju 
torul fotocelu-



■л

STEAGUL ROȘU

Lucrările Conferinței 
orășenești de partid

(Urmare din pagina l-a)

je, deoarece în felul acesta se va 
rezolva, paralel cu creșterea ran
damentelor, importanta problemă a

Drum larg tehnicii noi in minele 
și întreprinderile noastre!

In cuvîntul lor, numeroși parti
cipant la discuții au subliniat ne
cesitatea ca organizațiile de partid 
să vegheze la asigurarea tuturor 
condițiilor necesare folosirii din 
plin a tehnicii' noi in lupta pen
tru realizarea sarcinilor șesenalului. 
Se poate spune că de pe acum s-a 
dobîndit o experiență prețioasă în 
această direcție și care trebuie a- 
plicată larg. Tovarășul Lukacs An
drei. șef de brigadă la mina Lu- 
peni, a înfățișat Conferinței modul 
în care lucrează brigada sa într-uti. 
abataj . frontal dotat din plin cu 
tehnica nouă. Minerii din brigada 
tov. Lukacs susțin abatajul cu etîlpi 
hidraulici și grinzi metalice de tip 
nou, transportul cărbunelui se face 
cu criere blindate, la care mutarea 
se face prin ruculire și într-uri timp 
scurt și de pe care se havează. In
troducerea tehnicii noi în abataje, 
a arătat tov. Lukacs, a dai mine
rilor din brigadă posibilitatea să 
sporească randamentele, fără efor 
turi fizice în plus, de la 3,5 tone 
la peste, 5 tone pe cap de om.

La mina Petrila, se folosesc cu 
succes foreze pentru săparea sui
torilor, mașini de încărcat, crațere 
blindate in abataje cameră, încăr
cătoare cu bandă. Brigadierul Tu- 
caciuc Mihai a arătat că datorită 
folosirii unui nou perforator bri
gada sa cîștigă mult timp la ba
terea găurilor. De asemenea, tov. 
Fulga Cornel, directorul I, F. Pe-

Conducerii întrecerii socialiste, 
dezvoltării caracterului ei de masă 

o atenție sporită!
Reprezentanții organizațiilor de 

partid, din numeroase întreprin
deri și'instituții ale Văii Jiului au 
raportat Conferinței îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor de Între
cere pe anul 1961. Tov. Somogyi 
Iuliu a arătat că din luna noiem
brie a acestui an, colectivul sec
torului de investiții al minei Pe
trila va lucra în contul anului 
1962. Angajamentele de întrecere 
au fost înfăptuite cu succes, îna
inte de termen, de întregul colec
tiv al minei Uricani, de alte sec
toare din minele Văii Jiului, pre
cum și de colective ale altor între- t 
prinderi.

In cadrul Conferinței s-au luat, 
de asemenea angajamente mobili
zatoare privind realizarea «i depă
șirea prevederilor planului pe anul 
1962.

îndeplinirea sarcinilor pe anul 
1962, a obiectivelor economice mo
bilizatoare stabilite de Conferință, 
impun necesitatea întăririi preocu
pării comitetelor sindicatelor pen
tru organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste. In cadrul con
ferinței s-a remarcat că la unele 
mine și întreprinderi se vorbește 
mult despre angajamente, dar se 
race puțin pentru crearea condi
țiilor de care depind înfăptuirea

Activitatea organizațiilor de partid — 
la un nivel mai înalt!

Din Hotărîrea adoptată de Con
ferința orășenească de partid se 
desprind sarcini de o deosebită 
importanță pentru organizațiile de 
partid din Valea Jiului. Hotărîrea 
Conferinței pune în fața cplcctive- 
Icr exploatărilor miniere sarcina 
de a extrage în 1962 135. DOC tone 
cărbune cocsificabil și .energetic 
peste plan. In fața colectivului 
I. F. Petroșani stă sarcina 
de a depăși planul pe anul 1962 

—r cu 4.700 m.c. produse lemnoase.
In 1962 muncitorii energericieni 

sporirii vitezei de avansare a lu
crărilor miniere, de care depinde 
economisirea materialului lemnos, 
reducerea cheltuielilor de întreți
nere.

troșani, a arătat că dacă în ultimii 
ani colectivele exploatărilor fores
tiere din Valea Jiului îndeplinesc 
cu mai mult succes importantele 
sarcini puse de partid, aceasta se 
datorește folosirii pe scară tot mai 
largă a tehnicii noi.

