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• Aproape 20.000 tone 
cărbune peste plan pe 
bazin, în luna octombrie.

• Toate exploatările 
miniere cu planul depă
șit.

• 1,111 tone/post ran
dament mediu realizat 
pe bazin.

• A șasea lună conse-

cărbunele dat 
Văii Jiului se 
sau are un

cutiv cînd 
de minerii 
încadrează 
conținut de cenușă sub ci
fra planificată.

• Mina Uricani 
fruntașă pe bazin în creș
terea producției, iar mina 
Lonea în ridicarea cali
tății căibupelui.

■<

miniere. cu. 
cantități de

/Prin graiul cifrelor și faptelor
Cea de-a zecea lună 

a anului curent, minerii 
Văii Jiului au străbătut-o 
d’n prima și pînă în ul - 
tima zi marcînd succes 
după succes în toate do
meniile activității de pro
ducție. Planul pe luna 
octombrie, de pildă, a 
fost depășit de către 
colectivele de la toate 
exploatările 
însemnate
cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Pe combinat, da
torită creșterii producti
vității muncii, ca urmare 
a introducerii tehnicii 
noi și aplicării metode
lor înaintate de muncă în 
abataje, producția extra
să în luna octombrie a 
întrecut cu 19.753 tone 

rbutfe cifra planifica
tă. Din această cadtitate 
peste 10.000 de tone es
te cărbune cocsificabil. 
Pe primul loc pe bazin

în creșterea producției 
de cărbune se situează și 
de data aceasta minerii 
-lin Uricani, care au ex
tras din abataje 5.221 
tone în afara sarcini
lor de plan. Randamen
tul realizat pe mină a 
întrecut cu 185 kg. căr- 
bune/post cifra planifica
tă. Bine au muncit și 
minerii de la Lupeni pen
tru sporirea producției 
de cărbune cocsificabil, 
dînd din abatajele lor 
4.556 tone peste sarcina 
prevăzută. Și aici crește
rea productivității a in
fluențat pozitiv sporirea 
producției. Rezultate bu
ne în creșterea randamen
telor au fost înregistra
te la majoritatea. Qxgloa^, 
țărilor. Nu întîmplător 
pe bazin randamentul 
mediu realizat în octom
brie a atins cifra de 1,111 
tone/post.
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De b;.,na funcționare a mașinilor și utilaje
lor depinde în mare măsură ritmicitatea pro
ducției. Mareș Nichita, unul din lăcătușii: sec
ției depănat, din cadrul „Viscozei" Lupeni se 
străduiește să realizeze reparații de cea mai 
bună calitate. Fotoreporterul nostru l-a sur
prins executînd repararea unei mașini de de
pănat.
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Seria succeselor continuă și pe linia 
îmbunătățirii calității cărbunelui

Octombrie e cea de-a 
б-a lună a acestui an cînd 
minerii celui mai mare 
bazin carbonifer al tării 
mobilizați de organiza
țiile de partid, îmbună
tățesc consecutiv indicii 
prevăzuți la calitatea căr
bunelui extras. întrecerea 
socialistă de Ușurată în 
luna octombrie la minele 
Văii Jiului pentru atin
gerea acestui obiectiv s-a 
concretizat în reducerea 
conținutului de cenușă a 
cărbunelui brut cu 0,3 
procente sub norma sta
bilită pe bazin. Pe primul

loc în întrecerea pentru 
ridicarea nivelului calita
tiv al cărbunelui extras se 
situează mina Lonea un
de străduințele depuse de 
brigăzile miniere la ale
gerea șistului în abataje, 
au determinat scăderea 
conținutului de steril din 
cărbune cu 1,8 la sută. 
Cu 1,4 procente au îm
bunătățit calitatea cărbu
nelui și minerii Lupeniu- 
lui oeupînd locul doi în 
întrecere, urmați în or
dinea realizărilor de cei 
de la Uricani și Aninoa-

Asociația sportivă „Pa- 
rîngul“ Lonea, sprijinită 
de comitetul sindicatului 
minier Lonea și U.C.F.S.. 
a organizat în 29 octom
brie o duminică sportivă 
pe Jiul de vest în sus, la 
Cîmpu lui Neag, în cins
tea Lunii prieteniei romi" 
no-sovietice.
ocazie 
tir cu 
tineri 
Neag.
cat s-au clasat la loc de 
frunte Roman Trifu, cu 
77 puncte, Vintea 
re cu 76 puncte, 
Aurel — 74
puncte din Uri
cani și alții.

De la Lonea 
au muncit mult 
pentru reușita a- 
acestor întreceri 
tovarășii Ignat 
Mihai II, Podosu

Cu această 
s-au întrecut la 
arma-sport 25 de 
din Cîmpu lui 

La 10 focuri cul-

Grigo-
Galotă

Candidatul de partid Popescu Aron din cadrul termocentralei 
Paroșeni este autorul a două ino vații prețioase. Prima, un dispo» 
zitiv pentru curbarea arcurilor de la vagoane, cu ajutorul căruia 
se recondiționează arcurile uzate, iar a doua un dispozitiv pentru 
forjarea butoanelor cu cap patrat.

Iată-Г pe autorul celor două inovații în timpul lucrului.

vest în sus
Pitzkar Robert, 
Dumitru.

Stefan, 
Bălărie

După întrecerea sporti
vă- membrii formației ar
tistice de fluierași, orches
trei și de cîntece din Lo
nea au dat un bogat pro
gram artistic la care au 
asistat peste 140 de lo
cuitori din Cîmpu lui 
Neag.

La înapoiere, formația 
artistică din Lonea a 
dat un program artistic 
și la Uricani, unde au 
asistat un număr de 420 
de spectatori.

V. HLOPLȚCH1 
corespondent

Rezoluția Congresului 
al xxinca ui P. с. и s.

In rezoluție se arată că siste
mul mondial socialist se dezvol
tă cu succes, se consolidează și 
devine factorul determinant al 
progresului societății omenești. 
Congresul a aprobat linia Comi
tetului Central și a guvernului 
sovietic de întărire neabătută a 
colaborării economice, politice și 
culturale între statele socialiste, 
bazată pe principiile internațio
nalismului proletar, egalității în 
drepturi și într-ajutorării tovă
rășești.

Congresul a relevat în mod 
deosebit activitatea vastă și rod-, 
nică a Comitetului 
direcția dezvoltării 
colaborării dintre 
partidele comuniste 
rești frățești pe . baza marxism- 
leninisrhului. în interesul unită
ții și coeziunii mișcării comunis
te internaționale.

„Congresul — se 
zoluție — respinge 
ca neîntemeiate și 
atacurile conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania împotri
va P.C.U.S. și a Comitetului, 
său Central leninist. Acțiunile 
conducătorilor albanezi sînt în 
contradicție cu declarațiile Con-' 
sfătuirilor reprezentanților parti-' 
delor comuniste și muncitorești 
din 1957 și 1960 și nu pot fi ca
lificate dedt ca acțiuni scizio
niste, îndireptate spre submina
rea prieteniei și unității țărilor 
socialiste, ca acțiuni care fac 
jocul imperialisfnului":

Congresul al XXII-lea și-a 
exprimat speranța că, conducă
torii albanezi, dacă le sînt scum
pe interesele poporului lor și do
resc cu adevărat prietenia cu 
P.C.U.S., cu toate partidele fră
țești vor renunța la părerile 10r 
greșite și vor reveni pe caiete 
unității și cola-borării cu toate 
țările socialiste, cu mișcarea co
munistă internațională. 1

„întărirea continuă a unității 
lagărului socialist, sporirea pu- 
terii și capacității lui de apărată 
rămîne una din sarcinile cete 
mai importante".

In Rezoluție se spune: „îm
binarea eforturilor îndreptate 
spre dezvoltarea economiei na
ționale a fiecărei- țări socialiste 
cu eforturile comune în direcția 
consolidării și extinderii colabo
rării economice și a 
reciproc — aceasta 
înfloririi continue și a avîntului 
tuturor țărilor comunității socia
liste. a economiei socialiste mon
diale. ■*

MCSCGVA (Agerpres). TASS 
transmite :

La 31 octombrie delegații la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S 
au adoptat în unanimitate Rezo
luția cu privire la Raportul de 
activitate al Comitetului Central 
al P.CU.S.

Congresul al ХХІГ-lea' al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, se spune în Rezoluție, 
a aprobat pe deplin linia poli
tică și activitatea practică a Co
mitetului Central al P.C.U.S. în 
domeniul politicii interne și ex
terne. Au fost aprobate, de ase
menea, concluziile și propunerile 
cuprinse în Raportul de activi
tate al Comitetului Centra] a' 
P.C.U.S.

