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Concurs „Drumeții veseli"

Programul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

In fiecare dumini
că, clubul central din 
Lupeni cunoaște o 
animație deosebită. 
Tineri și vîrstnici își 
dau întîlnire aici pen
tru a lua parte la 
diferite acțiuni între
prinse la 
cinstea

5
- Azi, 

a.c., la 
cietatia 
dicale — Filiala Pe
troșani organizează 
la clubul central al 
sindicatelor o ședință 
festivă închinată Lu-

club în
Lunii priete-

E D I N
3 noiembrie 
orele 18, So- 
științelor me-

In 67 zile — 4ftMS
Mobilizați de deputați și avînd 

.în frunte pe membrii și candidații 
de partid din cartiere, locuitorii 
orașului Lupeni au prestat de la 
data de 25 august și pînă la 1 
noiembrie a.c. 40.115 ore de mun
că voluntară în cadrul' acțiunilor 
obștești. Participanții, în număr de 
10.580, au executat un trotuar pe 
strada Filaturii lung de circa 50 
m., au construit din lemn dot-â 
podețe în strada Plevnei, au repa
rat platforma străzii Minerului și 
au executat un gard metalic la 
noul parc din localitate pe o por
țiune de 80 m.

M. MATEI 
corespondent

Minerii Lupeniului obțin lună de lună realizări de seamă în 
creșterea producției de cărbune cocsificabil și îmbunătățirea calită
ții acestuia. Evidența realizărilor este ținută la zi în scriptele de 
la dispecer. IN CLIȘEU: Tînăra tehniciană Suba Maria calculînd 
indicii zilnici de plan realizați pe mină și sectoare.

Noile birouri ale organizațiilor de bază din cadr 
exploatărilor forestiere și-au început activitatea

Cu prilejul adunărilor generale 
pentru dări de seamă și alegeri, 
comuniștii din cadrul întreprinderii 
forestiere Petroșani, au stabilit 
măsuri concrete pentru continua 
îmbunătățire a muncii de partid, 
în scopul înfăptuirii sarcinilor pu
se de partid în fața munoitorilor 
din ramura economiei forestiere.

In centrul preocupărilor comu
niștilor din sectorul forestier al 
Văii Jiului stă' transpunerea în 
viață a hotărîrilor adoptate în a- 
dunările generale de alegeri.

Organizațiile de bază din sec
toarele de exploatare de la Lonea, 
Roșia, Lupeni și Cîmpu lui Neăg, 
și-au înscris în hotărîrile adoptate 
în adunările de alegeri obiective 
privind creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor 

• lemnoase și mecanizarea pe' scară 
4 mai largă a lucrărilor de exploa

tare a pădurilor. Birourile orga
nizațiilor de bază noi alese, des-

niei romîno-sovîetice. 
Duminica trecută 

de pildă, peste 200 
de persoane au ținut 
să asiste la un con
curs „Drumeții ve
seli". Cei mai mulți 
erau elevi ai Școlii 
medii, curs seral și 
de zi, deoarece în

V 

T A
nii prieteniei romîno - 
sovietice. 
prilej dr.
Nicolae 
despre 
științei medicale so
vietice, cunoscute în- 
tr-o recentă călăto-

----- -----------©----------------

ore muncă voltHrtară
De asemenea, ei au mai execu

tat lucrări de amenajare în cartie
rul vecbi și au curățit parțial ca
nalul Lobstein.

Valoarea economiilor realizate 
în decursul lunilor septembrie și 
octombrie a.c. se. ridică la 96.382 
lei. O contribuție de seamă la a- 
ceastă realizare au adus-o depută
ții Far caș Etna, Dan Vaier, Ke- 
lemen Rozalia, Lorincz Francisc, 
Ana Ferdinand și Crainic Irma.

FES

Cu acest 
Scărlătoiu 

va vorbi 
realizările

întrecere erau antre
nați elevii claselor 
a XI-а. Tema con
cursului era „Marea 
Revoluție Socialistă 
din Octombrie". La 
sfîrșitul concursului, 
primilor clasați li s-au 
înmînat premii.

T I V Ă
rie în U. R. S. S.

In continuarea șe
dinței festive, vor ru
la filmele științifice 
pe teme medicale : 
„Capul izolat" și 
„Circulația extra cor
porală".

fășoară o susținută muncă politică 
și organizatorică pentru înfăptui
rea acestor obiective. Ele au re
partizat sarcini concrete membri
lor și candidaților de partid, mili- 
tînd pentru ca îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 
1961 și pregătirea condițiilor în
vederea realizării sarcinilor de 
plan pe anul 1962 să constituie 
problema numărul unu pentru toți 
comuniștii; din' întreprinderea fo- • 
restieră betroșani.

La sectoral de exploatare fores
tieră Lonea,-noul birou a repartizat 
membrii și candidați de partid pe 
guri de exploatare, urmărind ca ei 
să răspundă de realizarea sarcini
lor de plan pe sortimente și să 
vegheze asupra îmbunătățirii con 
tinue a condițiilor de muncă și de trăi 
ale muncitorilor forestieri. Aseme
nea sarcini au primit comuniștii 
Popovici Andrei de la exploatarea 
Răscoala, Staicu Miron și Cardel 
Constantin de la exploatarea Gîr-

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 31 octombrie Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. a aprobat 
în unanimitate noul Program al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

In cel de-al treilea program 
al P.C.U.S. — Programul con
struirii societății comuniste — 
se subliniază că a fost străbă
tut un drum uriaș înainte ca 
„comunismul, care cîndva era 
doar un vis, să devină cea mai 
mare forță a contemporaneității, 
o societate care se făurește pe 
vaste întinderi ale globului pă- 
mîntesc".

„Geniul strălucitor al lui Le
nin, marele învățător al oame
nilor muncii din lumea întrea
gă, al cărui nume va trăi în 
veci, luminează omenirii drumul 
spre comunism".

In program se spune că „co
munismul îndeplinește misiunea 
istorică a izbăvirii tuturor oa
menilor de inegalitate socială, 
de toate formele asupririi și ex
ploatării, de ororile războiului 
și instaurează pe pămînt, Pa-

Trecerea de
la comunism — calea dezvoltării omenirii

la capitalism

clasă a prole ta

importanța isto- 
a Revoluției din 
victoriei socialis- 

Programul

Subliniind inevitabilitatea is
torică a trecerii de la capitalism 
la socialism, Programul subli
niază că „sistemul mondi 1 ca- 
pitalistjțj ansamblul lui este 
fogt' pentru 'revoluția socială â 
prbletâriăttflui":

’ „Tot măi repede se creează 
posibilitatea materială a înlocui
rii relațiilor de producție capi
taliste cu relații de producție 
comuniste, adică posibilitatea 
materială a revoluției sociale 
care reprezintă țelul partidului 
comunist, ca exponent conștient 
al mișcării de 
riatului".

Caracter izînd 
rică mondială 
Octombrie și a 
mului în U.R.S.S., 
P.C.U.S. subliniază: experiența 
U.R.S.S. a dovedit că popoarele 
pot ajunge la socialism „numai 
prin revoluția socialistă și in
staurarea dictaturii prdletariatu 
lui".

Această experiență a confir
mat în întregime principiile fun
damentale ale revoluției socialis
te și ale construcției socialiste, 
principii care au o valabilitate 
generală. în pofidă anumitor 

Vîl- 
Au- 
Se-

bovina, Stoica Gheorghe și 
eoni Daniel de la exploatarea 
șelu, Fabian Ioan și Pîrsâiu 
ver de Ja exploatarea Bilele, Cîn- 
dresul și Bîrlcgul, Iancu Livia și 
Cîmpia Sofia au ca satcină să se 
îngrijească pentru o cit mai biină 
cazare a muncitorilor din exploa; 
țările Aușelu și Voevodul.

Biroul organizației de bază din 
cadrul sectorului de exploatate Ro
șia a luat măsuri pentru intensi
ficarea1 întrecerii socialiste, îndru- 
mînd* comitetul secției sindicale de 
a organiza cu simț de răspundere 
consfătuirile de producție ți urmă
rirea realizărilor în întrecere. In 
urma măsurilor luate în acest sens, 
întrecerea socialistă a cuprins în
tregul efectiv al sectorului. Drept

M. GORBO1
‘ secretatul comitetului de partid 

I, F. Petroșani

(Continuare In pag. 3-a) 

cea, Munca. Libertatea,, Egalita
tea, Frăția și Fericirea tuturor 
popoarelor".