Din dezbaterile purtate în jurul 
acestei probleme, s-a desprins ne 
cesitatea de a se acorda o atenție 
deosebită rezolvării operative a 
problemelor legate de introduce
rea largă a tehnicii noi în mine, 
întreprinderi, pe șantiere. Organi
zațiile de partid trebuie să ia po
ziție combativă atunci cîi.d tehnica 
nouă nu e folosită așa cum tre
buie. Vorbind despre un asemenea 
aspect, tov. Cristea Aurel, miner 
șef de brigadă la mina Aninoasa 
a arătat că la această exploatare 
s-a deschis un abataj frontal și es
te în curs de pregătire încă unul 
Dar din cauză că conducerea mi
nei nu asigură condițiile de trans
port și aprovizionare, în acest aba- . 
taj frontal se realizează randamente 
mai mici decît în unele abataje 
cameră. La mina Vulcan cîteva 
mașini de încărcat, în loc să fie 
folosite pentru ușurarea eforturilor 
și mărirea vitezelor de avansare 
în galerii, stau din lipsă de piese І 
de schimb. Trebuie luptat pe'Jtru 
ca în fiecare mină, în fiecare în
treprindere, tehnica nouă să pă
trundă larg și să fie folosită din 
plin.

angajamentelor de întreefere. Tova
rășul Momeu Samoilă, președintele 
Consiliului local al sindicatelor a 
cerut ca organizațiile de partid să 
îndrume sindicatele pentru ca a- 
cestea să insiste cu hotărîre pentru 
crearea condițiilor necesare reali
zării angajamentelor de întrecere, 
să-și îndeplinească sarcina de a 
veghea la îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. împreună cu organiza
țiile U.T.M., sindicatele trebuie să 
șe preocupe zi de zi, cu răspundere, 
de ridicarea calificării muncitori
lor, de stimularea inițiativelor în 
întrecere.

Tovarășul Moraru Ștefan, preșe
dintele Uniunii sindicatelor din 
industria minieră, a subliniat nece
sitatea ridicării rolului consfătuiri
lor de producție — mijloc impor
tant de atragere a maselor largi 
de oameni ai muncii la conduce
rea economiei. Vorbitorul a arătat 
că sindicatele din minele Văii Jiu
lui nu acordă atenția cuvenită 
propunerilor făcute de muncitori în 
consfătuiri, nu urmăresc cu perse
verență rezolvarea lor. Consfătui
rile de producție trebuie să ana
lizeze cum se îndeplinesc angaja
mentele de întrecere, cum se traduc 
în viață prevederile tuturor indi
cilor planului.

sînt chemați să depășească cu 15— 
20 milioane kWh planul produc
ției’de energie electrică'. Realizarea 
în 1962 a unui randament mediu 
de 1,170—1,180 tone de că-Ьцпс 
pe C-C.V.J,, creșterea substanțiala 
a productivității muncii în celelalte 
ramuri de activitate, reducerea con
sumului de lemn de mină la 40 
m.c. pe mia de tone, a conținutu
lui de cenușă în cărbune, reeltea- 
rea integrală a planului -de inves
tiții — iată numai etre-’- d‘n sar
cinile importante prevăzute de 

Conferință. Pe linia ridicării con
tinue a nivelului de trai al oame
nilor muncii se prevăd sarcini nu
meroase, între care darea în fo
losință, în anul viitor, a 803 apar
tamente, creșterea volumului de 
desfacere a mărfurilor, lărgirea ba
zei materiale pentru dezvoltarea 
instituțiilor de sănătate, învăță
mânt, cultură etc.

Ridicarea nivelului activității or
ganizațiilor de partid constituie ga
ranția îndeplinirii sarcinilor trasate 
de Conferință. îmbunătățirea mun
cii de primire în partid, punînou-se 
principalul accent pe calitatea ce
lor primiți, intensificarea muncii 
de educare a candidaților, atrage
rea în jurul organizațiilor de bază 
a unor active fără de partid pu
ternice, ridicarea nivelului muncii 
de agitație, îmbunătățirea conduce
rii politice a sindicatelor și a or
ganizațiilor U.T.M., grija pentru 
îmbunătățirea propagandei de 
partid și legarea ei strînsă de sar
cinile desăvîrșirii construcției so
cialiste, vor da organizațiilor de 
partid posibilitatea de a înfăptui 
cu succes obiectivele stabilite de 
Conferință, obiective care decurg 
din istoricele documente ale celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R.

Luînd cuvîntul în f rr. Confe
rinței orășenești, .tovarășul Furdui 
Petru, prim-secrețar al Cumitctu- 
iui regional de partid a felicitat in 
numele Comitetului regional de 
oartid și a Biroului său Organiza
ția orășenească de partid Petroșani, 
comuniștii din Valea Jiului penttu 
succesele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor izvorîte din Directivei? 
celui de-al Ш-lea Congres 
P.M.R. -T

Vorbind despre sarcinile sporite 
care stau în fața organizațiilor 
noastre 'Ус' partid, tovarășul Furdui 
Petru a subliniat că îndeplinirea 
acestora impune îmbunătățirea con
tinuă a muncii de. partid, îndrep
tarea atenției lor spre cele mai 
actuale probleme. Ridicarea la plan 
a brigăzilor rămase în urmă, apli
carea largă a tehnicii noi, a me
todelor avansate, grija pentru ca
lificarea cadrelor tinere constituie 
verigi principale ale îmbunătățirii 
activității exploatărilor miniere, 
cărora organizațiile de partid tre
buie să le acorde toată atenția.