După cum se arată în Rezo
luție, „întreaga desfășurare a e- 
venimentelor confirmă justețea 
concluziilor teoretice și liniei po
litice a partidului nostru. A tri
umfat pe deplin linia Congresu
lui al XX-lea. linie dictată de 

viață însăși, de grija pentru bi
nele poporului, linie pătrunsă de 
spirit creator revoluționar leni- 
nist“.

Congresul al XXII-lea subli
niază în Rezoluția sa că „trăsă
tura determinantă a situației in
ternaționale contemporane este 

-eșterea continuă a forțelor so
cialismului, democrației 
în lumea întreagă".

„Viața a confirmat 
liniei partidului nostru 
meniul politicii externe, 
mărește preîntîmpinarea
lui și consolidarea păcii. Aceas
tă linie corespunde 
fundamentale 
vjetic și este 
iubitoare de 
rile".
' Congresul, 
luție, dă o înaltă apreciere con
secvenței, supleței și spiritului 
de inițiativă manifestate în po
litica externă și aprobă pe deplin 
măsurile pe care le înfăptuiește 

Comitetul Central și guvernul so. 
vietic în vederea întăririi rtelă- 
țiilor politice, economice și cul
turale cu toate țările,

„Faptul că războiul 
fi preîntîmpinat și că 
sovietici, popoarele 
țări s-au putut bucura 
facerile vieții pașnice, trebuie 
considerat ca drept principalul 
rezultat al activității partidului, 
a Comitetului său Central, pe 
linia sporirii forței Statului so
vietic, a înfăptuirii politicii ex
terne leniniste, drept un rezultat 
al activității partidelor frățești 
din țările socialiste, al activiză
rii forțelor iubitoare dfe pace din 
toate țăriTe" — se subliniază în 
Rezoluție.

Central în 
și întăririi 

P.C.U.S. și 
și muncito- ■

arată în Re. 
cu hotărîre, 
calomnioase

și păcii

justețea 
în do

care ur- 
războiu-

intereselor
ale poporului so- 

spri jinită 
pace din

de forțele 
toate ță-

se spune în Rezo-

a' putut 
oamenii 

celorlalte' 
de bine-

ajutorului 
este calea

(Continuare în pag. 3-a)

Reducerii consumului de lemn 
la E. M. Aninoasa

Una din preocupările perma
nente ale colectivelor exploatări
lor miniere din Valea Jiului este 
reducerea consumurilor specifice 
de materiale pe tona de cărbune 
extrasă. Reducerea acestor con
sumuri este o sarcină de mare 
importantă trasată de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Fă- 
cînd analiza consumului de ma
teriale la exploatarea noastră pe 
trimestrul III. rezultă că aces
tei probleme nu i s-a acordat 
încă importanta cuvenit^. In pe
rioada respectivă a fost depășit 
consumul de lemn rășinos și 
foios cît și consumul de cheres
tea planificat. Astfel sectoarele 
I, .ІІГ și IV au înregistrat de
pășiri de 4,8—4,3 și respectiv
l, 6 m. c. lemn/1000 tone de căr
bune, iar pe exploatare depăși
rea reprezintă 3 m. C./1000 tone 
la lemn de mină și de 1,7
m. C./1000 tone la cherestea. O 
reducere a 
planificat a 
colectivului 
noasa.

Care 'sînt
suri trebuie luate în această pro
blemă de către conducerea ex
ploatării ? Din analiză reies o 
serie de lipsuri atît organizato
rice cît și' tehnice ce trebuie re
mediate în perioada care urmea- 

. ză. In primul rînd, actualul sis-

consumului specific 
înregistrat numai 

sectorului II Ani-

cauzele și ce mă-

toata atenția!
tem de urmărire a consumului 
de lemn are unele deficiente în., 
cepînd chiar cu plecarea lui din 
depozit. Actualele medii de vo
lum ale cărucioarelor cu lemn 
cu care sînt debitate sectoarele 
trebuie reconsiderate. întrucît la 
un sondaj efectuat în luna tre
cută s-a constatat că multe că
rucioare nu conțin cubajul pres
cris. Supraveghetorii însărcinați 
cu distribuirea lemnului la locu
rile de muncă nu sînt destul de 
activi; sînt cazuri cînd în loc ca 
aceștia să se găsească pe tra
seul galeriei, unde se face re
partiția lemnului pentru diferi
te sectoare, ei se găsesc fie la 
suprafață, în incinta casei pu
țului, fie în alte locuri. O can
titate de lemn se risipește prin 
degradarea acestuia la fasonare 
și aducerea la dimensiunile ne
cesare lucrărilor miniere. In a- 
cest sens este necesar să șe pro
cedeze la alegerea lemnului ce
lui mai apropiat ca dimensiune 
de cea cerută sau care se pre
tează la o divizare exactă, fără 
a crea resturi. La stive trebuie 
folosit lemnul rezultat din re
cuperări care se pot face pe 
stratele subțiri. Recuperarea lem
nului. acolo unde este posibil, 
trebuie să fie o preocupare per
manentă a fiecărui muncitor, 
tehnician și inginer din sector.

Sînt cazuri cînd proptele ce 
se expediază în vagonete pen
tru sectoarele II și III — sec
toare care exploatează stratele; 
subțiri — sînt dirijate de către 
sectorul VI transport la sectoa

rele I și IV care nu folosesc ast
fel de armături. Aceste sectoa
re, ca să aibă goale, răstoarnă 
proptele, care, în cele din urmi 
se- scot la suprafață și se folo
sesc ca lemn de foc aducînd ast
fel pagube exploatării. O altă 
lipsă este folosirea lemnului 
lung de 5 m., care deobicei este 
destinat pentru ștempi la copte - 
rișul straielor groase, ca propti 
care nu depășesc 3,5 m. lungi
me, ceea ce presupune tăieteă 
la această dimensiune, iar res
tul se folosește în alte scopuri; 
Numai aceste cîteva cazuri dte 
folosire nerațională a lemnului, 
arătate mai sus. duc la risipirea 
unei importante cantități de lemri 
care se cifrează zilnic la 10-15 
m. c. adică cca. 400 m. c. lunar, 
respectiv 50.000 lei. sumă cu 
care se încarcă prețul de cost.

Pentru reducerea continuă a 
consumului de material lemnos, 
începînd cu luna noiembrie ser-

CONSTANTIN DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

(Conținu are în pag. 2*a)
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E necesară o rampă 
pentru descărcarea materialelor

SCRISORI 
CĂTRE REDACȚIE

Șantierele din Valea Jiului au 
un vast program de activitate. 
Pentru realizarea lui, sînt nece
sare importante cantități de ma
teriale de construcții, în deosebi 
nisip, pietriș, ciment, cărămidă, 
prefabricate.

Pentru a putea satisface nece
sitățile de materiale de construc
ții pentru șantierele din Petro
șani — Petrila — Lonea, stația 
C.F.R. din Petro
șani avea o linie 
spaoială pentru 
descărcarea mate
rialelor de cons
trucție — linia 
19, care a fost la dispoziția cons
tructorilor noștri începînd din a- 
nul 1952. Cu ocazia lucrărilor de 
lărgire a stației, linia 19 a fost 
demontată, Intrudt în această 
parte a stației lucrările sînt ter
minate, se poate constata că locul 
unde a existat înainte linia 19 
— linia pentru descărcarea mate
rialelor de construcții — este gol 
și nefolosit pentru mei un fel de 
lucrări.

In tot timpul cit șantierele 
noastre nu au avut la dispoziție o 
rampă pentru descărcarea mate
rialelor de construcții în Petro
șani, am fost nevoiți să descăr
căm o pane din materialele sosite

----------------- G--------------

Reducerii consumului de lemn 
Ia E. M. Aninoasa — toată atenția!

(Urmare din pagina i-a)

viciul de planificare va reparti
za lemnul conform monografiilor 
de armare. Odată cu aceasta, 
conducerea sectorului 1 va tre
bui să urgenteze deschiderea ce 
lui de-al doilea abataj frontal 
armat metalic de pe stratul III, 
care din punct de vedere al con
sumului' de lemn va avea o in
fluentă favorabilă atît asupra 
sectorului cît și asupra exploa
tării.

