
Шіана 1 ІИ uimit a Marii
Proletari din toate țările, uniți-vă !

eagul roșu
Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai statului popular orășenesc

Noi vom trăi in comunism L.
Octombrie, aleasă bucurie — a victoriei, spusă 
Cu imensa foșnire de pădure rusă 
Ecouri multiplici, neinoinsele, iarăși:
— Noi vom trăi în comunism, tovarăși! 
Octombrie, cintec de luptă, cîrttec de zori 
Ești făurit pentru cutezători
Bolțile scaperi, mulțimea de sen suri nu-ncetini
— Noi vom trăi în comunism, prieteni 1 
Octombrie, constelație de efort ci eator 
Dogorești în văzduhul timplei da tor
Vei statornici pacea I... Aminte să luați
— Vom trăi în comunism, oameni și frații 
Octombrie ne îndemni o voință să fim 
Responsabili, viețile să ni le clădim 
Intr-ur. freamăt de sens și unic, spre soare
— Noi voni trăi în comunism, popoare!

TRAIAN MULLER

MARELE OCTOMBRIE
Astăzi, pe întreg cuprinsul 

globului pămîntesc clasa munci
toare, toti cei ce năzuiesc spre 
o viață mai bună, spre progres 
social și pace, sărbătoresc îm
plinirea a 44 de ani de la înfăp
tuirea celei mai grandioase re 
volutii din istoria omenirii: Ma 
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

Răsturnînd stăpînirea claselor 
exploatatoare și instaurînd pu 
terea poporului pe ,a 6-a parte 
a globului, Revoluția din Oc- 
tombfie: 1917, înfăptuită d®.- po
porul rus condus de gloriosul 
partid leninist; a deschis drumul 
victpfiei socialismului în toate 
țărD?f" a insuflat încredere cla
sei,' muncitoare și tuturor celor 
asupriți în justețea luptei lor, 
în invincibilitatea cauzei socia
lismului. Marele Octombrie a 
sfărîmat pentru prima oară în 
istoria omenirii lanțurile asu
pririi de orice fel, a zguduit din 
temelii edificiul capitalismului 
mondial. Capitalismul a încetat 
de a mai fi un sistem social a- 
totcuprinzător; lumea s-a scindat 
în diouă sisteme opuse.

Acum 44 de ani pe arena in
ternațională a apărut pentru pri
ma oară un stat de tip nou — 
statul sovietic, o democrație de 
tip nou — democrație * pentru 
oamenii muncii, un stat care din 
primele momente ale existenței 
sale a lansat măreața lozincă a 
păcii și care a început să înfăp
tuiască noi principii în relațiile 
dintre popoare și țări.

înfăptuind Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, po
porul rus a tradus în viată sar
cina primului Program al Parti
dului Bolșevic, adoptat la Con
gresul al II-lea din 1903, aceea 
de a lichida orînduirea capita
listă. Cel de-al doilea Program 
al partidului adoptat la Congre
sul al Vlll-lea din 1919 a tra
sat sarcina construirii societății 
socialiste. Mergînd pe căi nebă
tătorite, învingînd împotrivirea 
reacțiunii interne și intervenția 
imperialistă din afară, poporul 
sovietic, sub conducerea glorio
sului partid comunist, a dat via
tă planului de construire a so
cialismului elaborat de Lenin.

Poporul sovietic a creat într-o 
perioadă istorică scurtă o pu
ternică industrie, o agricultură 
socialistă înaintată și a ridicat 
știința și cultura pe o treaptă 
necunoscută încă în istoria ome
nirii. Aceste succese uimesc pînă 
și pe cei mai înrăițt- dușmani 
ai omenirii.'