Activitatea organizațiilor de 
partid de pe șantierele de construc
ții trebuie să se ridice la nivelul 
înaltei griji pe care partidul o a- 
cordă acestui important sector, de 
care depinde asigurarea condițiilor 
de locuit pentru oamenii muncii. 
Trebuie luate toate măsurile pen
tru lichidarea rămînerii în urmă 
pe șantierele de construcții. Tot
odată, organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului — a subli
niat tovarășul Furdui — trebuie să 
se preocupe îndeaproape de apro
vizionarea populației, de acele do
menii de activitate de care depinde 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii.

O mai mare atenție trebuie a- 
cordată întăririi rîndurilor orga
nizațiilor de bază care au un nu
măr mic de membri și candidați 
de partid, în vederea creșterii ca
pacității lor de mobilizare a ma
selor la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice. Organizațiile de partid 
sînt chemate să depună o 
muncă susținută pentru creșterea 
aportului sindicatelor și organiza
țiilor U.T.M. în mobilizarea ma
selor largi de oameni ai muncii 
la transpunerea in viață a sarcini
lor construcției vieții noi.

Centrul de greutate al muncii 
organizațiilor de partid — a sub
liniat tovarășul Furdui Petru — 
trebuie să cadă asupra organizării 
aplicării în viață a hotărîrilor or • 
ganelor de partid și a propriilor 
hotărîri, asupra ațiageri, membri
lor Ș> candidaților de partid la 
munca politică de mobilizare a 
maselor la înfăptuirea politicii 
partidului, a sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Congresul Internaționalei socialiste 
s-a încheiat cu un eșec total .

ROMA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Congresul Internaționalei socia
liste, care a avut loc la Roma, s-a 
încheiat cu un eșec total. Organi
zatorii Congresului n-au reușit să-și 
atingă scopul principat — să for
muleze un „contraprogiani” anti
comunist care să atenueze în Occi
dent și îndeosebi in țările din Asia 
și Africa care și-au dobîndit recent 
independența puternica , impresie 
produsă asupra popoarelor acestor 
țări de proiectul de Program al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Participanții la congre» na au 
putut găsi nici un argument plau
zibil care ar putea ti opus Pro
gramului rP.C.U.S.

După cum relatează, presa, in 
cursul dezbaterilor care au avut 
loc la congres pe marginea unor 
probleme, între reprezentanții di
feritelor partide au ieșit la iveală 
divergențe acute. In timp ce dele
gatul Partidului Socialist din Ja
ponia și reprezentantul indian sus
țineau că sociâl-democrația nu tre
buie să-și lege soarta de strategia 
N.A.T.O. și S.E.A.T.O., delegațiile 
partidelor social-democrate din 
Europa occidentală nici nu au vrut 
să audă de neutralitate și de con
damnarea colonialismului. In timp 
ce reprezentanții Partidului laburist 
englez au admis ideea tratativelor 
între Est și Vest in problema Ger
maniei și a Berlinului occidental, 
Brandt, delegatul social-democrați- 
lor vest-germăni, a cerut să se re
nunțe la recunoașterea R.D. Ger
mane, iar reprezentantul Partidului 
Socialist Francez, Guy Mollet, a 
mers piuă acolo incit a îndemnat 
la război „pentru Berlin'1. In timp 
ce unii delegați au considerat ne

Mia Pillltă йів Iran ішавіпі intâiearea loistltillei larii 
de către imurile candatăloare

TEHERAN 30 (Agerpres)
Opinia publică din Iran cere 

cu tot mai multă insistență con
vocarea parlamentului și con 
darnnă încălcarea constituției 
tării de către cercurile conducă
toare. Potrivit constituției, ale 
gerile pentru parlament trebuie 
să aibă loc cel mai tîrziu la o 
lună după dizolvarea parlamen
tului anterior. Au trecut însă a- 
proape șase luni, iar parlamen
tul tot nu a fost încă format.

„Constituția s-a transformat 
îr.tr-o jucărie pentru copii, deși 
în numele ei a fost vărsat mult 
sînge — a declarat într-o con
ferință de presă, fostul preșe
dinte al Medjlisului, Sardar 
Faher Hekmat. Situația din tară 
este de așa natură îneît astăzi 
nimeni nu știe ce fel de regim

(Urmare din pagina l-a)

pentru obrazul brigăzii. Dar lecția 
пц s-au limitat numai la atit. Bri
gada a fost criticată și prjntr-o ca
ricatură apărută la gazeta sa
tirică a minei „Ariciul".

Minerii din brigada lui Gantz 
erau botărîți să-și curețe pata de 
pe obraz prin fapte : din abatapa 
lor frontal să dea numai cărbune 
de calitate. Dar n-au putut să pu
nă în aplicare acest gînd, deoarece 
brigada lor a fost trecută să efec
tueze o lucrare urgentă de pregă
tire. l-au fost încredințate lucrări
le de deschidere a unui abataj ca
meră.