Primul Program al partidu
lui, adoptat de Congresul al 
I Г-lea în anul 1903 și cel de-,al 
doilea program, adoptat de Con
gresul al VIII-lea în anul 1919 
au fost îndeplinite. „Im Uniu
nea Sovietică socialismul a în
vins pe deplin și definitiv".

Noul program, cel de-al trei
lea. sintetizează în mod creator 
practica construcției socialismu
lui, ține seama de experiența 
mișcării revoluționare din în
treaga lume și, exprimînd gîndi- 
rea colectivă a partidului, defi
nește sarcinile principale și eta
pele principale ale construcției 
comuniste.

„Partidul consideră construi
rea comunismului în U.R.S.S. 
drept o măreață sarcină inter- 
naționalistă a poporului sovietic, 
sarcină care corespunde intere
selor întregului sistem mondial 
socialist, intereselor proletariatu. 
lui internațional, ale întregii o- 
menîri".

particularități determinate de 
condițiile istorice concrete ale 
construirii socialismului în Uniu. 
nea Sovietică, care se afla în 
încercuirea capitalistă dușmană.

Experiența U.R.S.S. a dovedit 
că numai victoria revoluției so
cialiste creează toate posibilită
țile și condițiile pentru lichida
rea oricărei asupriri naționale, 
pentru unirea de bună voie a 
unor națiuni și populații libere 
și egale în drepturi în cadrul 
unui stat unic.

Experiența U.R.S.S. a dove
dit că socialismul și pacea sînt 
de nedespărțit. Puterea socialis
mului servește cauza păcii.

Experiența U.R.S.S. a confir
mat pe deplin învățătura mar- 
xist-leninistă despre rolul hotă- 
rîtor al partidului comunist 
în crearea și dezvoltarea socie
tății socialiste.

Experiența U.R.S.S. a dovedit 
că fidelitatea față de princi
piile marxism-leninismului, față 
de principiile internaționalismu
lui proletar, înfăptuirea lor fer
mă și neabătută, apărarea lor 
împotriva tuturor dușmanilor și 
oportuniștilor de orice fel con
stituie o condiție necesară a vic
toriei socialismului. A fost con
firmată justețea istorică a leni
nismului, a fost dată o lovitură 
zdrobitoare ideologiei social-- 
reformismului

Omenirea a căpătat o socie
tate socialistă existentă în rea
litate, precum și o știință a con
struirii socialismului verificată 
în practică. Calea largă care 
duce la socialism a fost croită, 
pe ea vor păși mai devreme sau 
mai tîrziu toate popoarele.

Uniunea Sovietică rezolvă sar
cinile construcției comuniste nu 
de una singură, ci în familia 
frățească a țărilor socialiste.

A apărut o formă nouă de or
ganizare politică a societății — 
democrația populară, una din 
formele dictaturii proletariatului. 
S-a format sistemul mondial so
cialist — comunitate socialistă, 
economică și politică a popoa
relor libere și suverane.

Succesele țărilor de democra
ție populară au confirmat pe 
deplin că adevăratul progres 
poate fi asigurat numai pe căile 
socialismului. „Această experien
ță este unul din bunurile cele 
mai' de preț ale mișcării revolu
ționare internaționale".

Sistemul mondial socialist 
constituie un tip nou de relații 
economice și politice între țări1. 
Experiența iui a confirmat nece-: 
sitatea unei cît mai strinse aii-: 
anțe între țările care se des
prind de capitalism, necesitatea 
unirii eforturilor lor în con. 
struirea socialismului și comu
nismului.

Sistemul mondial socialist pă
șește ferm spre victoria hotărî-^ 
toare în întrecerea economică cu 
capitalismul. Intr-un viitor foar
te apropiat el va depăși siste
mul mondial capitalist în ceea 
ce privește volumul global al 
producției industriale șî agri
cole.

„Mărețul edificiu al lumii noi, 
clădtit prin munca eroică a po- 
poarelor libere, pe întinderi u- 
riașe ale Europei și Asiei, este 
prototipul societății noi, al vii
torului întregii omeniri" — se 
spune în Programul P.C.U.S.

In prezent, capitalismul mon
dial a intrat într-o etapă nouă, 
a treia, a crizei generale.

„Una din particularitățile cele 
mai importante ale; acestei eta-t 
pe noi constă în faptul că ea, 
nu s-a desfășurat în iegătură cu 
un război mondial".

Criza generală a capitalismului 
își găsește expresie în : desprin
derea de capitalism a noi și noi 
țări; slăbirea pozițiilor iniperia- 
lișmului în întrecerea economi
că cu socialismul; destrămarea 
sistemului colonial al imperia
lismului; agravarea cohtrădicții- 
lor imperialismului, o dată cu 
dezvoltarea capitalismului mo
nopolist de stat și cu creșterea 
militarismului; accentuarea insta
bilității interne și a putrezirii e- 
conomiei capitaliste, care se ma
nifestă în incapacitatea crescîn- 
dă a capitalismului de a folosi 
în întregime forțele de produc
ție (ritmul scăzut de creștere a 
producției, crizele periodice, per
manenta folosire incompletă a 
capacităților de producție, șoma
jul cronic); amploarea tot mai 
mare a luptei dintre muncă și 
capital; accentuarea fără prece
dent a reacțiunii politice pe toa
tă linia, renunțarea la libertă
țile burgheze și instaurarea în
tr-o serie de țări a unor regi
muri fasciste, de tiranie; criza 
adîncă a politicii și ideologiei 
burgheze.

Capitalul monopolist ameri
can, se arată în Program, a de
venit cel mai mare exploatator 
mondial. El îndeplinește rolul 
de jandarm mondial. Centrul e- 
cqnomic — și, după el — șr 
centrul politic și militar — al 
imperialismului s-a mutat din 
Europa în S.U.A.

„Burghezia monopolistă din 
S.U.A. este reazemul principal 
al reacțiunii internaționale".

S.U.A. — cel mai puternic 
stat capitalist — au depășit ze
nitul și au intrat în faza apu
sului. Și-au pierdut forța de altă 
dată și state imperialiste ca Ma
rea Britanie, Franța, Germania 
și Japonia, se arată în Progra
mul P.C.U.S.

In Program se subliniază că 
contradicția fundamentală a 
lumii contemporane — contra
dicția dintre socialism și impe
rialism — nu înlătură contra
dicțiile profunde care sîîșie lu
mea capitalistă.

„Antagonismul dintre muncă 
și capital, contradicțiile dintre 
popor și monopoluri, militarise 
mul crescînd. destrămarea sis
temului colonial, contradicțiile 
dintre țările imperialiste, conflic
tele și contradicțiile dintre tine
rele state naționale și vechile pu
teri colonialiste și mai ales creș
terea impetuoasă a socialismului

(Continuare în pag. 2-a)
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mondial surpă și distrug impe
rialismul, îl duc la slăbire si 
pieire".

Referindu-se la dezvoltarea 
mișcării revoluționare Interna
tionale a clasei muncitoare, 
Programul subliniază că în pre
zent s-au creat în lume condi
ții mai favorabile pentru mișca
rea muncitorească.

Revoluția proletară din fieca
re tară, fiind o parte a revolu
ției socialiste mondiale, ește în
făptuită de clasa muncitoare, 
de măsele populare ale țării res
pective. „Revoluția nu se face la 
comandă. Ea nu poate fi impusă 
din afară poporului".

împreună cu celelalte partide 
marxist-lenlnîste. P.C.U.S. con
sideră că datoria sa internațio
nală eete să cheme popoarele 
din toate țările să împiedice ex
portul imperialist de contrare, 
volutie.

Comuniștii in-au considerat 
niciodată și nu consideră că dru
mul spre revoluție trece în mod 
necesar prin războaie între sta
te. Mărețele scopuri ale clasei 
muncitoare se pot înfăptui fără 
un război mondial. Clasa mun
citoare și avangarda ei — parti
dele marxist-leniniste — tind 
spre înfăptuirea revoluției socia
liste pe cale pașnică.

In condițiile actuale într-o se
rie de țări capitaliste clasa mun
citoare, în frunte cu detașamen
tul său de avangardă are posi 
bilitatea ca pe baza frontului 
muncitoresc și popular, precum 
și a altor forme posibile de în
țelegere și colaborare politică 
între diferite partidie și organi
zații obștești, să unească majo
ritatea poporului, să cucerească 
puterea de stat fără război ci
vil și să asigure trecerea prin
cipalelor mijloace de producție 
în mîinile poporului.