Astăzi. Uniunea Sovietică este 
tara tehnicii înaintate, a mași
nilor supraputernice și a apara
telor de înaltă precizie, a linii
lor automate, a mașinilor elec- 
troniter eălCOÎ' -și a ' navefer 
cosmice. Uniunea Sovietică pro
duce în prezent tot atîfa otel cît 
Anglia, R. F. Germană și Fran
ța, luate la un loc, ea este tara 
celor mai puternici gigamți e- 
nergetici din lume. Pentru pri
ma dată în istorie socialismul 
a asigurat efectiv drepturile so
ciale fundamentale ale omului: 
dreptul 'la muncă, dreptul la o- 
dihnă, dreptul la asigurarea ma
terială la bătrînete. în caz de 
boală și de pierdere a capacită
ții de muncă, dreptul la învăță
tură.

Măreața și eroica operă re
voluționară înfăptuită de poporul 
sovietic a răscolit și a însuflețit 
masele populare din toate tarile 
și continentele. Deasupra lumii 
s-a pornit o adevărată furtună 
purificatoare, s-a dezlănțuit pe 
întregul glob pămîntesc lupta 
plină ' de avînt a proletariatului, 
care ia cm asalt meterezele lumii 
vechi. Zdrobirea fascismului ger
man și a militarismului japonez 
a creat popoarelor dintr-un șir 
de țări din Europa și Asia con-

ZILE DE MARE AVINT
peste plan 190 tone de cărbune. In 
întîmpinarea Marelui Octombrie se 
prezintă cu rezultate de seamă și 
minerii din sectoarele I В, II și IV 
B. In frontalele sectorului IV В se 
folosesc cu pricepere utilaje sovie
tice ca stîlpi hidraulici de susține
re, haveze KMP 3 și altele.

Minerii Vulcanului 
în frunte

Deși au trecut din noiembrie 
doar 5 zile de activitate colectivul 
minei Vulcan are deja un plus de 
producție de peste 1200 tone de 
cărbune. In acest fel harhicii mi
neri de aici își manifestă recunoș- 
tini.i pentru marele popor sovietic 
care le-a trimis zeci și sure de 
mașini miniere de înaltă producti
vitate, In ultimele zile de muncă, 
dr la Vulcșm s-au trimis la pre- 
parații zilnic cite 280—380 tone de 
cărbune pestă plan. La mină sint 
multe brigăzi harnice. Printre aces
tea qteiifepBăm pe cele conduse de 

’ Msfăfu’^JtcSIab de Ia sectorul îl 
și de Ionuț loan din sectorul III 
care și-au depășit cu 218 tone și. 
respectiv, cu 146 tone de cărbune 
sarcinile la zi. De asemenea, tre
buie remarcată munca entuziastă a 
minerilor din brigăzile condus j de 
Bogdan Gheorghe, Săbău Dumitru, 
Gagyi Ioan, Scutelnicu Vladimir, 
Bordea Emanoil din celelalte sec
toare ale minei.

Cu asemenea rezultate minerii 
Vulcanului, fruntași pe țara, țin sus 
steagul întrecerii pe bazin.

Muncă rodnică 
în sectoarele minei Lupeni

Aniversarea Marelui Octombrie 
îi găsește pe minerii celei mai mari 
mine a țării în plin avînt pentru 
îndeplinirea angajamentelor asuma
te în întrecere. Zi de zi cantitatea 
de cărbune cocsificabil extrasă de 
ei este tot mai mare. La 4 noiem
brie, de pildă, pe mină s-au dat 
cu 363 tone de cărbune mai mult 
decît prevedea planul. Cea mai în
semnată depășire au obținut-o în 
această lună minerii frontalelor din 
sectorul IV A care au ettrase

este

Succese de seamă 
la mina Uricani

Colectivul minei Uricani 
destul de tinăr. Mina sa are abia
12 ani de existență și dezvoltarea 
ei actuală se datorește în bună mă
sură înzestrării cu utilaje, cea mat 
mare pacte sosite diti Uhiupea So
vietică. In. cinstea sărbătoririi lui 
Octombrie, minerii de la Uricani 
au dat peste plan aproape 600 tone 
de cărbune. Brigăzile conduse de 
comuniștii Șiklodi Beniamin, Polo
boc Constantin, Uliu Gheorghe 
și-au depășit planul la zi cu 157- 
246 tone de cărbune de calitate.
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ADUNARI FESTIVE
In toate localitățile Văii Jiului 

au avut loc ieri după-amiazl a- 
dunări festive consacrate sărbăto- 

44-a aniversări a 
Socialiste din

firii celei de-a 
Marii Revoluții 
tombrie.