Lecția usturătoare primită pe 
platforma separației n-a putut ti 
uitată. Gantz a tras concluzii s&- 
nitoase. Pregătirile le-a executat 
cum scrie la carte. Nimeni nu le 
poate contesta calitatea. Sînt lu
crări frumoase cu care brigada a 
vrut si dovedească că Știe să lu
creze și bine. La aceasta se mai 
adaugă și depășirile lunare de 10 
și 15 ml, de galerie peste sarcinile 
de plan. Deci se poate lucra și 
spornic și bine.

Toate acestea s-au înămplat cu 
c'tteva luni în urmă. Brigada și-a 
reparat greșeala. Faptele au do

cesar ca documentul final să men
ționeze teza cu privire la sociali
zarea proprietății asupra mijloace
lor de producție, social-democrații 
vest-germani au declarat că nu.-Și 
vor pune niciodată semnătura pe 
un asemenea document. Nefiind de 
acord asupra niciuneia din aceste 
probleme, participanții la congres 
au hotărît să amîne rezolvarea lot* 
împuternicind „comitetul celor .rei" 
să pregătească un raport pe această 
temă și să-l prezinte la ședința 
biroului Internaționalei socialiste 
care va avea, loc în luna decem
brie.

In ultima zi a lucrărilor congre
sului, participanții au adoptat îe 
mare grabă, in mâi puțin de do a 
ore, 10 rezoluții cu privire la cele 
mai diferite probleme — de la 
țuațiâ. din Berlin pînă la apropiaifc 
proclamare a independenței staru® 
lui Tanganica. .j;

Pronunțîndu-se în favoarea re
glementării pașnice a problemei 
germane și a problemei Berlinului 
occidental, participanții la congres 
au declarat totodată că această re
glementare „nu trebuie să schimbe 
echilibrul de forțe" din Europa 
centrală. Sprijinind propunerea cu 
privire la restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze în 
O.N.U., precum și ;u privire la 
modificarea structurii organelor 
O.N.U., ei au făcut o nouă rezer
vă susținind că aceste modificări 
trebuie să fie „parțiale" și au res
pins categoric propunerile sovietice 
în această problemă.

Liderii social-democrației inter
naționale au cerut guvernelor sta
telor din Europa occidentală sâ 
unească „piața comună" și Aso** 
ciația europeană a comerțului liber 
într-un singur tot economic. . , 

avem.. întregul popor trebuie să 
apere bazele regimului constitu
tional".

Acest veteran al parlamentu
lui, scrie ziarul „Reihan Inter
national", a declarat că l-a. a- 
vertizat pe primul ministru Л- 
mini asupra urmărilor ce le 
poate avea continua încălcare 
grosolană a constituției și i-a 
amintit de evenimentele din Tur
cia unde fostul prim-ministru 
Menderes a fost pedepsit cu as
prime tocmai pentru încălcarea 
constituției.

Hekmat a subliniat că și-a 
exprimat în repetate rînduri de
zacordul fată de situația Creată 
în tară și a atras atenția asu
pra. ilegaritatii primirii unor îm
prumuturi străine în lipsa par.' 
lameniului.

vedit acest lucru. Ele au fost ana
lizate de conducerea sectorului 111 
Și de organizația de bagă. Cînd a 
fost făcută propunerea ca brigada 
condusă de Gantz Ștefan să treacă 
la exploatarea abatajului cameră 
nr. 7 din stratul 3, pe care de fapt 
singură și l-a pregătit, nimeni n-a 
fost împotrivă.

Gantz Și ortacii lui n-au dez
mințit încrederea care le-a fost 
acordată. Au pornit cu noi aripi 
la muncă încă din prima zi- In 
abatajul cameră planul este de
pășit zi de zi cu cite 10—15 tone 
de cărbune. Dar dacă e vorba de 
munca de astăzi, cu oricine din 
brigadă stai de vorbă, fie el Șot 
Panfil, Gheorghe Gheorghe. Po
pescu Constantin, Moga Beniamin 
sau Szilvester Bela, primești ace
lași răspuns :

— Datoria de a lucra bine ne-a 
intrat în singe. i

Abatajul nr, 7. Curat „bec', 
armat după toate regulile mono
grafici, bandajat cu grijă, cărbunele 
negru, lucitor neîntinat, care ia 
drumul din abataj spre separație 
sînt dovezi că minerii din brigadă 
пи-și dau vorbele in vînt și că 
lecția primită în urmă cu cîteoa 
luni, deși a fost usturătoare, a fost 
de mare folos.



Lucrările Congresului al XXII-lea al P C. U. S.
MOȘGOVA 30 (Agerpres). - 

TASS transmite: «
Ședința din dimineața zilei de 

30 octombrie a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. a fost prezi
dată de Nikolai Șvernik. El a co
municat câ Prezidiul Congresului 
a primit din partea unor delegați 
cererea de a li se acorda cuvîn
tul.

IVAN SPIRIDONOV, prim- 
secretar al Comitetului regional Le
ningrad al P.C.U.S.; a propus, în 
numele delegației Organizației de 
partid Leningrad, ca rămășițele pă- 
mîntești ale lui Stalin să fie mu
tate din Mausoleul din Piața Ro
șie într-un alt loc și aceasta cit 
mai cutând. Spiridonov a comuni
cat că această cerere a fost pre
zentată și sprijinită în unanimitate 
în cadrul a numeroase mitinguri ale 
oamenilor muncii din Leningrad.