In condițiile în care clasele 
exploatatoare recurg la violen
tă împotriva popoarelor, trebuie 
avută în vedere posibilitatea tre
cerii pe cale nepașnică la socia
lism. Leninismul ne învață șî 
experiența istorică confirmă fap
tul că de bună voie clasele do-, 
minante nu cedează puterea. In 
aceste condiții gradul de înver
șunare și formele luptei de cla
să vor depinde nu atît de pro
letariat, cit de forța de împotri
vire opusă de cercurile reacțio
nare voinței majorității covîrși- 
toare a poporului, de folosirea 
violenței de către aceste cercuri 
într-o etapă sau alta a luptei 
pentru socialism. In fiecare țară 
posibilitatea reală de folosire a 
unei căi sau a alteia de trecere 
la socialism este determinată de 
condițiile istorice concrete.

Principalele legități ale revo
luției socialiste, proprii tuturor 
țărilor, sînt comune; în același 
timp diversitatea particularități
lor și tradițiilor naționale isto
ricește formate dă naștere unor 
condiții specifice ale procesului 
revoluționar, unei diversități de 
forme și de ritm în care are loc 
venirea la putere a proletariatu
lui.

Aceasta condiționează într-o 
serie de țări posibilitatea și ne
cesitatea unor trepte de trecere 
în dezvoltarea luptei pentru dic
tatura proletariatului, o varie
tate a formelor de organizare 
politică a societății care constru
iește socialismul.

Dar trecerea de la capitalism 
la socialism nu este posibilă 
dedt pe calea revoluției.

Oricît de variate ar fi formele 
puterii de stat noi. populare, în 
perioada construirii socialismu
lui, esența lor este aceeași — 
dictatura proletariatului.

In condițiile actuale primej
dia principală în mișcarea co
munistă o constituie revizionis
mul, oportunismul de direapta, ca 
0 reflectare a influenței burghe
ze. „Ideologia revizionismului 
și-a găsit cea mai deplină în
truchipare în programul Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia".

G altă primejdie o prezintă 
dogmatismul și sectarismul, ca
re se află într-o contradicție de 
neîmpăcat cu dezvoltarea crea
toare a teoriei revoluționare.

„P.C.U.S. își va îndrepta și 
de acum înainte eforturile înspre 
întărirea unității și coeziunii 
rîndurilor marii armate a co
muniștilor din toate țările".

In Program se arată că apari
ția socialismului marchează în
ceputul erei de eliberare > po 
poarelor asuprite.

„Existenta sistemului mondial 
socialist și slăbirea imperialis
mului deschid în fața popoare
lor din țările care s-au eliberat 
perspectiva renașterii naționale, 
a lichidării înapoierii și' mize
riei lor de veacuri, a realizării 
independentei economice".

„Condiția esențială pentru re
zolvarea sarcinilor naționale ge
nerale o constituie lupta consec
ventă împotriva imperialismului".

„Principalul bastion al colo
nialismului contemporan este 
imperialismul Statelor Unite ale 
Amerîdl".

Arătînd că în multe țări miș
carea de eliberare a popoarelor 
trezite la viată se desfășoară 
sub steagul naționalismului. 
Programul subliniază că mar- 
xiști-leniniștii fac o deosebire 
între naționalismul națiunilor a- 
suprite și naționalismul națiuni
lor asupritoare. „Naționalismul 
națiunii asuprite are un conți
nut general-democratic, îndrep
tat împotriva asupririi și comu
niștii îl sprijină considerînidu-1 
justificat din punct de vedere is
toric, într-o anumită etapă".

Perspective largi se deschid 
pentru popoarele din țările slab 
dezvoltate sub raport economic 
pe calea construirii și dezvoltă
rii statului de democrație națio
nală, se spune în Program. Ba
za politică a statului de demo
crație națională o constituie blo
cul tuturor forțelor progresiste, 
patriotice care luptă pentru a- 
sigurarea deplină a independen
ței naționale, pentru o largă de
mocrație, pentru ducerea pînă la' 
capăt a revoluției antiimperia- 
liste, antifeudale și democratice.

„Unirea eforturilor popoarelor 
din țările care s-au eliberat și 
ale popoarelor din statele socia
liste în lupta împotriva perico
lului de război este un factor 
foarte important al păcii gene
rale".

P.C.U.S. consideră alianța 
frățească cu. popoarele care au 
scuturat jugul colonial și semi
colonial ca una din pietrele un
ghiulare ale politicii sale inter
naționale, se spune în Program.

In lumea contemporană, șe 
spune în Program, se desfășoa
ră o luptă înverșunată între cele 
două ideologii — ideologia co
munistă și ideologia burgheză. 
Noua epocă istorică a adus tri
umful deplin al concepției revo
luționare a proletariatului. Tot 
mai mulți oameni din țările ca
pitaliste rup cu concepția bur
gheză despre lume. Ideologia 
burgheză trece printr-o criză 
profundă.

Principala armă politică-ideo- 
logică a imperialismului este 
anticomunismul. Sub steagul ne
gru al anticomunismului s-au 
unit astăzi toți dușmanii Pro
gresului social- Anticomunismul 
oglindește degradarea extremă a 
ideologiei burgheze.

Capitalismul monopolist gene
rează ideologia fascismului — 
ideologia șovinismului și rasis
mului extrem.

Anticomunismul devine princi
pala armă a reacțiunii în lupta 
împotriva forțelor democratice 
din țările Asiei, Africii, Ameri- 
cii Latine.

După cum se arată în Progra
mul P.C.U.S., social-democrația 
de dreapta din zilele noastre ră- 
mîne principalul sprijin ideolo
gic și politic al burgheziei în 
mișcarea muncitorească. „Aripa 
de dreapta a social-democrației 
a rupt definitiv cu marxismul și 
a opus socialismului științific 
așa-zisul socialism democratic".

Experiența istorică a arătat 
falimentul atît al ideologiei CîtJ 
și al politicii social-democratis- 
mului. „Anticomunismul a dus 
social-reformismul la impas 
ideologic și politic. Aceasta este 

una din principalele cauze ale 
crizei social-democratismului".

P.C.U.S. consideră că princi- 
palul țel al activității sale în 
domeniul politicii externe este; 
să asigure condițiile de paae 
pentru construirea societății co
muniste în UR.S.S. și pentru 
dezvoltarea sistemului mondial 
socialist și împreună cu toate 
popoarele iubitoare de pace să 
salveze omenirea dte la un răz
boi mondial de exterminare.

Subliniind că problema fun
damentală a contemporaneității 
este probteriia războiului și pă
cii, Programul arată că prin e- 
farfuriile unite ale puternicului 
lagăr socialist, ale statelor neso- 
cialiste iubitoare de pace, ale 
clasei muncitoare internaționale 
și ale tuturor forțelor care apă 
ră cauza păcii, războiul mondial 
poate fi preîntîmpinăt. „Lichida
rea războaielor, instaurarea unei 
păci trainice pe pămînt — iată 
misiunea istorică a comunismu. 
lui",

„Principatul constă în a pre- 
întîmpina un război termonuclear, 
a nu permite izbucnirea lui. 
Acest lucru 11 poate face actuala 
generație".

După cum se subliniază în 
Program, Uniunea Sovietică a 
susținut și va susține în mod 
consecvent politica coexistenței 
pașnice a statelor cu orinduiri 
sociale diferite.

„Coexistența pașnică presupu
ne : renunțarea la război pa mij
loc de rezolvare a problemelor 
litigioase dintre state, soluțio
narea acestor probleme pe călea 
tratativelor; egalitatea în drep
turi, înțelegerea și încrecterea 
reciprocă între state, luarea în 
considerație a intereselor recipro
ce; neamestecul în treburile in
terne, recunoașterea dreptului fie
cărui popor de a rezolva în mod 
independent toate problemele ță
rii sale; respectarea cu strictețe 
a suveranității și integrității te
ritoriale a tuturor țărilor; dez
voltarea colaborării economice și 
culturale pe baza egalității de
pline și a avantajului reciproc".