Făcînd o analiză pe sectoare a 
consumului de material lemnos, se 
constată disproporții de la o lună 
la alta. Astfel sectorul I a rea
lizat în semestrul I a. c. un con
sum de 40,2 m. c./lOOO tone, în 
iulie — 43, în august 49
m. c./lOOO tone, iar în septem
brie 40 m. c./lOOO tone. Secto
rul II a realizat în semestrul I
47,2 m. c./lOOO tone, în iulie — 
39, apoi crește în august la 63 

m. c./lOOO tone, pentru ca în sep
tembrie să coboare la 52,6 
m. c./lOOO tone. $i această cifră 
este mare tinînd seama de me
dia semestrului I care a fost de
47,2 m. C./100® tone de cărbune. 
La sectorul III se observă o 
creștere permanentă a consu
mului de lemn, adică die la 40,5 
m. c./lOOO tone în semestrul I 
la 50,4 în iulie, 52,1 în august 
și 56,6 m. c./lOOO tone în sep

la linia publică, de unde nu tre
buit să fie transportate imediat 
din vagon, restul de materiale au 
trebuit să fie dirijate la stația 
Lîvezcni, de unde au fost trans
portate cu camioanele la șantier 
rele din centrul orașului Petro
șani, precum și la Petrila și Lo- 
nea, adică la o distanță între 
6—18 km. La Stația Lîvezcni 
rampa de descărcare este neîncă

pătoare pentru 
atîtea sortimente 
de materiale, ca
re astfel au fost 
amestecate și de
gradate înțr-un 

procent excesiv de mare.
Avînd în vedete că pentru a- 

nul 1962, planul șantierelor de 
aici este mult majorat, nu 
este njei o altă posibilitate în 
legătură cu o aprovizionare ra
țională cu materiale decât folo
sirea una rampe în stația Petro
șani. De aceea, «te necesar ca 
șantierul să primească iar linia 
19 pentru descărcarea de mate
riale de construcții. Este o cerin
ță justă care contribuie și la redu
cerea prețului de cost al construc
țiilor.

Ing. C. AUNER 
șeful grupului de șantiere 

din Valea Jiului

tembrie. La sectorul IV Priboi 
consumul de lemn înregistrează 
variații nu atît de evidente și 
este un fapt îmbucurător că el 
are tendința de scădere. Aceste 
variații precum și tendința de 
creștere a consumului specific 
trebuie studiate temeinic de că
tre colectivul fiecărui sector, tre. 
buie văzute cauzele care ie-au 
povocat și luate din timp mă
suri eficace. Spre exemplu, con
ducerea sectorului III Piscu va 
trebui să-și orienteze atenția în 
direcția unej proportionalități 

între volumul de cărbune extras 
și volumul lucrărilor de între, 

tinere, precum și restabilirea pro
filului normal al galeriilor di
recționale pe stratele 13 și 15, 
în special în partea estică.

Reducerea consumului de lemn 
trebuie să fie în atenția tutu
ror, știut fiind faptul că în tri
mestrul Ш 1961 prețul de cost 
planificat a fost depășit cu 
580.000 lei.

Fiecare muncitor, tehnician și 
inginer din cadrul exploatării 
noastre este chemat să contri
buie . la realizarea de economii, 
să dea dovadă de pricepere și 
inițiativă în găsirea celor mai 
bune metode care duc la scă
derea prețului de cost. Numai 
astfel ne vom putea achita cu 
cinste de sarcinile ce ie avem 
în această direcție.

й агаей materialelor рінншіе

Elevii vor călătorii 
în condiții optime

Propunerea de a se rezerva un 
vagon clasă pentru elevii călători, 
care fac ruta Lupeni — Petroșani 
s-a născut din dorința de a li se 
crea elevilor condiții optime de 
călătorie. La propunerea aceasta, 
publicată în ziarul „Steagul roșu ‘ 
nr. 3715 la rubrica: „Ar fi bine 
dacă..." Serviciul M. din cedrul 
Direcției regionale C.F.R. Timi
șoara a dispus ca unul din vagoa
nele clasă, la trenurile solicitate, 
pe ruta Lupeni — Petroșani să 
fie folosit numai de elevi. Cu a- 
ceattă măsură luată de C.F.R. 
elevilor călători li se asigură con
diții optime de călătorie.

Conducătorilor auto 
li s-a atras atenția

Intr-un articol intitulat: „Ora 
tîrzie, gestionara ți claxonul" au 
fost criticați conducătorii auto 
de pe autobuzele locale care trag 
în fața bufetului „Parîngui“ din 
Petroșani, claxonînd repetat și în
delung în miez de noapte. Sesi
zată de at ( ta stare de lucruri^ 
conducerea I.C.O. Petroșani le-a 
atras atenția șoferilor asupra res
pectării liniștei locatarilor iar a- 
celora care vor continua să con
turbe liniștea, conducerea I.C.O- 
le va aplica sancțiunile cuvenite.

Drapelul de magazin alimentar fruntaș din Lupeni îi deține 
colectivul unității 61 (gestionar Boroș Adalbert). Despre colec- 
tivui acestei unități se pot spune multe cuvinte de laudă. Hotărit să 
păstreze drapelul cîștigat au rea lizat o vi tiz are de 262.700 lei 
peste sarcinile de plan ale trimestrului III.

IN CLIȘEU: Una din vînzătoarele magazinului, La le seu
Olga, deservind o clientă.

LA VISCOZ* LUPENI

Grijă sporită fa|ă de educarea 
tineretului

Recent, la Viscoza Lupeni a 
avut loc adunarea generală pen
tru darea de seamă și. alegerea 
noului comitet U.T.M. pe fabrică- 
Discuțiile purtate cu acest prilej 
de utemiști pe marginea dării da 
seamă prezentată de tov. Dumi
trescu Ioana, secretara comitetu
lui U.T.M., au scos evidență 
contribuția valoroasă a tineretu
lui întreprinderii, a brigăzilor de 
producție ale tineretului, precum 
și ale posturilor U.T.M. de con
trol la îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Adunarea a analizat cu o deose
bită atenție activitatea comitetu
lui U.T.M. și a organizațiilor 
U.T.M. din secțiile fabricii pen
tru educarea comunistă și patrio
tică a tineretului. Adunarea a 
apreciat ca pozitiv faptul că în a 
cest an comitetul U.T.M. a orga
nizat prezentări de informări po
litice cu privire la politică par
tidului și guvernului și situația 
internațională, acțiuni de popu
larizare în rîndul tinerilor a tre
cutului de luptă al partidului, a 
tradițiilor de luptă ale U.T.C.

Invâțămîntul politic U.T.M. a 
cuprins majoritatea tinerilor. Prin 
munca educativă desfășurata în 
cadrul cercurilor de învățămînt 
politic, acestea au contribuit în 
mare măsură la întărirea discipli
nei tineretului îrt procesul de pro
ducție, a grijii acestuia față de 
bunul obștesc ți a răspunderii 
tinerilor față de realizarea sarci
nilor de plan la toți indicii.

Scoțînd în evidență rezultatele 
bune, participanții la adunare au 
subliniat totodată că îa munca 
de educare a tineretului din fa
brică mai sînt unele neajunsuri, 
îndeosebi în organizarea timpului 
liber el tineretului. Adunarea a 
criticat vechiul comitet pentru 
faptul că a neglijat folosirea u~ 
nor forme de educare cum sînt 
reuniunile tovărășești, recenziile, 
serile literare, simpozioanele, con
cursuri drumeții veseli precum ți 
alte acțiuni cultural-educative.

Comitetul U.T.M. a neglijat 
totodată organizarea de excursii 
în scopul cunoașterii de către ti
neretul fabricii a frumuseților ți 
bogățiilor din împrejurimi, a rea
lizărilor regimului de democrație 
populară. Munca de atragere a ti
nerilor la citirea literaturii nu * 
preocupat comitetul U.T.M. ; iu 
acest an nici un tînăr n-a obținut 
insigna de „Prieten al cărții".

Adunarea generală a stabilit 
sarcini concrete noului comitet in 
vederea îmbunătățirii muncii e- 
ducative în rîndul tinerilor, în 
privința mobilizării lui la noi «suc
cese în realizarea sarcinilor eco
nomice.

1. GH1ȚAN

____ -=©=-

Răsfoind dosarele 
cu propunerile 

de inovații
Lună de lună, la cabinetul teh

nic ăl preparației Lupeni sînt In 
studiu noi și noi dosare cu cele 
mai valoroase propuneri de ino
vații pentru îmbunătățirea proce
sului tehnologic. Dintre cele mai 
recente propuneri iese în evidență 
cea intitulată „Sistem de semnali
zare Ia decantorul de șlarn", au
tori ing. Hetțik losif ți maistrul 
electrician Regheni Pavel. Aplica
rea în producție a acestei inova
ții va duce la îmbunătățirea sigu
ranței în functionarea decan toru
lui prin extinderea sistemului de 
semnalizare optic ți acustic la toate 
pozițiile de funcționare ca mers 
normal, mers în gol, sarcină maxi
mă etc.

O altă inovație, prețioasă pentru 
pregătirile de iarnă, este cea pro
pusă de muncitorul Erdbsy Ioan : 
„Oală de condens la instalația de 
încălzire centrală a preparației". 
Prin aplicarea acestei inovații, pe 
lingă îmbunătățirea încălzirii io 
sectoarele preparației, se Vor obține 
economii la consumul de aburi.

JLa mina „Dtopalaia (Ouiek“
Acesta este numele minei de 

căbuni unde ne aflăm. In limba 
noastră înseamnă „Mina Un- 
chieșului". După nume, vîrsta 
nu pare a-i fi mică. Intr-ade
văr, nu-i mult de cînd și-a ser
bat jubileul: 60 de anj de la 
naștere. Pășind în curtea minei 
străbătînd galeriile și abatajele 
constați cu o plăcută surprinde
re că e totuși tînără la 60 de 
ani.