Prezența în mausoleu a trupului 
liii Stalin alături de trupul lui Le
nin, a subliniat Spiridonov, este 
incompatibilă cu fărădelegile co- 

. mise de Stalin în perioada cultu
lui personalității lui.

PIOTR DEMICEV, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S. a subliniat că, 
deși fărădelegile și samavolniciile 
care au dominat în perioada cul
tului lui Stalin constituie o etapă 
depășită, ele nu pot fi trecute sub 
tăcere. „De acum înainte și pen
tru totdeauna principiile leniniste 
triumfă și vor triumfa în întreaga 
noastră viață".

Pîotr Demicev a comunicat că 
în cadrul unor mitinguri muncitorii 
întreprinderilor din Moscovă au 
cerut ca sarcofagul cu rămășițele 
pămîntești ale lui Staljn să fie scos 
din mausoleul lui Lenin. Propune
rea delegației organizației de partid 
ș i a oamenilor muncii din Lenin • 

-grad, a declarat Demicev, este și 
propunerea tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Moscova.

Propunerea ca rămășițele -amin
tești ale lui Stalin să fie mutate 
din Mausoleul lui Lenin intr-un 
alt ioc, a fost sprijinită de GHIVI 
DJAVAHIȘVILI, reprezentantul 
delegației Partidului Comunist din 
Gruzia.

Djavahișvili, președintele Consi
liului' de Miniștri din Gruzia, a 
declarat că organizația de partid 
din Gruzia și delegația gruzină la 
Congres aprobă și sprijină pe de
plin propunerea ca rămășițele pă- 
mintești ale lui Stalin să fie duse 
din mausoleul din Piața Rație in 
alt loc.

Propunerea ca trupul lui Stalin 
să fie mutat din Mausoleu într-un 
alt loc a fost sprijinită de DORA 
LAZURKINA, membră a P.C.U.S. 
din anul 1902.

Această veche comunistă, care 
în tinerețe a activat sub conduce
rea lui Lenin, a fost arestată in 
1937 ca și numeroși alți activiști 
de frunte ai statului și partidului. 
Ea a stat mult timp în închisoare 
și în deportare.

întregul regim, întreaga situație 
din partid de pe atunci nu cores
pundeau spiritului lui Lenin, a sub
liniat Lazurkina. Minunatul nostru 
Lenin nu trebuie să stea alături 
de un om care, deși a avut me
rite față de partid, în ultimii ani 
i-a adus insă multe suferințe și 
prejudicii; a declarat Lazurkina.

Delegația Partidului Comunist 
din Ucraina sprijină întrutotul pro- 

' punerile delegațiilor organizațiilor 
de partid din Leningrad, Moscova 
și Gruzia, a spus NIKOLAI POD- 
GORNII, primrsecretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina.

Din însărcinarea delegațiilor din 
’ Leningrad și Moscova, a delega
țiilor partidelor comuniste din U- 
craina și Gruzia, N. Podgornîi a 
prezentat un proiect de rezoluție a 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.

• cu privire la Mausoleul lui Lenin. 
In hotărîre se propune ca de acum 
înainte Mausoleul din Piața Roșie 
de lîngă zidul Kremlinului să fie 
numit Mausoleul lui Vladimir Ilici 
Lenin. In rezoluție se consideră ne
potrivită rămînerea mai departe în 
mausoleu a sicriului cu corpul lui 
Stalin.

Delegații la Congres au apro
bat în unanimitate această rezolu
ție.

Congresul a continuat apoi dez
baterile pe marginea raportului cu

Ședința din dimineața 
privire la modificările în statutul 
P.C.U.S., prezentat de Frol Koz
lov.

ALEXANDR GHEORGHIEy, 
prim-secretar al Comitetului de ți
nut Altai al P.C.U.S., a declarai 
,că organizația pe care o reprezintă 
sprijină în unanimitate toate pre
vederile și concluziile cuprinse în 
raport și în proiectul noului statut.

El a subliniat că comuniștii din 
ținutul Altai, îndeplinind cerințele 
statutului partidului de a fi exem
plu personal în muncă, s-au aflit 
în fruntea acțiunilor de valorificate 
a aproape 3.000.000 hectare de 
pămînturi înțelenite. In aplauzele 
delegaților, Alexandr Ghcorghiev 
a declarat că „Altaiul va iroduce 
anual cel puțin un miliard puduri 
cereale". El a sprijinit prevederile 
din raportul lui Frol Koziov cu 
privire la introducerea pe scară și 
mai largă a bazelor obștești în ac
tivitatea de partid.

NIKOLAI RODIONOV, secre
tarial C.C. al Partidului Comunist 
din Kazahstan, a arătat că în viața 
paftidului și a țării a triumfat pe 
deplin linia leninistă a Congresului 
al XX-lea, linia de lichidare a ur
mărilor cultului personalității și de 
restabilire a normelor leniniste ale 
vieții de partid.