Coexistența pașnică servește 
drept bază a întrecerii pașnice

Sarcinile Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice în construirea 

societății comuniste
In partea a doua a Progra

mului „Sarcinile Partidului. Co
munist al Uniunii Sovietice în 
construirea societății comuniste" 
se dă următoarea definiție a co
munismului :

„Comunismul este o orînduire 
socială fără clase, ini care mij
loacele de producție sînt proprie
tate unică a întregului popor. In 
care există o deplină egalitate 
socială a tuturor membrilor so
cietății, în care, paralel cu dez
voltarea multilaterală a oameni
lor, vor crește și forțele de pro
ducție pe baza științei și tehni
cii în continuă dezvoltare, și în 
care toate izvoarele avuției so
ciale vor țîșni Impetuos, din plin 
și se va înfăptui mărețul prin
cipiu „de la fiecare — după ca
pacități, fiecăruia — după nevoi". 
Comunismul este o societate a 
oamenilor muncii liberi și con- 
știenți, societate cu un înalt grad 
de organizare. în care se va sta
tornici autoadministrarea ob
ștească, în Care munca pentru 
binele societății va devenii pen
tru toți prima cerință vitală, o 
necesitate înțeleasă Iar capacită
țile fiecăruia vor fi aplicate cu 
cel mai mare folos pentru po
por".

Programul stabilește etapele 
consecutive de rezolvare a sarci
nilor construirii comunismului în 
U.R.S.S.

In următorul deceniu (1961- 
1970) Uniunea Sovietică, creînd 
baza tehnică-materială a comu
nismului. va întrece în ceea ce 
privește producția pe cap de lo
cuitor S.U.A. — cea mai puter
nică și bogată tară a capitalis
mului; va crește considerabil 
bunăstarea materială și nivelul 
cultural-tehnic al oamenilor mun
cii, se va asigura tuturor îndes
tularea materială; toate colho
zurile și sovhozurile se vor 
transforma în gospodării de o 
înaltă productivitate și rentabi
litate; vor fi satisfăcute în linii 
generale nevoile oamenilor so
vietici în ceea ce privește locu
ințele confortabile; va dispare 
munca fizică grea; U.R.S.S. va 

intre socialism și capitalism pe 
plan Internațional și constituie 
o formă specifică a luptei de cla- 
să dintre acestea",

In domeniul relațiilor interna* 
ționale P.C.U.S. își propune 
printre altele, următoarele sar
cini :

Folosirea împreună eu cele
lalte țări socialiste, împreună Cu 
statele și popoarele iubitoare dfe 
pace a tuturor mijloacelor реп. 
tru prelntîmpiparea urjui război 
mondial și pentru crearea con
dițiilor care să facă posibilă ex
cluderea totală a războiului din 
viața societății;

— orientarea spre stabilirea 
unor relații internaționale sănă
toase, lupta pentrîi lichidarea 
tuturor blocurilor militare opu. 
se, pentru încetarea „războiului 
rece", a propagării vrajbei și 
urii între popoare, pentru lichi
darea tuturor bazelor străine ae
riene, maritime, de rachete și 
altor baze militare de pe terito
riul altor țări;

— lupta pentru obținerea de
zarmării generale și totale sub 
un strict control internațional;

— întărirea relațiilor de prie
tenie și de strînsă colaborare 
frățească cu statele din Asia, 
Africa, America I-atinj, care 
luptă pentru obținerea și conso
lidarea independenței naționale, 
cu toate popoarele și statele ca
re se pronunță pentru menține- 
rea păcii;

— promovarea unei politici 
consecvente, active de îmbună
tățire și dezvoltare a relațiilor 
cu toate țările capitaliste în in
teresul asigurării păcii;

— sprijinirea prin toate mij
loacele a întăririi solidarității 
de luptă a tuturor detașamen
telor și organizațiilor clasei 
muncitoare internaționale care 
luptă împotriva politicii impe
rialiste de război;

— promovarea consecventă a 
politicii de unire a tuturor for
țelor care luptă împotriva răz
boiului:

— menținerea unei înalte vi
gilențe față de cercurile agresi
ve care caută să violeze pacea.

deveni țara cu cea mai scurtă zi 
de muncă.

La sftrsitul celui de-al doilea 
deceniu (1971-1980) va fi creată 
baza tehnică-materială a comu
nismului, care va asigura un 
belșug de bunuri materiale și 
culturale pentru întreaga popu. 
lație; societatea sovietică va a- 
junge In pragul înfăptuirii prin
cipiului repartiției după nevoi, 
va avea loc trecerea treptată lâ 
proprietatea unică a întregului 
popor. Astfel, se șpune fn Pro
gram, în U.R.S.S. va fi con. 
strultă In linii mari societatea 
comunistă. Construirea societății 
comuniste va fi pe deplin înche
iată în perioada următoare.

P.C.U.S. prevede sporirea 
volumului producției industriale 
în U.R.S.S.: In cursul urmă
torilor zece ani — de circa două 
ori și jumătate și depășirea ni
velului producției industriale a 
S.U.A.; în decurs de 20 de ani 
— de cel puțin șase ori, lăsînd 
cu mult în urmă actualul vo. 
lum global al producției indus
triale a S.U.A.

Programul trasează sarcina a- 
sigurării ritmului de creștere a 
producției de energie electrică 
care să devanseze ritmul de creș
tere din celelalte ramuri. In al 
doilea deceniu electrificarea în
tregii țări va fi în linii mari ter
minată.

Producția anuală de energie 
electrică trebuie să ajungă la 
sfîrșitul primului deceniu l.a a- 
proximativ 900—1.000 miliarde, 
iar la sfîrșitul celui de-al doilea 
deceniu — pînă la 2.700—3.000 
miliarde kilowați-oră.

In următorii 20 de ani side
rurgia va ajunge la un nivel ca
re va permite să se producă a- 
nual circa 250 de milioane de 
tone de otel.

In decursul celor 20 de ani va 
fi înfăptuită în proporții de ma
să automatizarea complexă a 
producției, trecîndu-se tot mai 
mult la secții și întreprinderi au
tomate care să asigure o înaltă 
eficientă tehnico-economică.

Paralel cu dezvoltarea vechi

lor baze metalurgice existente 
în Ural și Ucraina se va ter
mina construcția celei de-a treia 
bare metalurgice a țării în Si
beria, vor fi create două noi 
baze — fn partea centrală eu. 
ropeană a U.R.S.S. prin valo
rificarea minereurilor de fier din 
anomalia magnetică de la Kursk 
și din Kazahstan,

Pentru satisfacerea deplină a 
nevoilor întregii populații și ale 
economiei naționale în ce pri
vește produsele agricole, se tra
sează sarcina de a se spori 
volumul total al producției agri
cole în zece ani de circa două 
ori și jumătate, iar în 20 de ani 
— de trei ori și jumătate. In pri
mul deceniu, Uniunea Sovietică 
va întrece Statele Unite ale A- 
mericii în ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor la 
principalele produse agricole.

Colhozurile și sovhozurile, prin 
relațiile lor de producție, prin 
caracterul muncii, prin nivelul 
bunăstării și culturii oamenilor 
muncii, vor deveni tot mai mult 
întreprinderi de tip comunist.

consum desti-

Indiferent de

In Program se subliniază că 
„lichidarea deosebirilor social, 
economice și a deosebirilor cul
turale și de trai dintre oraș șl 
saț va constitui unul din cete 
mai rnărete rezultate ale con. 
struirii comunismului".

P.C.U.S. trasează sarcina — 
de a se asigura în Uniunea So
vietică cel mai înalt nivel de 
trai in comparație cu orice țară 
a capitalismului.

Această sarcină va fi înfăptui
tă prin: a) mărirea retribuirii 
individuale a oamenilor muncii 
după cantitatea și calitatea mun
cii. paralel cu reducerea prețu
rilor cu amănuntul și cu desfi
ințarea impozitelor percepute de 
la populație; b) lărgirea fondu
rilor sociale de 
nate satisfacerii nevoilor mem
brilor societății, 
cantitatea și calitatea muncii lor, 
adică în mod gratuit (învăță- 
mînt, asistență medicală, pensii, 
întreținerea copiilor în institu
ții pentru copii, trecerea la folo
sirea gratuită a serviciilor co
munale etc.).