...Semnalul a fost dat. colivia 
a început să coboare în adînțul 
minei. Ne oprim Ц orizontul 
613. Galeriile de transport spre 
abataje par mai degrabă niște 
bulevarde subpămîntene. Nu lip
sesc nici... trotuarele, nici lumi
na blîndă de neon. Iată că a- 
pare și o gară, cu peroane și 
trenuri care-i duc pe mineri. In 
locul impiegatului de mișcare — 
dispecerul de orizont. Intri în 
cabină și nu-ti vine să crezi eă 
te afli sub pămînt. Cabina e o 
adevărată bijuterie a âdîncuri- 
lor: lumină cu neon, mobilată, 
frumos zugrăvită. De aici prin 
troleifoane se tine legătură cu 
dispecerul central, cu mecanicii 
de locomotivă, cu puțurile de 
extracție, cu punctele de încăr
care din apropierea abatajelor

Iau loc în cabina unei loco
motive de 18 tone. Mecanicul, 
așteaptă ordinul de plecare. In 
troleifon răsună vocea dispece
rului. Locomotiva a pornit cu 
оооотоойопоооовесковомомеоооммс

NOTE DE DRUM
DIN R. P. POLONA

viteză, se afundă în inima pă- 
mîntului, spre abataje.

...Lung de 70 de metri, aba
tajul frontal nr. 9 se aseamănă 
cu cele văzute în minunata 
noastră Vale a Jiului. Mai pre
sus de orice aici, ca și în mi
nele noastre, ceea ce impresio
nează pe vizitator sînt oame
nii. Șeful brigăzii din abatajul 
9 este minerul Henryk Czaka, 
respectat și iubit de ortacii lui, 
se bucură de cinstire în întreaga 
mină. Și are doar 33 de ani. 
Maistrul abatajului, Edward 
Kedra, are și el numai 25 dte 
ani. Vorbește cu stimă de șeful 
brigăzii dan abataj:

— Czaka e miner de ispra
vă. Dealtfel, toată brigada îi 
seamănă. Oriunde îi trimiți să 
lucreze în mină, poți fi sigur 
de ei. j

Toți de la „Kopalnia Wujek" 
sînt în întrecere. 24 de brigăzi 
din abataje care numără peste 
400 de mineri de frunte se în
trec pentru titlul de „brigadă a 
muncii socialiste".

Cîteva rezultate ale întrecerii. 
Mina „Wujek", mecanizată și 
pregătită pentru o extracție de 
4000 tone de cărbune pe zi, tri
mite zilnic economiei naționale 
mai mult dte 6000 tone. E doar 
începutul. Minerii de ia „Ko
palnia Wujek" îndlină toate 
succesele lor partidului, patriei 
lor dragi.

După eliberare,- la îndemnul 
partidului minerii și specialiștii 
din Katowice au pornit o largă 
mișcare pentru refacerea minelor 
vlăguite de cotropitorii hitle- 
riști. Statul popular a investit 

• sume mari. Una după alta, aele 
70 de mine din bazinul Kato- 
wice au început a depăși plafo
nul tuturor rezultatelor anteri
oare, sporind producția de la
95,2 milioane tone de cărbune 
în 1956, la 104,4 milioane tone 
în 1960.

La mina „Wujek", în acești 
ani un grup de specialiști și-a 
consacrat activitatea rezolvării 
unor importante probleme teh

nice legate de viitorul minei. Ea 
are rezerve de cărbune descope
rite pînă la І.000 m. adîncime.

...In orice clipă, dispecerul 
poate urmări pe ecranele de te. 
leviziune cum funcționează pu
țurile de extracție, la ce orizont 
se află colivia, cum lucrează 
benzile transportoare din gale
rii și abataje, ce se tntîmplă la 
punctele de încărcare și așa mai 
departe. Specialiștii din mină au 
astfel posibilitatea să asigure, 
operativ $1 cu bune rezultate, e- 
sistența tehnică impusă de ca
pacitatea mare de extracție a 
minei.

Acum pregătesc instalații te
lecomandate ce vor regla tem
peratura și presiunea atmoeferi- 
că In subteran. De asemenea, 
specialiștii au în .proiect să in
troducă legătura directă a dis
pecerului, prin troleifon cu toa
te abatajele și galeriile minei 
înctt în orice împrejurare, mi
nerii din abataje, cel dte la trans
port și întreținere să poată co
munica sau primi dispozițiile șl 
ajutorul necesar de îa dfepece. 
rul central.

...Fiecare al cincilea salariat 
al minei studiază o formă de 
învățămînt. La sfîrșitul acestui 
an școlar 150 de mineri au ab
solvit școala de 7 ani. alți 150 
învață la diferite școli tehnice 

sau superioare. Peste 100 de ti* 
neri se pregătesc la școala de 
mineri. Numeroși mineri frun
tași urmează școala de maiștri, 

înainte de război minerii nu 
locuiau lingă mină, mulți din
tre ei nici n-aveau ceea ce în. 
(alegem prin locuințe. Numai în 
ultimii 5 ani minerii de la „Ko
palnia Wujek" au primit In a- 
propierea minei peste 2.000 de 
apartamente. Un nou cartier e 
tn plină construcție, iar peste 
100 de mineri își clădesc anual 
case proprii.

După vizita la „Kopalnia 
Wujek" nu poți să nu duci, prin
tre atîtea amintiri plăcute, și 
mărturijle de simpatie ale mi. 
rterilor față de poporul nostru.' 
Ei îți povestesc cu bucurie des
pre vizita la Katowice și prin 
bazinul carbonifer a delegației 
de partid și guvernamentale a 
țării noastre în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Minerii din abataje și galerii, 
tehnicienii și inginerii de la 
„Kopalnia Wujek" ne-au rugat 
să te îndeplinim o dorință: să 
transmitem un salut frățesc mi. 
norilor din Valea Jiului, și din 
toată țara.

Le îndeplinim această doria- 
ți din toată inima.

VICTOR DELEANU
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tRezoluția Congresului al XXli-iea al
(Urmare din pagina l-a)

Congresul al XXII-lea a subli
niat că „astăzi nu imperialis
mul, ci socialismul determină o- 
rientarea principală a dezvoltării 
mondiale".

S.-a confirmat pe deplin con
cluzia Congresului al XX-lea cu 
privire la inevitabilitatea adîn- 
cirii crizei generale a capitalis
mului. In ultimii ani au conți 
nuat să slăbească pozițiile eco
nomice, politice și ideologice ale 
imperialismului, s-au ascuțit și 
mai mult principalele lui con 
tradicțiî, iar lupta revoluționară 

a clasei muncitoare, mișcarea de
mocratică și de eliberare națio
nală a popoarelor au luat o am
ploare uriașă. Sub loviturile pu
ternice ale mișcării de eliberare 
națională sistemul colonial de 
fapt s-a prăbușit.

Referindu-se la formele și căi
le de dezvoltare a revoluției so
cialiste, Rezoluția subliniază că 
clasa muncitoare și avangarda 
ei — partidul marxist-leninișt — 
.năzuiesc să înfăptuiască revolu
ția socialistă pe cale pașnică. In 
condițiile actuale, „într-o serie 
de țări capitaliste, clasa munci
toare. în frunte cu detașamentul 
sau înaintat are posibilitatea ca, 
pe baza frontului muncitoresc și 
popular precum și a altor forme 
posibile de înțelegere și colabo
rare politică între diferite partide 
și organizații obștești să uneas
că majoritatea poporului, să cu
cerească puterea de stat fără 
război civil și să asigure tre
cerea principalelor mijloace de 
producție în mîinile poporului"

„Comunismul a devenit forța 
politică cea mai influentă a e- 
pocii noastre", se spune în Re
zoluție. In continuare se subli
niază :

„Lupta intransigentă, consec
ventă pe două fronturi — împo
triva revizionismului ca primej
die principală, și împotriva dog 
rhatismului și sectarismului — 
are o însemnătate hotărîtoare 
pentru triumful marxism-lenfrifs- I 
mului. P.C.U.S. consideră că 
datoria sa internationalist» con 
stă în a consolida prin toate mij
loacele unitatea de monolit a 

mișcării comuniste internaționale, 
în . a'lupta împotriva tuturor ce
lor care încearcă să slăbească 
unitatea comuniștilor din toate 
tăTite. Este necesar Ca și pe vii
tor să fie demascată teoria și 
practica revizionismului contem
poran care și-,a găsit expresia 
cea mai concentrată în progra 
mul Uniunii comuniștilor din 
Iugoslavia".