Vorbitorul a sprijinit propune
rea unor delegați cu privire la 
excluderea lui Molotov, Malenkov, 
Kaganovici din rîndurile P.C.U.S. 
El a declarat, de asemenea, că de
legația Partidului Comunist din 
Kazahstan sprijină pe deplin pro
punerea leningrădenilor cu' privire 
la scoaterea sarcofagului cu sicriul 
lui Stalin din Mausoleul din Piața 
Roșie.

Nikolai Rodionov a declarat 
că noul Statut al P.C.U.S., ela
borat pe baza învățăturii leni
niste despre partid, generalizea
ză experiența construcției de 
partid și ridică știința^ desp-e 
partid pe o treaptă nouă.

Vorbitorul a relevat marea 
însemnătate a bazelor obștești 
în munca de partid. El a comu
nicat că în Kazahstan au luat 
ființă peste 6.000 de comisii ob
ștești, în care lucrează mai bine 
de 25.C00 de comuniști.

Vorbind despre succesele oa
menilor muncii din regiunea Sa
ratov (R.S.F.S.R.) în domeniul 
îndeplinirii planului septenal de 
dezvoltare a economiei naționa
le, ALEXEI Ș1BAEV, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Saratov al P.C.U.S.,- a relevat 
creșterea rolului organizatoric ai 
organelor locale de partid și al 
organizațiilor de bază.

In cuvîntarea sa. Alexei Și- 
baev a acordat o mare atenție 
problemelor educării cadrelor de 
conducere de partid și dezvoltă
rii bazelor obștești în munca de 
partid. Vorbitorul a arătat că 
atragerea comuniștilor la activi
tatea comisiilor voluntare lăr
gește și întărește și mai muli 
legăturile partidului cu poporal

PAVEL LEONOV, prim-secre
tar al Comitetului regional Sa- 
halin al P.C.U.S., a spus că noul 
statut generalizează în chip 
creator principiile construcției de 
partid, stabilește în mod clar 
structura organizatorică a parti
dului și metodele activității lui 
practice.

Vorbitorul a declarat că Sa- 
halinul, în timpul țarismului loc

zilei de 30 octombrie
de deportare, s-a transformai, 
sub conducerea partidului comu
nist, ‘ într-’o mare! regiune econo
mică, un avanpost de nădejde al 
Uniunii Sovietice la frontierele 
sale răsăritene. Cărbunele, ți
țeiul, hârtia, Celuloza, din S aba
lin se exportă în 26 de țări aii 
lumii.

ZINOV1 SERDIUK, prim-vice- 
președinte al Comisiei Controlu
lui de Partid de pe lîngă C.C. 
al PJC.U.S., și-a exprimat con- 
viu^HWa că rezoluția Congresu
lui <1 XXII-lea cu privire la de- 
Jiueiireg P® viitor a Mausoleului 
din Piața Roșie, Mausoleul lui 
Vladimir Ilici Lenin, și cu pri
vire la mutarea rămășițelor pă 
Mtata&ti ale lui Stalin într-un 
alt loc, va fi aprobată în una
nimitate de toți comuniștii, de 
toți oamenii sovietici.

La Congresul al XX-lea al 
partidului cînd a fost spulberat 
cultul personalității lui Stalin, 
a sous în continuare Z. Ser- 
diuk. Comitetul Central încă nu 
avea cunoștință de multe fapte 
în legătură cu participarea lui 
Molotov, Kaganovici și Malen
kov la represiunile -----~
Vorbitorul 
părerea sa 
mei pentru 
ticniști în

în masă, 
a declarat că, , după 
nu există nici un te- 
a-i menține pe frac 

rîndurile 
Noi, corșuniștii, 

sprijinim 
prevederea 

că orice

P.C.U.S. 
a 
în

spus Z. 
unanimi- 

Statutului 
manifestare

Serdiuk, 
ta te 
P.C.U.S 
de fracționism și spirit de grup, 
este incompatibilă cu calitatea 
de membru al partidului ma*- 
xisLlenitiist. cu rămînerea în 
partid.

Noul Statut al P.C.U.S., a 
spus Z. Serdiuk, va asigura în
tărirea continuă a unității de 
monolit a partidului nostru de 
10.000 000 de membri, va ridica 
simțul de răspundere al fiecărui 
comunist pentru construirea so
cietății comuniste.

Țesătoarea IULIA VECEROVA, 
de la Fabrica „Solidarnosti" din 
orașul Savino, care reprezintă 
organizația de partid din Iva
novo (R.S.F.S.R'.)/’ a exprimat 
Comitetului Central. Prezidiului 
C.C, al P.C.U1S. și lui Nikita 
Hrușciov, personal, profunda re
cunoștință pentru grija neobo
sită țață de bunăstarea și feri
cirea poporului sovietic.

Vorbind despre progresul in
dustriei textile din regiunea Iva
novo, ea a comunicat că produc
ția anuală de țesături a atins 
două miliarde de metri. De la 
începutul septenalului (1959) 
s-au produs peste plan mai mult 
de 120 nulidane metri țesături

Congresul a constituit o comi
sie pentru examinarea modi] 
rilor și completărilor la prdiec> 
tul de Statut al p.C.U.S., sub/Kcă 
președinția 
membru al 
tar al C.C.