In următorii zece ani volumul 
venitului național al U.R.S.S. va 
spori aproape de’ două ori și ju
mătate, iar în 20 de ani — a- 
proximativ de cinci ori. Venitu
rile reale pe cap de locuitor vor 
crește în 20 de ani de peste trei 
ori și jumătate, încă la sfîrși
tul primului deceniu nu vor ră- 
mine în tară categorii de mun
citori și funcționari cu salarii 
mici. .Comerțul sovietic se va 
dezvolta continuu.

In deceniul al doilea vor fi 
create premisele materiale pentru 
trecerea In perioada următoare 
la principiul comunist al repar
tiției după nevoi.

In următorii 10 ani va fi în
făptuită trecerea la ziua de lu
cru de șase ore — cu o zi nelu
crătoare pe săptămînă — sau la 
săptlmlna de lucru de 36 ore — 
cu două zile nelucrătoare, 
la lucrările 
dustrlile cu 
vătămătoare 
de cinci ore 
lucru de 30 
crătoare. In 
ceniu va începe trecerea ia săp- 
tămîna dfe lucru și mai redusă.

Uniunea Sovietică va deveni 
țara cu ziua de lucru cea mai 
scurtă și totodată cea mai pro. 
ductivă si cea mai bine retribuită 
din lume.

Paralel cu reducerea zilei de 
lucru se va mări durata conce
diilor anuale plătite ale oameni, 
lor muncii.

P.C.U.S. trasează sarcina re
zolvării celei mai arzătoare pro- 
bleme a ridicării bunăstării pq. 
porului sovietic — problema lo
cuințelor.

In decursul primului deceniu, 
în tară va fi lichidată lipsa de 
locuințe. Familiile care locuiesc 
încă în locuințe supraaglomera, 
te și necorespunzătoare, vor 
primi apartamente noi.

La sfîrșitul celui de-al doilea 
deceniu, fiecare familie, inclusiv 
familiile de tineri căsătoriți, va 
avea o locuință confortabilă,

La sfîrșitul perioadei de două
zeci de ani. în U.R.S.S. totalul 
fondurilor sociale de consum va 
reprezenta aproximativ jumătate 
din totalul veniturilor reale ale 
populației

iar 
subterane și în In- 
condiții de muncă 
— la ziua de lucru 
sau
ore 
cel

la săptămîng de 
cu 2 zile nelu- 
de-al doilea de-

(Continuare în pag. 3-a)
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In Program se arată că aceas
ta va da posibilitatea cte a se 
asigura pe seama societății: în
treținerea gratuită a copiilor în 
instituțiile pențru copii și în 
școlile-internat (la dorința pă
rinților); asigurarea materială a 
persoanelor inapte de muncă; 
învățămîntul gratuit în toate 
școlile; asistența medicală gra
tuită pentru toți cetățenii, inclu
siv asigurarea cu medicamente 
și tratamentul sanatorial al bol
navilor; folosirea gratuită a lo
cuințelor și a serviciilor comu
nale; folosirea gratuită a trans
porturilor comunale; , folosirea 
gratuită a unor servicii social- 
culturale; reducerea treptată a 
tarifelor pentru folosirea caselor 
de odihnă, a pensiunilor a baze
lor turistice și sportive și în 
parte, folosirea lor gratuită; asi
gurarea tot mai largă a popu
lației cu ajutoare, înlesniri și 
burse (ajutoare bănești pentru 
marnele singure și pentru cele 
eU/multi copii, burse pentru stu
dent’); trecerea treptată la ali
mentația publică gratuită (prtn- 
zurj) în întreprinderi, instituții 
și pentru colhoznicii ocupați în 
producție.

Programul constata că statul 
socialist a intrat într-o perioadă 
nouă a dezvoltării sale. A înce
put procesul de transformare a 
statului într-o organizație a în
tregului popor de oameni ai 
muncii din societatea socialistă.

In Program se spune: „Asi
gurând victoria deplină și defi
nitivă a socialismului — prima 
fază a comunismului — și tre
cerea societății la construirea 
desfășurată a comunismului, dic
tatura proletariatului sl-a înde
plinit misiunea istorică șj, din 
punct de vedere al sarcinilor 
dezvoltării interne, a încetat să 
fie necesară în U.R.S.S. In eta
pa nouă, contemporană, statul 
care a .luat • naștere ca stat al 
dictaturii proletariatului, s-a 
transformat în statul întregului 
popor, organ de exprimare a in
tereselor și voinței întregului 
popor"

Ca organizație a întregului 
popor, statul se va menține pînă 
la victoria deplină a comunis
mului. O dată cu construirea 
comunismului, cînd clasele vor 
dispărea, clasa muncitoare va 
înceta să-și îndeplinească rolul 
de conducător al societății.

Dezvoltarea vieții de stat so
cialiste va duce treptat la trans
formarea ei în autoadministra
ră comunistă obștească, în care 
vor fi unite sovietele, organiza
țiile sindicale, cooperatiste și 
alte organizații de masă ale oa
menilor muncii.

Partidul consideră necesar să 
se perfecționeze formele de re
prezentare a poporului și aă se 
dezvolte principiile democratice 
ale sistemului electoral sovietic

In Program se arată că atîta 
timp cît se menține imperialis
mul, va persista și pericolul 
războaielor agresive. P.C.U.S. 
consideră apărarea patriei so- 
-Cialiste ca o funcție dintre cele 
mai importante ale statului so
cialist. Uniunea Sovietică soco
tește că este datoria sa interna
tionalists de a asigura, îm
preună cu celelalte țări socialis
te. apărarea de nădelde și secu
ritatea întregului lagăr socialist.

Din punctul de vedere al con
dițiilor interne, se spune în Pro
gram, Uniunea Sovietică nu mai 
are nevoie de armată. Dar, în- 
trucît persistă pericolul de răz
boi din partea lagărului impe
rialist, întrucît nu este realizată 
dezarmarea totală și generală. 
P.C U.S. consideră necesar să 
mențină puterea de apărare a 
statului sovietic, pregătirea de 
luptă a forțelor sale armate la 
un nivel care să asigure zdrobi
rea hotărîtă si totală a oricărui 
inamic ce ar cuteza să atenteze 
la securitatea natriei sovietice

In domeniul relațiilor națio
nale partidul trasează îndeoșebi 
următoarea sarcină :

Să se continue dezvoltarea 
multilaterală a economiei și cul
turii tuturor națiunilor și na
ționalităților sovietice, asigurîn- 
du-se colaborarea și întrajutora
rea frățească tot mai strtnsg, 
unirea și apropierea lor în toate 
domeniile vieții și, realizîndu-se 
întărirea prin toate mijloacele a 
U.R.S.S.. s< fie folosite pe de
plin și perfecționate formele vie
ții de stat naționale a popoare
lor din U.R.S.S.;

Partidul va continua să pro
moveze politica de asigurare a 
egalității efective între toate 
națiunile și naționalitățile.

P.C.U.S. consideră că în eta
pa actuală, principalul în mun
ca ideologică îl constituie for
marea omului nou al societății 
comuniste — educarea tuturor 
oamenilor muncii în spiritul unei 
înalte principialități șl al devo
tamentului fată de comunism, al 
atitudinii comuniste față de 
muncă și de gospodărirea ob
ștească, precum și înlăturarea 
completă a rămășițelor concep
țiilor și moravurilor burgheze, 
dezvoltarea multilaterală, armo
nioasă a personalității umane, 
crearea unei adevărate bogății a 
culturii spirituale.

In domeniul învătămîntului 
public se pune sarcina de a se 
introduce în decursul * primului 
deceniu învățămîntul mediu ge
neral și politehnic obligatoriu de 
unsprezece ani pentru toți co
piii de vîrstă școlară și învăță- 
mîntul de opt clase pentru tine
rii ocupați în economia naționa
lă care nu au studii corespun
zătoare: în următorul deceniu va 
fi oferită tuturor posibilitatea de 
a face studii medii complete.

Programul consideră că pen
tru oamenii de știință sovietici 
ejte Tcl chestiune de onoare să 
consolideze pozițiile. . înaintate 
cucerite-de știința sovietică Tn 
cele mai importante ramuri ale 
cunoașterii și să dețină Jocul de 
frunte în știința mondială, în 
toate direcțiile principale.