Problema războiului și a pă
cii a fost și rămîne problema 
cea mai arzătoare a contempo
raneității. In Rezoluție se subli
niază :

„In condițiile actuale a apărut 
perspectiva realizării coexistenței 
pașnice pentru întreaga perioa 
dă în cursul căreia trebuie să-și 
găsească rezolvarea problemele 
sociale și politice care despart 
tn prezent lumea. Evoluția lu
crurilor este de așa natură că 
încă înainte de victoria deplină 
t socialismului pe pămînt, In 
condițiile menținerii capitalismu
lui într-o parte a 
părea posibilitatea 
exclude războiul 
viața societății".

In Rezoluție se 
tă că, atîta vreme 
ne imperialismul, va dăinui 
terenul pentru războaie de agre 
siune. Imperialismul internațio 
nai, în primul rînd cel ameri
can, reprezintă primejdia prin
cipală pentru cauza păcii în lu
mea întreagă. El pregătește cri
ma cea mai cumplită împotriva 
omenirii - războiul termonu
clear mondial.

„Congresul consideră ca fi. 
Ind oportune, juste și necesare 
măsurile Comitetului Central și 
guvernului sovietic pentru întă
rirea continuă a capacității de 
apărare a patriei noastre. Atîta 
timp cît există agresorii impe
rialiști. trebuie să fim cu ochii 
în patru, trebuie să ținem uscat' 
praful de pușcă, să perfecționăm 
apărarea țărilor socialiste, for- 
țete lor armate".

După cum se subliniază în 
Rezoluție, „cauza consolidării 

, păcii cere rezolvarea neîntîrzia- 
tă, pe baza principiilor Coexis. 
tentei pașnice, a problemelor ln-

lumii va a- 
reală de a 
mondial din

arată, totoda- 
cît se menți-

$î

trenationale . fundamentale și în 
primul rînd: dezarmarea gene
rală și totală sub cel mai strict 
control international; lichidarea 
definitivă a jugului colonial în 
toate formele și manifestările 
sale; asigurarea reală a unui a- 
jutor eficient pentru popoarele 
care $i-au cucerit recent . inde
pendenta; lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial; 
reglementare» pașnică cu Ger
mania; restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze în Organizați» Națiu
nilor Unite; îmbunătățirea sub
stanțială a mecanismului Orga
nizației Națiunilor Unite; dezvol
tarea relațiilor constructive între 
state, a legăturilor economice și 
culturale între toate țările".

„Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice va face tot ce este 
necesar pentru a menține și a 
consolida pacea și prietenia în
tre popoare, 
lui înaltelor 
suiui social 
lor".

Congresul 
P.C.U.S

în numele triumfu- 
ideaiuri ale p rog re 
și fericirii popoare-

al XXII-lea ai 
. consideră necesar ca și 

de acum înainte să înfăptuiască 
neabătut și consecvent principiul 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite 
nie generală a politicii 
a Uniunii Sovietice;

să întărească neobosit 
tea țărilor socialismului pe baza 

. colaborării și întrajutorării fră
țești, să-și aducă contribuția la 
întărirea puterii sistemului mon 
dial socialist;

să dezvolte și să adînceasca 
colaborarea cu toate forțele ca
re luptă pentru pace în întreaga 
lume;

să întărească solidaritatea 
proletară cu clasa muncitoare și. 
cu oamenii muncii din întreaga 
lume, să acorde un sprijin mul
tilateral popoarelor care luptă 
pentru eliberarea lor de sub ju
gul imperialist și colonial, pen
tru Întărirea independenței l&r;

să dezvolte și mai larg iegă- 
ttfirtte<4ffternationale constructive, 
colaborarea economică și comer
țul reciproc avantajos cu toate, 
țările;

să ducă o politică, externă ac
tivă și suplă, lilptîhd pentru re

glementarea pe calea tratativelor, 
a problemelor mondiale la ordi
nea zilei, să demaște uneltirile 
și manevrele ațîțătorilor impe
rialiști la război, să întărească 
pacea în întreaga lume.

După cum se arată în Rezo
luție, cea mai importantă trăsă
tură a perioadei de după Con
gresul al XX-lea este ritmul ac
celeră! al construcției comuniste. 
In ultimii șase ani, volumul pro
ducției Industriale a crescut a- 
proxftnativ cu 80 la sută. Pla
nul septenal se îndeplinește cu 
succes. Sporul mediu anual al 
producției industriale reprezintă 
de fapt 10 la sută în loc de 8,3 
la sută cît se prevăzuse pentru 
primii trei ani ai septenalului. 
S-au produs peste prevederile 
primilor trei ani ai septenalului 
produse industriale în valoare 
de circa 19 miliarde de ruble.

Congresul a relevat că reîn- 
zestrarea armatei sovietice cu 
tehnica racheto-nucleată a fost 
pe deplin încheiată. „In mîinile 
poporului nostru, puternica teh
nică militară slujește cu nădejde 
apărarea cuceririlor socialiste, 
cauza întăririi păcii în lumea în
treagă".

Se îndeplinește cu succes sar
cina de a ajunge din urmă și 
de a depăși cele mai dezvoltate 
țări capitaliste în ce privește 
producția pe cap de Ibcuitor, se 
spune în Rezoluție. Uniunea So. 
yietică a depășit de 
S.U.A, — cea mai 
țară capitalistă —- nu 
ce privește ritmul, ci 
privește sporul anual absolut al 
producției. In prezent, U.R.S.S. 

extrage mai mult minereu de fier 
și cărbune, decît S.U.A., produ
ce mai mult cocs, prefabricate 
din beton armat, unt. zahăr și 
o serie de alte articole și produ
se alimentare decît S.U.A.

„îndeplinirea planului septe
nal va ridica economia Uniunii 
Sovietice la un nivel de la care 
nu va mai fi nevoie de mult timp 
pentru a depăși S.U.A. și în ce 
privește producția pe Gap de lo
cuitor. Aceasta va fi o victorie 
de importantă istorică mondială

ca 11- 
externe

unita-

pe acum 
dezvoltată 
numai în 
și în ce

a socialismului asupra capitalis- 
mului“.

In Rezoluție se arată că în 
decurs de cinci ani producția 
globală a agriculturii sovietice 
a crescut cu 43 la sută în com
parație Cu cei cinci ani prece
dents In ultimii ani, statul a- 
chiziționează anual peste trei 
miliarde de puduri de cereale 
(înainte achiziționa doar apro
ximativ două miliarde). Crește 
neîncetat bunăstarea materială a 
oamenilor muncii.

Pe baza creșterii venitului na
tional al U.R.S.S., veniturile 

reale ale muncitorilor si funcțio
narilor (calculate pe cap de sa
lariat) au sporit în decurs de 
cinci ani cu 27 la sută iar veni
turile colhoznicilor cu 33 la 
sută.

In domeniul politicii interne 
se trasează, printre altele, urmă
toarele sarcini de cea mai mare 
importantă :

să se asigure îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor planului 
septenal, ceea ce va avea o im

portantă hotărîtoare pentru crea
rea bazei tehnice materiale a 
comunismului, pentru victoria în 
întrecerea economică pașnică cu 
capitalismul;

să se obțină pe baza progre. 
sului tehnic continuu creșterea 
prin toate mijloacele a producti
vității muncii în industrie, con 
struct», agricultură, transpor 
turi;

să se îmbunătățească consec
vent munca organizatorică de 
conducere a economiei, naționale;

să se sporească în anii urmă
tori achizițiile de cereale pînă 
ia 4.200 de milioane de păduri, 
cele de 
oane de 
pînă la 
anual;

să se 
nuă a nivelului de trai 
porului;

Să se mențină 
venită și să se 
toate mijloacele 
apărare a tării, 
îu întreaga lume,, să se perfec. 
tioneze armamentul armatei so
vietice;

să se dezvolte si »ă se perfec
ționeze relațiile sociale socialiste.

„Crearea bazei tehnice mate
riale a comunismului, dezvolta
rea relațiilor sociale socialiste, 
formarea omului societății co-

muniste, iată cele mai importan
te sarcini care stau în fata parti
dului în domeniul politicii inter
ne în perioada construcției des
fășurate a comunismului**.

Congresul a relevat că „Cea 
mai importantă latură a activi, 
tății partidului în perioada la 
care s-a referit raportul de ac
tivitate a fost restabilirea și dez
voltarea în continuare a norme
lor leniniste ale vieții de partid 
și a principiilor conducerii co
lective în toate verigile partidu
lui și statului". De o uriașă în
semnătate pentru construirea so
cialismului și comunismului, pen- i 
tru întreaga mișcare comunistă < 
internațională a fost condamna. ' 
rea deschisă și curajoasă de că* < 
tre partid, de către Comitetul lui <

Prin secțiile Urinei 
electrice din Vulcan

came, pină la 13 mili- 
tone. iar cele de lapte 
50 de milioane de tone

asigure creștetea conti- 
al po-

la înălțimea cu- 
întărească prin 
capacitatea de 
bastionul păcii

Colectiv harnic
Despre hărnicia colectivului ‘ 

secției turbine de la uzina elec
trică Vulcan s-au scris multe 
lucruri frumoase. Condus cu pri
cepere de maistrul principal co
munistul Blaj Sabin, colectivul 
secțtei turbine a înregistrat suc
cese de seamă, fapt pentru cate 
i s-a acordat titlul de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Acest colec
tiv de mai multe luni îți reali
zează planul de reparații în ter
menul stabilit.