FEODOR 
secretar al 
Novosibirsk 
luat apoi cuvîntul, 
că toți comuniștii și oamenii 
muncii din regiune au aprobat 
în unanimitate proiectele Pro
gramului și Statutului partidu
lui, lima politică și activitatea 
practică a C.C. al P.C.U.S. El 
a apreciat ca un rezultat de cea 
mai mare importanță al activi
tății Comitetului Central .în pe
rioada la care se referă rapoar-

lui Frol Kozlov, 
Prezidiului și secre- 
al P.C.U.S.
GORIACIOV, prim- 
Comitetului regional 
al P.C.U.S.. care a 

a subliniat 
și

TELEGRAME 
EXTERNE

(i wllejil ftmiiiii 
mooumeBtalDi lui Karl Ran

Declarația tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
MGSCGVA: 30 (Agerpies) 
Ziarul „Pravda" din 30 oc

tombrie a publicat următoarea 
declarație făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc . Ro- 
mîn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mine, în legătură cu dezvelirea 
monumentului lui Karl Marx :

Monumentul în cinstea lui 
Karl Marx, înălțat în inima Ță
rii Sovietelor, la Moscova, este 
un admirabil semn de recunoș
tință față de marele nostru în
vățător, o expresie a devotamen
tului nemărginit al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
față de nemuritoarea învățătură 
marxistă.

Este semnificativ faptul că 
monumentul în cinstea creato
rului comunismului * științific 
este dezvelit în zilele când 
Congresul al XXII-lea al-,mare
lui partid al lui Lenin liMoptă 
noul Program care stabilește' ca
lea Uniunii Sovietice spre cons
truirea societății comuniste.

-=©=-

COMUNICAT TASS
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

Agenția TASS transmite următo
rul comunicat:

La 28 octombrie a.c.. în Uniu
nea Sovietică a fost efectuată o 
nouă lansare a unei rachete pur
tătoare cu mai multe trepte in 
regiunea părții centrale a Ocea
nului Pacifjc pe o distanță de 
12.000 de km.

Zborul rachetei a- decurs in 
strictă conformitate cu progra
mul stabilit.

Macheta penultimei trepte a 
atiris cu o înaltă precizie supra
fața apei în imediata apropiere 

de lere fixat.
Cu această lansare s-a înche

iat cu succes programul de cer- 
cetăr științifice stabilit.

In decursul lansării rachete
lor purtătoare s-au obținui «jate 
științifice și experimentale pre
țioase, necesare cuceririi în con
tinuare a spațiului cosmic.

Lansările de rachete purtă
toare cu mai multe trepte, des
fășurate cu o înaltă precizie pe 
distanțe mari, demonstrează noile 
șuccese uriașe ale construcției de 
rachete în Uniunea Sovietică.

Agenția TASS este împuterni
cită să. declare că regiunea cu
prinsă între coordonatele indi
cate în comunicatul TASS din 11 
septembrie 1961 este liberă în
cepând cu 29 octombrie 1961 pen
tru navigația maritimă și aeriană.

•_=©=_
Perspecfiva închiderii 

a numeroase mine 
din Anglia

LONDRA 30 (Agerpres).
Criza cărbunelui’ care se ma

nifestă de multi 'ani în Marea 
Britanic va provoca și anul a- 
cesta închiderea unor mine. Zia
rul ..Daily Herald" relatează că 
reprezentanți ais guvernului au 
declarat în Camera Comunelor 
că Comisia Națională pentru 
cărbune — organismul care con
trolează minele de cărbuni na
ționalizare din Anglia — a a- 
nunțat că sânt în - perspectivă 
„noi decizii penibile și aducă
toare de sacrificii" în această 
ramură industrială. Scoția — 
precizează ziarul : „va fi regiu. 
nea care va avea cel mai mult 
de suferit de pe urma acestor de
cizii.. Unele mine de cărbune vor 
fi, de asemenea, închise și în 
centrul Angliei. Situația este se
rioasă — scrie „Daily Herald*.

„Financial Times'* adaugă, ci
tind date oficiale, că anul acesta 
deficitul Comisiei naționale pen
tru problemele cărbunelui se va 
ridica la 78 de milioane lire ster
line — adică cu 60 de milioane 
de lire sterline mai mult decît 

I ar putea acoperi Comisia din 
fondurile de care dispune. I
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teje restabilirea și dezvoltarea 
continuă a normelor leniniste ale 
vieții de partid.

După cum a subliniat Feodor 
GoriaciGv, oamenii muncii din 
regiunea Novosibirsk consideră 
just faptul că congresul a spus 
tot adevărul despre urmările 
cultului personalității lui Stalin, 
precum și despre activitatea frac- 
ționislă a lui Molotov, Kagano
vici, Malenkov și a celorlalți 
participanți la grupul antiparti
nic. Toți comuniștii sînt unanim, 
în părerea — fracțicniștii tre
buie excluși din partid.