:£COl/£ H
Șoseaua asfaltată ce duce de la 

'i Lupeni pînă la ultimul bloc din 
} Uricani se curmă brusc. Cel mai 
? mult simt acest lucru șoferii ce 
? transportă materialul lemnos valo- 
\ rtficat din bogatele păduri ce îm

podobesc această parte a Văii 
'i Jiului. Pentru șoferii ce transpar- 
} Ц materialul lemnos de la Pie- 
} troasa, drumul cu bîrtoape nu 
? ține insă mult. O cotitură spre 
( stingă, traversarea unui podeț și 
<i mașina ia pieptiș panta unui drum 
\ întreținut de ți~e mai mare dra- 

gul. E drumul ce duce la țțura de 
J' exploatare Pietroasa. Deșt urcu- 
(' șui e' greu, drumul neted ușurea- 
(' ză eforturile și în scurtă vreme 
<i ZIS-ul ce poartă numărul 26.175 
•, HD, avind la volan pe Dascălu 
S Alexandru s-a oprit la rampa de 
5 încărcare a buștenilor. Aici îți 
) încheie procesul de producție bri- 
l gada complexă condusă de Tă- 
J măștii Iosif. Pînă să ciungă aici, 

'J lemnul trece prin mai multe eta- 
') pe. Si le luăm în ordine.
f ...Toamna a schimbat cam de 
? multișor coroanele bogate de un 

verde închis ale fagilor falnici. 
\ Frungele rărite de vînt au căpă- 
\ lat nuanțe multicolore. Peste tot 
l insa predomină culoarea galben- 
( ruginiu. Pe îos, s-a așternut ca 

un covor un nou strat de frunze
I vestind întreaga fire că anotim-

> pul friguros este aproape. Sus, pe 
crestele împădurite munca este în-

) să în toi. Oprindu-se in fața cite 
ț unui fag uriaș, tăietorii Tușteanu 
'> Trandafir ți Mirga Vidu îl mă- 
J soară de la rădăcină trînă cînd 
) privirea lor se pierde undeva, sus,
> în înaltul zărilor albastre.
l — Din ăsta iese mobilă prima
> — zise Trandafir.

Programul arată că dezvolta
rea culturală în perioada con
strucției desfășurate a societății 
comuniste va fi etapa finală a 
marii revoluții culturale. In a- 
ceastă etapă se va asigura crea
rea tuturor condițiilor ideologi
ca și culturale necesare pentru 
victoria comunismului.

In capitolul „Construirea co
munismului în U.R.S.S. și cola
borarea dintre țările socialisto" 
din Program, se arată că dez
voltarea statelor socialiste în 
cadrul sistemului mondial unic 
al socialismului, folosirea legi
tăților și avantajelor acestui sis
tem le asigură posibilitatea de 
a scurta termenul de construire 
a socialismului, deschid perspec
tiva trecerii lor la comunism 
mal mult sau mai puțin în ace
lași timp, în limitele aceleiași 
epoci istorice.

P.C.U.S. consideră construcția 
comunismului în Uniunea Sovie
tică o parte integrantă a făuri
rii societății comuniste de către 
popoarele întregului sistem mon- 
d'lai socialist.

Perioada construcției desfășu
rate a comunismului se caracte
rizează prin continua creștere ■ 
rolului și însemnătății partidu
lui comunist ca forță conducă
toare și îndrumătoare a socie
tății sovietice, se subliniază în 
Programul P.C.U.S.

Principiile leniniste ale vieții 
de partid, se spune în Program, 
sînt incompatibile cu cultul per
sonalității și cu încălcările — 
legate de acesta — ale princi
piilor conducerii colective, de
mocrației interne de partid și le
galității socialiste.

Partidul consideră să introdu
că în practică înnoirea sistema
tică în anumite proporții a com
ponenței tuturor organelor eligi
bile ale partidului — de la or
ganizațiile de bază pînă la Co
mitetul Central — asigurînd tot
odată continuitatea conducerii.

In Program se subliniază că 
.poporul este forța hotăfîtoare 
în construirea comunismului. 
Partidul există pentru popor, el 
vede rațiunea activității sate în 
slujirea poporului".

Programul se : încheie cu cu
vintele : „PARTIDUL PROCLA
MA SOLEMN: ACTUALA GE
NERAȚIE A OAMENILOR SO
VIETICI VA TRAI IN COMU
NISM I".

ĂRNICIE/ j
■ lese și multă ți bună — îi ( 

răspunse Vidu privind cu ochi de ) 
expert, uriașul arbore. Discuția i 
s-a curmat. In schimb ferăstrăul) 
ți’ a început cintecul obișnuit muș- ) 
cînd adine din lemn. Scurtat de< 
la rădăcină, uriașul începe să se t 
clatine ușor, apoi se apleacă în- ( 
tr~o parte căzind la pămînt la) 
început încet apoi vijelios. Cînte- ) 
cui farestrăului este înlocuit de lo- î 
viturile surde de secure cu ecouri ) 
repetate pînă hăt departe. După t 
ce au terminat cu unul. Trandafir < 
și Vidu trec la alt copac. Fierăs- s 
trăul îți începe din nou cintecul, j 
iar ecoul răspunde mai puternic ) 
loviturilor de secure vorbind 1 
parcă peste dealuri de birmeia) 
tăietorilor. I

Inserarea începe să se lase. Tuș- i 
teanu Trandafir ți Mirza Vidu co- ( 
boari încet spre cabană. Pe fețe \ 
li se citește mulțumirea datoriei ’ 
împlinite. Ca întotdeauna, și In f 
această zi au făcut treabă bună. ? 
Planul a fost depășit cu 20 l a f 
sută, iar masa lemnoasă a fost va- 
lorificată, în bună parte, la o ca- S 
litote superioară. La succesele de S 
fiecare zi ale brigăzii lui Tămâ~ 
țilă losif, contribuie și corbăni- '■ 
torul Găină Vilmoș, Obrejan S 
Axente și Toltiș Constantin de la 
rampa de încărcare precum ți i 
ceilalți componenți ai brigăzii- 
Munca întregii brigăzi este cin- , 
tată mereu de ecou, dar ea este 
reflectată та mult de numărul ■’ 
de camioane de material lemnos ' 
de bună calitate transportate pes- . 
te plan în. fiecare lună de ZIS-ul 
condus de Dascălu Alexandru. , 
Acesta este ecoul hărniciei brigi~ • 
zii. '

D. GRI ȘAN

Delegația P.M.R. care a participat 
la cel de-ai XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. a sosit în Capitală

Joi (-A înapoiat în Capitală, venind de la Moscova delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn care a participat la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Din delegație au făcut parte tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
DeJ, prim-secretar al C.C. al P.M.R,, conducătorul delegației, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R. și Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghlci, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voi tec, Mihai Dalea, de membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ăi guvernului, de activiști de partid și de stat.

Au fost de fată G. E. Cebotariov. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la București, $i membri ai Ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit membrilor delegației buchete de 
flori.

Holle DifOBii ale organizațiilor de baia din tadnl 
еірІоаШііоі loieilleie si-au loieoiil ailieiialea
(Urmare din pagina i-a)

rezultat, în prima jumătate a lunii 
octombrie, colectivul acestui sector 
fi-a depășit sarcinile cu 45 m.c. 
celuloză fag pentru export-și 500 
ni. st. lemn de foc esență tare.

Organizațiile de partid din sec
toarele Lupeni și Cîmpu lui Neag 
au luat măsuri eficace in direcția 
îmbunătățirii calității produselor și 
mecanizării lucrărilor forestiere la 
doborît și scos-apropiat. De exem
plu, la indicația biroului organiza
ției de bază din sectorul Lupeni, 
al cărui secretar este tov. Pobijan 
Ilie, conducerea tehnico-adminis- 
ttativă a trecut ia instruirea bri
găzilor de muncitori forestieri și 
expeditori în. cc privește valorifi
carea superioară și îmbunătățirea 
indicelui de utilizare a masei lem
noase. Ca urmare a acestei mă - 
suri, indicele de utilizare a masei 
lemnoase a ajuns la 63 la sută 
față de lunile anterioare, cînd era 
sub cel planificat.

In prima sa ședință, biroul or
ganizației de bază de la sectorul 
Cîmpu lui Neag a stabilit măsuri 
concrete în vedeitea folosirii la 
întreaga capacitate a utilajelor. Tra- 
sind sarcini concrete comuniștilor 
Dănescu Ioan, Glovicskă Dionisie, 
Tudoriu loan, Argint Cornel și 
conducerii administrative a secto
rului, în această direcția, s-au ob
ținut unele realizări bune. încă 
de pe acum s-a trecut la montarea 
funicularelor în exploatările Gîrbo- 
vu, Valea Seacă, Bilugu.