De curînd, lăcătușii Popa 
Gheorghe, Pardos Puică, Tran
dafir Gh. și Cuie Ștefan, au 

o____ ___ , adtts îmbunătățiri în funcționa*
Central, a cultului Personăîitățu j rea stației de pompe ae la U.E.

1 Lupeni. Cu îmbunătățirile aduse, 
actualele ț ompe puse în func- 

.. .......J mai mare. De l
numele acestor tovarăși se leagă < 
fi confecționarea unui campriief 
diiitr-un motor Cu explozie.

Pînă mai acum cîteva zile, la 
nituitea cazonelor aflate în repa
rație la U.E. Vulcan se folosea 

! un compresor împrumutat de la 
alte întreprinderi. Dar colectivul 
secției a hotârît să nu se mai 
împrumute, ci dintr-un motor cu 
explozie degradat să faci uft 
compresor de 10 atmosfere dă 
care să se poată servi la repa
rații. Zis fi făcut. La ultima re
parație efectuată cazonelor nr, h 
fi 9, nituireâ sa făcut cu ajuto
rul compresorului confecționat 
de lăcătușii secției turbine în 
frunte cu maistrul principal Blaj 
Sabin.

Pricepere 
și curaj

Colectivul sectorului de inves- 
£ tiții din cadrul Uzinei electrici 
j ’....................

lui Stalin. - І
„Congresul, se spune în Re-< 

zoluție, consideră absolut juste f au Un debit 
și aprobă în întregime măsurile C 
hotărîte luate de C.C, pentru de
mascarea și zdrobirea ideologi

că a L . 
tov, Kaganovici. 
ganin, Pervuhin, Saburov și Șe- 
pilov care li s a alăturat, gfup 
care a acționat împotriva liniei 
leniniste trasată de Congresul al 
XX-lea".

In timpul luptei fracțiOîliste 
dusă de grupul antipartinic Vo- 
roșilbv a făcut greșeli serioase. 
In cursul plenarei C.C. din iunie 
(1957), Voroșilov și-a recunos
cut greșelile și a condamnat ac
țiunile fracționlste ale grupului 
antipartinic contribuind prin a- 
ceasta într-o anumită 
la demascarea

' partinici.
In rezoluție 

cinile tuturor 
partid în domeniul muncii 
nizatorice și ideologice. 

. Rezoluția se încheie 
tcarete cuvinte :

„Partidul Comunist 
nii Sovietice va ține 
viitor steagul Victorios al 
xism-leninismului își i 
plini datoria internationalists 
fată de oamenii muncii din toa
te țările, își va consacra toate 
forțele luptei pentru interesele 
poporului, pentru realizarea mă
rețului țel istoric, construirea 
societății comuniste.

Partidul proclamă solemn : ac
tuala generație a oamenilor so
vietici va trăi în comunism !“

grupului antipartinic Mole- i 
Kaganovici, Malenkov, Bul-J;

măsură,
renegaților anti*

se definesc sar-? 
organizațiilor de > 

orga- ; 

urmă- ?• u

al 
auâ

Uniu- 
și pe 
mar-

*

I

lJ

Vulcan, a executat de curînd o 
lucrare speciali care a cerut mult 
curaj și pricepere. Repararea ci* 
sului de fum al U.E. Lupeni, 
............. j peste 50 metri, necesita 
ridicarea unei schele, construirea 

i unei centuri de beton armat fi 
i consolidarea vîrfului coșului. Lu
crarea a fost încredințată echipei 
compuse din Balăzs Aladar, 
Grosu Viorel și Tamis Carol,

> Lucrind cu multă tragere de irâ* 
P mă, cei trei au terminat repara* 
\<rea coșului de fum în 1.500 ore

în loc de 2.000 ore cite au fost 
I acordate. Pentru priceperea fi 
j curajul de care au dat dovadă 
j conducerea U. E. Vulcan a aedr* 
I dat echipei un premiu în mod
> excepțional,
J O lucrare specială a fost și a* 
ț coperirea sălii de mașini a U. E.
> Vidcan, la care s-au montat pgs- 
•\ te 150 metri pătrați geamuri la 
И luminatoarele nou confecționate.

La lucrarea aceasta s-au eviden
ția Hașu Minodora, Gydrgy Io
sif și Ilyes Barnabaș, Printre acei 
care au dovedit multă pricepere 
în lucrările speciale încredințate 
lor se numiră fi (Sreeriif Petru 
fi Rotaru Gbeorghe, cere la ulii* 
та lucrare au obținut o reduce
re de timp de 25 la sută 
de timpul acordat.

va înde-( luLttl de 
tioiiaiista de

Poiorol sorinii aeroba io entuziasm Milrlie luate 
de tel de-al ХЯІ-lea ~

MOSCOVA 1 (Agerpres)i
La 31 octombrie, in întreaga 

Uniune Sovietică au avut loc nu
meroase mitinguri in cadrul că
rora oamenii muncii și-au expri
mat deplina aprobare și sprijinul 
față de linia politică și activi
tatea practică a Comitetului Cen
tral al P.QU.S.

Corespondenții agenției TASi 
anunță din diferite orașe ale ță
rii oă la aceste mitinguri au foit 
adoptate rezoluții in care se apro
bă hot&ririle Congresului construc
torilor comunismului care s-a în
cheiat la 31 octombrie la Krem
lin. Participanții la adunări fiu 
declarat că nu-și vor precupeți 
forțele pentru transpunerea în via
ță a mărețului program de cons
truire a comunismului.

In capitala Uaainei, la Kiev, 
au avut loc numeroase mitinguri. 
La adunarea oamenilor muncii de 
Ія uzine „Tocielektropribor", mun
citoarea N. Kuhar a declarat :

Congresul a demonstrat unitatea 
de monolit a partidului și poporu
lui nostru, unitatea partidelor Co
muniste și muncitorești de peste 
hotare în lupta lor pentru viitorul 
fericit al poporului.

ООШ al P. [. li. $.
La uzina constructoare de ma

șini din Ural a avut îoc un miting 
la care au participat 15.000 de 
persoane. Luînd cuvîntitl, șeful de 
brigadă Moiseev a subliniat că în 
hotăririle Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. este indicată cu pre
cizie calea leninista pe care o va 
urma poporul sovietic în conitrui- 
rea celei mai drepte societăți de 
pe Pămînt.

La numeroase mitinguri ale oa
menilor muncii s-au adoptat re
zoluții în care este aprobată ți 
sprijinită linia generală a parti
dului, în care se cere pedepsirea 
severă za participanților la grupul 
fracționist antipartinic.

Partidul și poporul merg pe o 
cale justă, această idee a străbătut 
declarațiile vorbitorilor la mitingul 
de la Fabrica de țesături de mă
tase din Buhara (Uzbekistan).

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. a trasat un țel clar parti
dului și întregului popor sovietic, 
a declarat muncitoarea T. Molda- 
taeva de la fabrica de tricotaje 
din Alma-Ata, care a luat cuvîn- 
tul la mitingul colectivului fabri
cii.

---- :-------------©_--------------

Membri ai Comisiei inter naționale 
de supraveghere

||

I

i

XIENG KUANG 1 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul agenției China Nouă, la 30 
octombrie au sosit la Xieng Kuang, 
venind din Vientiane, S. Sen, pre
ședintele Comisiei Internaționale 
de supraveghere și conttol în Laos, 
reprezentantul principal ai Indiei 
în această comisie, A. Mbrski, re-

au sosit în Laos
prezentantul principal al Poloniei 
și L. Mayrand, reprezentantul prin
cipal al Canadei. Ei au făcut o 
vizită primului ministru al guver
nului laoțian regal, prințul Su- 
vanna Fumma și președintelui 
Partidului Neo Lao Hâksat, prin
țul Sufanuvong și fiu avut ' un 
schimb de păreri in legătură eu 
situația din Laos.