Goriaciov a declarat că noul 
Statut al P.C.U.S. sporește și 
mai muit rolul partidului ca or
ganizator și inspirator al cons 
tructiei comuniste.

SEMION ȘCETININ, prim- 
secretar al Comitetului Regional 
Irkutsk ai P.C.U.S., a declarat 
că toți oamenii muncii din re
giune sprijină cu căldură și a- 
probă linia generală leninistă 
a partidului și a Comitetului lui 
Central.

După Congresul al XX-lea or
ganizația de partid din Irkutsk 
a crescut din punct de vedere nu
meric cu peste 30 la sută. In 
prezent ea numără peste 82.003 
de comuniști.

Vorbind despre noul Statut 
al P.C U.S., Șcetinin a sublinia: 
în mod deosebit prevederile care 
vorbesc despre dezvoltarea con
tinuă a democrației interne de 
partid, înnoirea sistematică a 
componenței organelor de partid.

Semion Șcetinin a spus că du
pă Congresul al XX-lea al parti 
dului producția industrială iii 
regiunea Irkutsk a crescut de 
două cri. El a vorbit despre 
măsurile care șînt luate pentru 
avîntul continuu al. agriculturii, 
infpe altețe, valorificarea pămân
turilor înțelenite și ridicarea ni
velului agriculturii trebuie să 
asigure in anul viitor recoltarea 
a 100 milioane puduri cereale.

Sarcină cea mai importantă, 
a spus Șcetinin, este valorifi
carea uriașelor resurse energetice 
din Siberia răsăriteană.

Scriitorul VSEVOLOD .KOCE- 
TOV, redactorul șef al revistei 
„Okteabr", a vorbit despre uriașul 
rol al literaturii și artei în educa
rea omului societății, comunistei.

Scriitorii. împărtășesc din toată 
inima рцгегса că lucrul cel mai 
m unat este munca, omului și nu 
există nimic mai minunat decât a 
înfățișa în operele de înalt nivel 
artistic pe eroul vremurilor noastre, 
pe omul muncii, a spus vorbitorul.

Subliniind că în ultimii ani scrii
torii sovietici au creat noi opere 
literare valoroase, Vsevolod Koce- 
tov a spus că și de acum -‘nainte 
trebuie promovat în literatură tot 

apare nou în societatea sovieti- 
’ ’ că, .

„Noi. scriitorii vedem sensul ac
tivității noastre în slujirea poporu
lui, în slujirea cauzei partidului" 
a spus vorbitorul în aplauzele a- 
sistenței.

LEONID EFREMOV, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Gorki al P.C.U.S., care a prezi
dat ședința, a declarat că la discu
ții pe marginea raportului lui Frol 
Kozlov cu privire la modificările 
în statutul P.C.U.S., au luat cuvîn- 
tul 18 persoane. El a anunțat că 
s-a propus prezidiului Congresului 
sistarea discuțiilor la raport. A- 
ceastă propunere a fost adoptată 
în unanimitate de Congres

Raportorul a socotit că nu este 
necesar să rostească cuvîntul de 
încheiere.

Leonid Efremov a comunicat 
că pe adresa congresului au sosit 
contestații asupra hotărîrilor cu 
privire la excluderi din partid, a- 
supra aplicării unor sancțiuni pe 
linie de partid și asupra altor.pro
bleme de ordin personal.

Congresul a însărcinat Comitetul 
Central al P.C.U.S. să -xamineze 
aceste contestații.

Apoi, Congresul a luat o pauză 
pînă la ora 17.

La
amiaza zilei de 30
Congresul al 
P.C.U.S. a trecut 
următorului punct de pe ordinea 
de zi — alegerile i 

trale ale partidului.
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MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința din dimineața zilei de 30 octombrie, Congresul al 

XXII-lea al P.C.U.S. a adoptat următoarea rezoluție „CU PRI
VIRE LA MAUSOLEUL LUI VLADIMIR ILICI LENIN*.

„Congresul al ХХІІ-Іеа al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice hotărăște:

1. — Mausoleul din Piața- Roșie, de lingă zidurile Kremli
nului, creat pentru eternizarea memoriei lui Vladimir Ilici Lemin, 
nemuritorul întemeietor al partidului comunist și al statului sovie
tic, conducătorul și învățătorul oamenilor muncii din întreaga 
lume, se va numi pe viitor Mausoleul lui Vladimir Ilici Lenin.

2. — Se consideră nepotrivită menținerea, pe viitor în Mauso
leu a sarcofagului cu sicriul lui 1. V. Stalin, întrucât gravele în
călcări de către Stalin a precep telor leniniste, abuzul de putere, 
represiunile în masă împotriva unor oameni sovietici cinstiți și 
alte acțiuni din perioada cultului personalității iac cu neputință 
rămînerea sicriului cu corpul lui în Mausoleul lui V. I. Lenin".

ședința închisă din după 
octombrie, 

XXII-lea al 
la examinarea

organelor cen-
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