Locomotiva este sub presiune. Mecanicul de locomotivă zîmbește 
impiegatului de mișcare care îi arată paleta spunindu-i obișnuitele cu
vinte : Cale liberă...

----------------- ©-------------- --

Luptători pentru promovarea noului
Inovațiile și raționalizările — 

iată unul din factorii care au dat 
colectivului Uzinei electrice Vul
can posibilitatea de a depăși plănui 
producției de energie electrică cu 
19 la sută, de a reduce consumul 
de combustibil cu 1 la sută, de 
a micșora consumul tehnologic 
propriu cu 9,5 la sută. Față de 
totalul de 116 propuneri de ino
vații și raționalizări, cite au fost 
înregistrate în tot cursul anului 
trecut, în perioada care a trecut pî
nă acum din acest an au fost fă
cute 128 propuneri de inovații și

Birourile organizațiilor de bază 
noi alese au stabilit măsuri con - 
crete și în privința asigurării bu
nei desfășurări a invățămîntului 
de partid, întărirea rîndurilor par
tidului și îmbunătățirea activității 
organizațiilor de masă. In perioa
da 1—15 octombrie au fost des
chise toate cursurile de învăță- 
mînt de partid.

Birourile organizațiilor de bază 
și-au intensificat preocuparea și în 
privința rezolvării la timp a cere
rilor de primire în rindul candida- 
ților de partid. Și-au îmbunătățit 
activitatea în această privință în
deosebi birourile organizațiilor de 
bază din sectoarele Lupeni și Le
nea. De la adunările de alegeri 
rindurile acestor organizații de ba
ză au crescut cu 3 candidați de 
partid din care două femei mun
citoare, iar la organizația de bază 
din sectorul Cîmpu lui Neag ur
mează, de asemenea, să fie discu
tate de adunarea comuniștilor mai 
multe cereri de primire în rindul 
candidaților de partid prezentate 
de muncitori fruntași.

Prin măsurile luate de comitetul 
de partid pentru repartizarea mem
brilor săi pe organizații de bază, 
prin instruirea lor, noile birouri ale 
organizațiilor de bază vor reuși 
să-și îmbunătățească simțitor acti
vitatea pentru mobilizarea lucră
torilor forestieri la înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor trasate de partid.

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

raționalizări, a căror aplicare a 
contribuit la modernizarea procs- 
sului de producție, la reducer șa 
consumului și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale muncitorilor, 

în ultimele zile, tovarășii Ajtai 
Pavel, Koloszi Tiberiu au prezentat 
cabinetului tehnic noi propuneri de 
inovații care au drept scop purifi
carea apei de alimentare a mași
nilor de forță, recuperarea căldurii 
agenților de răcire, a generatorilor.

Valoarea antecalculată a econo
miilor realizate crin aplicarea ino
vațiilor în acest an șe ridică 18 
peste 138.000 lei.



țl'EAGUL KUȘCJ

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Istoricele hotărîri ale celui de-al 

XXII-lea tongres al P.C.U.S. in atenția 
opiniei publice mondiale

Afeni/estuZ comunist 
al epocii noastre

HANOI 2 (Agerpres) - TASS 
jransmite :

• Npul Program al P.C.U.S. este 
manifestul comunist al epocii noas
tre, scrie ziarul „Nhan Dan" a- 
nunțînd la 2 noiembrie adoptarea 
în unanimitate de către Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. a 
nuțdpi Program. Ziarul scrie că 
acurn 114 ani Marx și Engels 
prin Manifestul lor Comunist au 
pus bazele teoretice ale comunis
mului. Astăzi, declară ziarul, pro
gramul construcției comunismului, 
aprobat de Congresul al XXII-lea,

• ridică în mod practic problema 
traducerii în viața poporului so
vietic de peste 200 milioane a 
teoriei marxismului 
omenirii cu

plan pe 20 de ani care să des
chidă în fața poporului; perspecti
va înaintării planifcate pe calea 
construirii unei societăți noi, mai 
avansate. Poporului sovietic ți 
revine rolul de a coiiduce ome
nirea pe această cale, dat ftiniî 
dîrzenia sa, priceperea de a în
lătura numeroasele obstacole și 
de a birui multe greutăți".

George Matthews, redactor șej 
al ziarului „Daily .Worker", a 
subliniat că Congresul al XXII- 
lea va intra în istorie ca un Con
gres care a adoptat un plan mă-. 
ret de 20 de ani al construirii 
comunismului.

(опніиііі aetiene miale ii Hnfartîita
MOSCOVA 2 (Agerpres!) — TASS transmite:
După cum se anunță prin radio din Mirnîi^ prin zborul unui a- 

pion „ÎL-12“ la stațiunea intracontinentală Vostok au fost inaugurate 
în actuala primăvară antarctică comunicațiile aeriene regulate între 
baza sovietică Mirnîi și regiunea Polului geomagnetic sud.

La stațiunea Vostok, situată la 1.410 km. de Mintii, s-au trans
portat alimente și diverse materiale necesare efectuării lucrărilor știin- 
Wic*. ’ ■ ...

^magnetic sud, care este și polul frigului de
---------------- ©--------------_

iișuea Vostok este așezfltă în adîncul Antarctidei, în regiunea 
.......................... * pe pămînt.

sintetic

I

CITITORI l
Vizitați expoziția Cărții 

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

Un

și a visului 
prvire la comunsm.

plan măreț
2 (Agerpres). TASS 
celui de-,al XXII-lea 
Partidului Comunist

LONDRA 
Hotărîrile 

Congres al 
al Uniunii Sovietice sînt salutate 
cu căldură de către cercurile pro
gresiste din Anglia.

Intr-o convorbire avută cu co
respondentul agenției TASS, pre
ședintele secției din Scotia a Sin
dicatului national al minerilor din 
Anglia, Al. Moffat, a subliniat 
că poporul sovietic a pășit pe ca
lea largă a construirii comunis
mului. Toți oamenii muncii en
glezi vor urmări cu interes suc
cesele poporului sovietic în în
făptuirea 
Congres.

George 
general 
U.R.S.S., 
Congresului 
P.C.U.S. vor avea o mare înrîu- 
rire în întreaga lume. „Nicicînd 
în istorie nu a fost formulat un

—=O=— ---------

Cuvînfarea lui Seku Ture
1 CONAKRY 2 (Agerpres)

La 1 noiembrie președintele 
Republicii Guineea, Seku Ture a 
rostit o cuvîntare la radio, con
sacrată celei de-a 7-a aniversări 
de la începerea luptei poporului 
algerian pentru eliberare.

Președintele Guineei a declarat 
că lupta eroică a poporului alge- 
riao, care a înscris o pagină glo
rioasă în lupta de eliberare a po
poarelor asuprite, este legată in
disolubil de lupta pentru pace în 
întreaga lume.

-=O=—
Ciocniri între poliție 

și muncitori
LONDRA 2 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Singapore al agenției 
Reuter, în seara zilei de 1 noiem
brie autoritățile din Singapore au 
mobilizat 4.500 de polițiștii pre
cum și trupe ale armatei pentru a 
se răfui cu cei 15.000 de munci
tori greviști din întreprinderile co
munale. In urma ciocnirilor care 
au avut loc între trupe și greviști 
au fost răniți 13 muncitori și ares
tați zeci de alți muncitori.

_=©=-

Catastrofă în portul 
Hongkong

NEW YORK 2 (Agerpres)
După cum transmite corespon

dentul din Hongkong al agenției 
UPI, la 1 noiembrie baza pluti
toare americană de contratorpi- 
loare „Pidmond" s-a ciocnit în 
portul Hongkong de o navă care 
transporta pasageri. In urma aces
tei ciocniri nava s-a scufundat, 
iar două pasagere s-au înnecat. 
După cum subliniază corespon
dentul; în momentul în care s-a 
produs ciocnirea vizibilitatea era 
perfectă.

Sub semnul triumfului 
comunismului

NICOSIA 2 (Agerpres) —TASS 
Ziarele din Cipru au publicat 

la loc de frunte știri despre șe
dința de închidere a celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., cu- 
vîntarea lui N. S. Hrușciov și com
ponența organelor de conducere 
ale partidului.

Ziarul „Mahi" subliniază cuvin
tele lui N. S. Hrușciov că Uniu
nea Sovietică va 
plice și pe viitor 
principiul leninist 
pașnice, va lupta 
întreaga lume.