La adunarea 
troșani, care a 
clubului C.C.V.J., au fost prezenți 
sute de muncitori, intelectuali și 
funcționari din întreprinderile si 
instituțiile orașului.

Adunarea a fot deschisă de to
varășul Benișek Mihai, președintele 
Consiliului orășenesc A.R.L.U.S.. 
Petroșani.

Despre cea de-a 44-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 
Octombrie a vorbit tovarășul 
vid Lazăr, prim-secretar al 
mitetuiui orășenesc de partid 
treșani.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri de puternice a- 
plauze.

In fața oamenilor muncii din 
Lupeni care au participat la adu
narea festivă închinată sărbătoririi 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a luat cuvîntul tov 
Wiliam, membru în Biroul 
tetului orășenesc de partid 
șani, la adunarea festivă 
Vulcan a vorbit tov. Blaj Traian, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Petroșani, iar la adunarea 
de la Petrila tov. Motneu Sa- 
njoilă. președintele Consiliului lo
cal sindical Petroșani.

Adunările festive au fost urmate 
de programe artistice și filme so-' 
vietice.

festivă de la
avut ioc în

Oc-

Pe- 
sala

din 
Da-
Go- 
Pc-

Szuder 
Corni- 
Petro-a 
de la
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Prin tara comunismului

Crtîți în paq.
• Mărturii grăitoare ale 

prieteniei de nezdruncinat 
romîno-sovietice

• Miting consacrat 
niei sovieto-indiene

• Oamenii sovietici 
cu căldură politica
și externă a P.C.UiS.

• Discursul radiotelevizat 
președintelui Finlandei

priete-

aprobă 
internă

al

(Continuare în pag 4-a)

Termocentrala Paroșeni este expresia ajutorului pe care Uniu
nea Sovietică l-a acordat țarii noastre pentru dezvoltarea industriei 
energetice. IN CLIȘEU: Inginerul Lazăr Titus și șeiiil de tură 
Kedves Arpad. în camera de comandă a termocentralei studiind 
schema operativă.

Ziua de l Mai a acestui an a 
prilejuit pentru mine o minunată 
ocazie pentru a vizita marea țară 
a socialismului victorios. Cu pri
lejul excursiei car$ a durat 2 săp- 
tămini am vizitat cele trei mari 
orașe ale U.R.S.S.; Moscova, Le
ningrad și Kiev.

Vechiul oraș Kiev cu minuna
tele și monumentalele sale clădiri, 
cu bulevardele largi, animate de 

8 viață, a fost primul care m-a co- 
8 pleșit cu impresii de neuitat.

După o zi la Kiev, mult prea 
puțin ca să poți 
vedea, cel puțin 
parțial, atît de nu
meroasele 
mente de 
obiective

8 tice. am plecat spre Leningrad.
8 Orașul erou ne-a intimpinat in 
8 toată măreția lui sub soarele cald 

al primăverii. Grupuri, grupuri, 
vizităm leagănul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Aici, 
la orice pas întîlnești locurile un
de s-a făurit și desfășurat acel 24 
octombrie 1917 care a însemnat o 
nouă eră în istoria omenirii. Vizi
tarea Pieții Palatului de iarnă a 
emoționat pină la lacrimi pe ma
joritatea dintre noi, care ne-o în
chipuiam doar după lecturi.

Mîndri de orașul lor, leningrăde- 
nu caută să ne explice,, să ne ara
te tot ce se poate vedea, tot ce 

‘trebuie să fie văzut pentru ați da 
seama ce înseamnă pentru istoria 
proletariatului mondial acest mi
nunat craș construit pe 101 insule, 
împrejmuit de frumoase canale 
cate i-au atras denumirea de V“ 
neția — Nordul r.