PROGRAM DE RADIO
3 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena noastră car. 
tea, 12,00 Limba noastră. Vor. 
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 14,00 Muzica ușoară, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,15 
Cîntece despre Lenin, 19,45 
Săptămîna muzicii sovietice, 
20,30 Program muzical pentru 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură. PROGRA
MUL II. 12,40 „Melodii... melo
dii" — emisiune de 
șoară romlnească 
15,35 Actualitatea în 
cialilte, 16,50 Curs 
rusă, 17,35 Cîntă Maria Tăna- 
se ți taragotistul Iosif Milu, 
18,27 Din viața de concert a 
Capitalei, .19,30 Teatru la mi
crofon : „Dacă vei fi întrebat" 
de Dorel Dorian, 22,30 Moment 
poetic: Versuri dedicate noului 
Program ăl P.C.U.S.

muzică u- 
(reluare), 
tarile SQ- 

de limba
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Recepție la Kremlin

1

паз»

MOSCOVA 1 (Agerpres) 
La 1 noiembrie. Comitetul 

Central al P.C.U.S. a oferit la 
Kremlin o recepție în cinstea 
delegațiilor străine la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S.

La recepție au luat parte re
prezentanții a 80 de partide 
comuniste și muncitorești prin
tre care delegația Partidlului 
Muncitoresc Romîn în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, delegațiile partidelor demo
cratice naționale africane, mem
brii și membrii supleanți ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., se-

-----------------©----------------
ALEGERILE DIN GRECIA

cretarif C.C. al P.C.U.S,, mem
brii și membrii supleanți ai 
C.C. al P.C.U.S., membrii Co
misiei centrale de revizie a 
P.C.U.S.

In timpul recepției au rostit 
toasturi prietenești Nikita 
Hrușciov, Maurice Thorez, Wla- 
dyslav Gomulka, Salam Adil, 
Bias Roca, Tidiani Traore.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie frățească, sub semnul uni
tății partidelor frățești pe baza 
marxism-lenînismului.

M. Glezos a fost ales deputat 
în parlamentul grec

ATENA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Potrivit ultimelor date oficiale, 
la alegerile parlamentare din 29 
octombrie, pentru Frontul Agrar 
General Democratic din Grecia 
(P.A.M.E.) au votat aproximativ 
700.000 de alegători. Printre de
putății aleși se află conducătorii 
E.D.A. — Passalidis, Iliu, Brilla- 
kîs, directorul ziarului „Avghi", 
Leonid Kyrkos și alții. A fost ales 
de asemenea, deputat în parlament 
Manolis Glezos care se află în
temnițat. El a obținut cel mai 
mare număr de voturi în raport cu 
ceilalți candidați ai P.A.M.E. aleși 
în Atena. Votînd pentru alegerea 
lui ca deputat în parlament, po
porul grec s-a pronunțat prin a- 
ceasta încă o dată pentru elibera
rea imediată a eroului Acropolei și 
a celorlalți democrați.

Acest lucru, scrie ziarul „Av-
------------- v—©

fel 
fel 
nu

ghi“, demonstrează că nici un 
de teroare și violență, nici un 
de samavolnicie și falsificare 
pot infringe spiritul democratic al 
poporului grec.

Potrivit datelor preliminare, da
torită legii electorale nedrepte, 
P.A.M.E. va obține în parlament 
numai 24 de locuri. Presa subli
niază că 20 de locuri, care ar fi 
trebuit de fapt să revină Frontului 
Agrar General Democratic din 
Grecia, vor fi „însușite" de E.R.E. 
Ziarele subliniază că, deși E.R.E. 
a obținut în alegeri o jumătate din 
numărul voturilor, el va deține 
în parlament 169—171 de locuri 
din 300.

Potrivit relatărilor presei, la 
1 noiembrie regele îl va însărcina 
pe liderul E.R.E., Karamanlis, cu 
formarea guvernului.

Partidele de centru vor avea 
în noul parlament 105-*107 locuri.

t

umn: Munaie [onsatraîă relei de a Vil a aniversări 
te la iBieperea luptei

MOSCOVA 1 (Agerpres)
La Casa prieteniei popoarelor 

diin Moscova a avut loc o adu
nare consacrată împlinirii, la 1 
noiembrie, a șapte ani de la în
ceperea luptei de eliberare a po
porului algerian.

Luînd cuvîntul la adunare, 
reprezentanții vieții publice din 
Moscova au declarat că repre
siunile 
gerian 
sînt în 
Ei au 
vietică 
naționale ale poporului algerian, 
năzuința sa nobilă spre libertate 
și independență.

Intîmpinat cu căldriră de a- 
sistență, Larbi Buhali prim-se- 
cretar al С. C. al P. C. 
din Algeria a jleclarat că 
poporul țării sale este 
recunoscător poporului sovietic 
nu numai pentru sprijinul și a- 
jutorul permanent, ci și pentru 
grandioasele succese economice, 
științifice și tehnice obținute de 
oamenii sovietici.

La adunare au luat cuvîntul, 
printre alții, ambasadorul Ma
rocului în U.R.S.S. și un stu
dent algerian care învață la U- 
niversitatea prieteniei popoarelor 
„P. Lumumba".

Participanții la adunare au

de eliberare io Algeria
adoptat în unanimitate o rezo
luție în care se subliniază că 
oamenii sovietici cer cu hotă- 
rîre guvernului francez să înce
teze războiul din Algeria, să re
zolve problema algeriană pe 
calea tratativelor.

împotriva poporului al- 
iubitor de libertate nu 
stare să-i frîngă voința, 

declarat că Uniunea So- 
împărtășește aspirațiile

AU „PIERDUT" 0... RACHETĂ
BERLIN 1 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

ADN, locuitorii comunei vest- 
germane Alteindorf au trecut 
în ziua de 30 octombrie prin- 
tr-o mare spaimă. Un avion a- 
merican „a pierdut" o rachetă 
care a căzut alături de o casă 
de locuit. Nu s-a produs nici 
o explozie; poliția militară a- 
mericană care a sosit la fața 
locului a neutralizat racheta.
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Lucrările Adunării 
a 0. N. V.

Generale

NEW YORK 1 (Agerpres).
In cadrul ședinței din 31 

tombrie a celei de-a XVI-a 
siuni a 
O.N.U., 
Senegal, 
rostit o 
exprimat 
fața O.N.U. stau patru probleme 
principale : reorganizarea O.N.U,, 
„problema Berlinului", dezarma
rea și decolonizarea.

Referindu-se la necesitatea reor
ganizării O.N.U., Sengor a subli
niat necesitatea lărgirii reprezen
tării țărilor neangajate în Consi
liul de Securitate, în Consiliul E- 
conomic și Social și în secretaria
tul O.N.U.

Sengor a atras atenția asupra 
necesității recunoașterii faptului că 
există două Germanii și a declarat 
că trebuie create condițiile pentru 
coexistența lor pașnică.

Trecînd la 
președintele

oa
se- 

aAdunării Generale 
președintele Republicii 

Leopold Sedar Sengor, a 
amplă cuvîntare. El și-a 
părerea că în prezent în

subliniat importanța uriașă a solu
ționării pașnice a acestei proble
me. El și-a exprimat părerea că 
țările neangajate trebuie să își joa
ce rolul în soluționarea acestei pro
bleme.

Președintele Senegalului a che
mat Ia traducerea neîntîrziată în 
viață a declarației cu privite la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. El a criticat 
cu deosebită asprime țări colonia
le cum sînt Portugalia și Republica 
Sud-Africană.

Apoi, Adunarea Generală a tre
cut la cel de-al doilea punct de 
pe ordinea de zi : Cuvîntările de 
felicitare cu prilejul primirii R.P. 
Mongole și Mauritaniei în O.N.U. 
Delegatul Poloniei, care a luat pri
mul cuvîntul, și-a exprimat adînca 
satisfacție în legătură cu faptul că, 
în pofida tuturor piedicilor, Mon
golia și-a ocupat în sfîrșit locul 
său în O.N.U. El a felicitat cor
dial pentru aceasta delegația R.P. 
Mongole.

Africa de sud-vest 
își cere independenta 
JOHANESBURG 1 (Ager

pres).
Președintele Organizației popoa

relor din Africa de sud-vest, M. 
Kerina a dat publicității o decla
rație în care, adresîndu-se Organi
zației Națiunilor Unite, cere crea
rea unei 
O.N.U.
vest care 
zentanți 
cane cu 
ca acestui teritoriu 
independență.

„Cerem sprijinul 
bîndirea independenței și suverani
tății, în apărarea împotriva orică
ror forțe agresive", se spune îa 
declarația lui Kerina.

Comisii consultative a 
pentru Africa de sud- 
să fie compusă din repre- 
ai tuturor statelor afri- 
misiunea de a contribui 

să i se acorde

O.N.U. în do-

Pe

problema dezarmării,
Republicii Senegal a

----------------- ©-

marginea mesajului tronului 
rostit de regina Angliei
1 (Agerpres)

............... laburiști — membri 
ai parlamentului — excluși din 
fracțiunea parlamentară a par
tidului laburist pentru că au vo
tat. împotriva alocărilor militare 
din bugetul guvernului, au pre
zentat un amendament la scri
soarea de răspuns la mesajul 
tronului rostit de regină.