Ziarul „Haravghi" într-o expu
nere amănunțită despre încheie
rea lucrărilor celui de-al ХХП- 
lea Congres al P.C.U.S.; sublinia
ză că Congresul s-a desfășurat 
sub semnul triumfului inevitabil al 
comunismului în Uniunea Sovietică 
și în întreaga lume.

continua să a- 
cu perseverență 
al coexistenței 

pentru pace în

hotărîrilor adoptate la

MacAlistair, secretarul 
al Asociației Scoția- 
a declarat că hotărîrile 

al XXII-lea at

a

Program al construcției 
comuniste

HAVANA 2 (Agerpres) 
■ Radiojurnalul ;,Venceremos“
transmis un articol redacțional con
sacrat rezultatelor Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Programul construirii comunis
mului adoptat de Congres, se spu
ne în articol, a devenit o sarcină 
concretă, practică a întregului po
por sovietic, strîns unit în jurul 
partidului lui Lenin.

„Comunismul se poate construi 
prin muncă, prin muncă și numai 
prin munca milioanelor de oa
meni". Aceste cuvinte ale lui N. 
S. Hrușciov, se spune în conti
nuare în artiaol, nu pot fi citite 
fără emoție. Gîtă mîndrie strineș- 
te în rîndurile muncitorilor și ță
ranilor din întreaga lume aceste 
cuvinte, care atribuie o mare cin
ste oamenilor muncii, tuturor oa
menilor simpli și modești.

GENEVA. La 1 noiembrie în 
Palatul Națiunilor din Geneva, 
după o suspendare îndelungată, a 
avut loc o țțouă ședință a Confe
rinței internaționale pentru regle
mentarea problemei laoțiene în 
componență restrînsă, sub președin
ția lui M. Macdonald (Anglia!).

LONDRA. In protectoratul en
glez Basutoland s-au produs se
rioase tulburări : populația afri
cană locală a organizat acțiuni de 
protest împotriva samavolniciilor 
polițienești ale autorităților colo
niale.

PNOM-PENH. Postul de ra
dio al Cambodgiei a anunțat că 
provocările anticambodgiene ale 
Lailandei și Vietnamului de sud, 
care acționează în baza ordinelor 
S.U.A.-, „urmăresc să provoace 
un nou război în Asia de sud-est 
și să transforme țările care și-au 
proclamat recent independența în 
sateliți ai puterilor occidentale'1.

TORINO. La 1 noiembrie s-a 
încheiat greva de 35^ de zile a 
muncitorilor de la uzina ponstruc-

Dezvoltarea uzinei de cauciuc 
de la Krasnoiarsk

se construiește pe 
bogății forestiere 
fluviului Enfeei (14 miliarde m.c. 
de lemn).

In cadrul complexului funcțio
nează deja un combinat al indus
trie? celulozei și hîrtiei, o fabrică 
de fibre artificiale, o fabrică de 
anvelope, întreprinderi producă
toare de chimicale din rumeguș.

KRASNOIARSK 2 (Agerpres). 
TASS transmite:

Lă uzina de cauciuc sintetic 
din Krasnoiarsk a fost dată în 
exploatare o secție de fabricare 
a cauciucului. Această uzină este 
una din numeroasele întreprin
deri din cadrul complexului sil- 
vochimic din Krasnoiarsk, care

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

baza uriașelor 
din regiunea

Confirmarea reala a existentei 
planetelor în afara sistemului solar

LENINGRAD 2 (Agerpres).
TASS transmite ;

Astronomii din Pulkovo au 
obținut o confirmare reală a e- 
xistenței planetelor în afara sis
temului solar. Ei au reușit să 
identifice deplasarea neînsemnată 
a unuia dintre aștrii stelei du
ble 61 din constelația Lebăda. 
Această deplasare este determi
nată dte faptul că un satelit se 
rotește în jurul acestui astru.

Judecînd după masă, satelitul 
stelei 61 din Lebăda tine, după 
toate probabilitățile, de catego
riali anetteloYrtiarL ’’

Existența unor planete în a- 
Jafa sistemului-.solar permite să 
se vorbească despre probabilita
tea vieții și dincolo dte acest sis
tem, în întinderile nesfîrșite ale 
cosmosului.

Astronomii din Pulkovo conti
nuă să studieze problemele vieții 
din alte lumi.

Probabilitatea vieții deasupra 
suprafeței Lunii a fost presupu
să de prof. Alexandr Deici, 
de secție la 
Pulkovo. '

In subsolul 
mic este mai 
Alexandr Deici. 
că acolo pot exista gaze — un 
mediu nutritiv pentru vegetale și 
animale. El a adăugat că desco
perirea de către cunoscutul as
tronom Nikolai Kozîrev a unor 
fenomene vulcanice în craterul 
lunar Alfons confirmă ipoteza cu 
privire la existența gazelor și, în 
mod vădit, și a căldurii în sub
solul Lunii.
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I ANUNȚ I
X O.A.D.L.F. Petroșani апиіь * 
j fă pe cei interesați că în ziua *
♦ de 10 noiembrie 1961 scoate
♦ la licitație în piața Petroșani 
S următoarele:
♦
X sanie și șaretă.

Гі. I. P. L Petroșani

Căruțe, platforme, hamut!,
' ft

Observatorul
șef 
din

Lunii regimul 
constant, a spus 

Sînt de părere

ter-

toare de mașini-unelte „Cimat" 
din Torino. Unitatea și coeziunea 
oamenilor muncii au constrîns ad
ministrația uzinei să majoreze sala
riile muncitorilor.

ACCRA. Secretariatul permanent 
al conferinței popoarelor Africii 
a adresat o telegramă primului 
ministru al guvernului provizoriu 
al Algeriei* în care în numele 
tuturor țărilor participante la con
ferință exprimă sprijinul deplin 
luptei eroice a poporului algerian 
pentru libertate și integritate teri
torială a tuturor pămînturilor al
geriene.

NEW YORK. La 1 noiembrie, 
grupul afro-asiatic la Organizația 
.Națiunilor Unite a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
represiunile sîngeroase la care au 
recurs autoritățile franceze împo
triva demonstrațiilor pașnice orga
nizate de către algerieni cu oca
zia împlinirii a șapte ani de la 
începerea luptei eroice pentru do- 
bîndirea independenței Algeriei.

♦ * *

Alexandr Markov, doctor în 
științe fizico-matematice, conside
ră că viata este posibilă pe Mar
te. După părerea lui, cantitatea 
redusă de oxigen de pe Marte nu 
împiedică dezvoltarea 
forme de viată.

Observațiile recente 
că planeta Venus se 
jurul axei sale mai încet dte-cît se 
credea înainte. Dr. Markov con
sideră că aceasta favorizează po
sibilitățile de existentă a vieții 
.pe Venus.

anumitor

au arătat 
rotește în

----- а_=©=_

„Să fie rezolvată 
problema Berlinului"
DELHI 2 (Agerpres).
„Să fie rezolvată problema Ber

linului, să fie menținută pacea 
în întreaga lume" — sub aceas
tă lozincă s-a desfășurat la Delhi 
mitingul organizat de filiala lo
cală a Consiliului Păcii pe în
treaga Indie în legătură cu des
fășurarea zilei ,,Nu războiului". 
In rezoluția adoptată în unanimi
tate, participanții la miting, ex- 
primînd serioasa îngrijorare în 
legătură cu situația încondată 
creată în Berlin, îndeamnă marile 
puteri „să soluționeze cît mai 
grabnic problema Berlinului pen
tru a se menține pacea în întrea
ga lume și a se preîntîmpina ni
micirea omenirii în unui
război termonuclear".

1

!

Anunță
că s-a deschis restaurantul

„CINA" din Lupeni
Orchestra condusă de 

maestrul violonist Gogan 
Ion și cîntărețul Lică Ser- 
căneanu, distrează publicul 
consumator.

I
j.

Restaurantul oferă în per
manență diferite specialități 
de artă culinară și grătar.

Lumină fluorescentă și în
călzire centrală.

Vizitați cu încredere noul 
restaurant. -.J \

»
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filiala I. б. V. P.!.
PETROȘANI 

anunță vînătorii sportivi 
că deschiderea sezonului 
de vînătoare la iepuri a 
fost amînată, printr-un or
din ai Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, pe 
data de 12 noiembrie 1961
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