In amendament se exprimă 
regretul în legătură cu faptul 
că în cuvînlarea reginei nu se 
menționează că guvernul englez 
nu va relua experiențele cu ar
ma nucleară, nu sînt cuprinse 
propunerile cu privire la lichi
darea bazelor militare de pe te
ritoriul Angliei, cu privire la re
nunțarea la politica de înarmare 
a armatei vest-germane cu arma 
nucleară și lipsește angajamen
tul privitor la interzicerea ins
truirii trupelor Bundeswehruluî 
pe teritorul Angliei.

LONDRA 
Cei cinci

In amendament se exprimă, 
de asemenea, regretul că în cu- 
vîntareâ reginei nu s-a spus nici 
un cuvînt despre crearea în 
Europa centrală a unei zone de- 
nuclearizate, ceea ce ar putea 
constitui o „contribuție impor 
tată la soluționarea problemei 
Berlinului și reglementarea pro
blemelor care dezbină în prezent 
Estul și Vestul și amenință să 
provoace o catastrofă mondială"

Amendamentul a fost semnat 
de Michael Foot. Amris Hughes, 
Steven Davies, William Baxter, 
Sydney Silverman.

Alegeriie din Republica 
Sud-Africană — 

„o mascaradă politică^
ADDIS ABEBA 1 (Agerpfitș). 
Ziarul „Etiopian Herlad" con

damnă vehement într-un articol 
de fond pe rasiștii din Republica 
Sud-Africană care promovează cu 
încăpățînate politica de apartheid 
față de populația africană, care 
constituie majoritatea absolută în 
țară.

Referindu-se la alegerile parla
mentare care au avut loc recent în 
Republica Sud-Africană, ziarul scrie 
că ele nu au fost decît „o masca
radă politică", 
de africani au 
tul de vot.

In legătură 
ză ziarul, că 
nu țin seama 
mondială, care 
păt politicii de apartheid, si nu 
respectă principiile 
ale' Cartei O.N.U., 
tei țări trebuie să 
rindurile membrilor

deoarece 11.000.000 
fost lipsiți de drep-

cu faptul, sublinia- • 
rasiștii sud-africani 
de opinia publică 

cere să se pună ca-

fundamentale 
guvernul aces- 
fie exclus din 
O.N.U.

T

După un joc frumos Jiul a învins 
Petrolul cu 3-1 (1-0)

S.U.A. tinde la înrăutățirea 
relațiilor cu

PNOM PHEN 1 (Agerpres).
In seara zilei de 31 octombrie
avut loc o ședință specială a

Cambodgiei, în ca-
a 
parlamentului 
drul căreia deputății au fost in
formați că Departamentul de Stat 
al S.U.A. a protestat pe lingă am
basadorul cambodgian din Washing
ton împotriva recentei declarații p 
prințului Norodom Sianuk, în 
care el a criticat cu asprime po
litica S.U.A. față de Cambodgia, 
Ambasadorului i s-a comunicat că 

zilele următoare Departamentul 
Stat va prezenta o notă oficială 
legătură cu această problemă.

în 
de 
în

Cambodgia
Prințul Norodom Sianuk a cerut 

părerea parlamentului cu privire la 
măsurile care trebuie luate avînd 
în vedere pericolul care amenință 
Cambodgia.

După dezbateri, parlamentul a 
declarat în unanimitate că toate 
atacurile împotriva prințului No
rodom Sianuk sînt atacuri împo
triva națiunii. Parlamentul l-a îm
puternicit pe Norodom Sianuk, în 
calitate de șef al statului și 
vernului, să ia toate măsurile 
cesare în cazul unei agresiuni 
potriva Canbodgiei.

gu- 
ne- 
îm-

ѳ

Oo ion art saoavoloK al
PARIS 1 (Agerpres).
După cum anunță ziarul ;,L’Hu- 

manite"; prefectul insulei Reunion 
a ordonat confiscarea ziarului ;/Te- 
moignage" — organ al Partidului 
Comunist din Reunion. Numărul 
respectiv al ziarului a fost confis
cat pentru că cuprinde extrase 
dintr-un articol publicat în jjL’-

autorităților din Reooloo
Humanîte", în care era citată 
clarația Comisiei internaționale a 
juriștilor cu privire la fărădelegile 
comise de parașutiștii francezi la 
Bizerta.

In ultimele patru luni autoritățile 
au confiscat ziarul j,Temoignage" 
de 12 ori.

de-

s

in japonia: Ni victime ale militarilor americani
TOKIO 1 (Agerpres).
Nouă locuitori din 

(prefectura Tokio) au 
time ale unei crime 
militari americani.

După cum relatează ziarul „As- 
ahi“j un automobil condus de un

orașul Tiofu 
devenit vic- 
săvîrșite de

sergent american în stare de ebrie
tate, de la o bază aeriană militară 
a S.U.A. în Japonia a intrat în 
orașul Tiofu într-un grup de pie
toni. Au avut de suferit nouă oa
meni, dintre care cinci s-au ales 
cu răni grave.

Comportarea din ultimul timp 
a echipei Jiul Petroșani reliefată 
în special în ultima întîlnire de 
miercurea trecută cu Steagul 
roșu a dat speranțe mari și 
pentru întîlnirea de ieri cu Pe
trolul Ploiești așteptată cu deo
sebit interes.

Mai mult decît arată scorul 
jocul s-a ridicat la un nivel teh
nic dfeosebit caracterizat prin 
rapiditate, fantezie și pricepere 
și în special prin șuturi la poăr- 
tă. Avînd o apărare sigură și 
o linie de mijlocași inepuizabilă 
înaintarea înviorată de jocul 
plin de elan și putere de luptă 
al tinerilor ,a pus de multe ori 
în pericol poarta apărată des
tul dfe bine de Sfetcu și dacă 
s-ar fi insistat mai mult scorul 
putea fi mult mai mare.

Deși Petrolul pune balonul în 
joc, la fluierul arbitrului N. Mi- 
hăilescu-București, localnicii 
combină primii ajungînd rapid 
la poarta lui Sfetcu. In minutele 
4, 6 și 7 șuturile lui Crăciun, 
Ciurdărescu 
pun la grea 
Entuziasmat 
pe Crăciun 
liberă de la 
tul 11 punjndu-și mare speran
ță în specialistul nostru în a- 
semenea lovituri, 
foarte 
numai 
ge în 
Jocul 
și preciziei. Nu se.putea între
vedea de partea cui va fi victo
ria, deși oaspeții ajung mai 
greu la poarta lui Gram. In mi
nutul 35 după ce Crăciun șu
tase în bară, Martinovici execu
tă o lovitură de la colt, iar Ga
bor reia balonul în poartă în-

să se 
la alta 

ca sco- 
reluare

Pavlovici încearcă

și Martinovici îl 
încercare pe Sfetcu. 
publicul îl cheamă 
să execute lovitura 
18 metri din minu-

Dar execută 
frumos Gabor. Crăciun 
fentează și Sfectu respin- 
corner în ultima instanță, 
are amprenta rapidității

scriind gol cu toată intervenția 
Iui Pahonțu : 1—0.

Deși fazele continuă 
succeadă de la o poartă 

. repriza se termină fără 
rul să fie modificat. La
din primul minut Pavlovici țîș- 
nește singur spre poarta Petro, 
lului dar este doborît la pamînt 
în careu de trei apărători plo- 
ieșteni. Lovitura de la 11 metri 
este transformată impecabil de 
Gabor,: 2—0.

Deși rezultatul dă un nou e- 
lan echipei locale, totuși oaspe
ții se regrupează și atacă mai 
insistent, reușind să reducă din 
scor prin A. Munteanu, la o în
vălmășeală. Perioada de reve
nire a ploieștenilor este însă 
estompată de verva deosebită a 
localnicilor care preiau din nou 
conducerea stăpînind întreg te
renul. Pe rînd Crăciun. Gabor, 
Ciornoavă,
poarta lui Sfetcu. Golul atît de 
așteptat și întrevăzut este în
scris în minutul 65 de Ciornoa
vă cu capul după ce Crișan 
printr-un șut puternic îl forțase 
pe Sfetcu să respingă în corner. 
La 3—1 jocul este ca și termi
nat. Victoria pe deplin meritata 
a Jiului în acest joc' restanță 
aduce echipei odată cu cele două 
puncte și un loc mai meritat în 
clasament : locul 8. Au jucat : 
JIUL : Gram — ROMOȘAN 
TILVESCU. Cazan — CRĂ
CIUN, CRISAN — Martinovici, 
Ciurdărescu, Pavlovici. GABOR. 
(Horja din minutul 75). CI OR- 
NOAVA. PETROLUL : Sfetcu — 
Pahonțu, CEPOLSKI, (Fronea 
din minutul 46), Pali — D. 
Munteanu, TABARCEA — Za- 
hăria, Bontos. DRIDEA, AN.- 
TON MUNTEANU, Dridea ÎL

MIHAIL DUMITRESCU Г.
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