Nu este om care, ascultînd is
toria celor 900 zile de blocadă în. 
timpul celui de-al doilea războt 
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monu- 
artă, 

turis-

Note de drum

mondial să nu i se umple inima 
de ură nestăvilită asupra fascis
mului vinovat de suferințele 
populației, de moartea a sute de 
mii de leningrădeni.

Astăzi orașul este mai frumos 
ca oricînd, complet refăcut si sute 
de noi construcții sînt dovezi ale 
grijii partidului comunist și a gu
vernului sovietic pentru construc
ția de locuințe.

La întâlnirea prietenească pe 
care am avut-o la sindicatul oa
menilor de artă, artistul poporu- 8 

lui Cerkosov ne~a 
spus că a vedea 
înseamnă de sute 
de ori mai mult 
decît a citi și 
auzi, l-am urmat 

căutat să vedem tot
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sfatul și am 
ce se 'poate vedea. Palatul Srnol- 
nîi, Ermitajul. diferite muzee și 
obiective turistice, crucișătorul 
„Aurora" el însuși muzeu, fortă- 
leafa Petru și Pavel, podurile 
peste Neva, metroul, teatre, totul 
au trecut ca într-o panoramă prin 
fața noastră. Dar vai, timpul este 
atît ae scurt cu toate că este cu 
multă grijă drămuit. Plecăm spre 
Moscova cu impresia că am văzut 
prea puțin, animați de dorința de 
a ne mâi întoarce în acest oraș 
atît de măreț, la locuitorii lut. 
prieteni adevărați ai poporului 
romîn.

Nici nu am avut timp să co- 8 
mentăm, chiar pe scurt, impresiile 8 
din Leningrad și am și sosit la 8 
Moscova care ne-a întâmpinat 
pavoazată sărbătorește în cinstea 
Zilei de 1 Mai.
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DAVID IOSIF

(Continuare în pag. 3-a)
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V STEAGUL ROȘI

ÎN NOAPTEA LVI OCTOMBRIE
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De sus în jos:
1. Universitatea 
„Lomonosov";

! 2. Srada Gorki;
3, Monumentul 

lui 
din

Maiakovski 
Moscova;

4. Piața 
ШІП; 5.
Sverdlovsk 
Kiev.

Kali- 
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de NICOLAI NIKITIN

Ca unul, ieșirăm toți în grabă 
de sub arc.

Porțile palatului se deschiseră, 
luncbe’tt împinseră afară două tu
nuri. Egor își îndreptă îndată și
rurile de oameni in întîmpinarea 
lor. Izbind cu armele ne-am făcut 
drum spre poartă și, dîndu-i pe 
iuncheri peste cap, ne-ат năpustit 
pe scară in subsol, socotind să 
pătrundem pe acolo mai departe.

bănci- 
рч

jurul 
cu

Coloana lui Alexandru se înăl
ța spre cer ca o luminare neagră. 
Ferestrele imense ale Palatului de 
Iarnă, în care se adăpostise vechiul 
guvern, ba se luminau, ba se în
tunecau, ca și cum cei ascunși 
după ele s-ar fi distrat cu un joc 
straniu.

In flancul drept, ca și în cel 
sting al Pieții Palatului se opreau 
adesea automobile de-ale statului 
major revoluționar. Sirenele mași
nilor blindate urlau. Cum se oprea 
un automobil, oamenii dădeau buz
na dornici să afle noutăți din 
Smolnîi. Dincolo de cotitură, pe 
Morskaia, sub arcul înalt și roșu al 
lui Rossi, o pălălaie vie lumina fa
țada de marmoră a unei 
Soldațit stăteau îngrămădiți 
Ungă focuri.

De după baricadele am 
palatului țîșneau mitralierele,
scurte întreruperi, doar pentru 
schimbarea benzii. Ținta ne părea 
aproape. Fiecare din noi nădăj
duia să-l prindă viu pe Kerenski... 
Jur împrejur se auzeau glasurile 
celor din detașamentele noastre 
care strîngeau tot mai tare cercul 
din jurul Palatului de Iarnă. Pia
ța vuia ca o mare. In grădina 
Alexandrovski, cineva aprinse o 
torță și un păienjeniș de lumină 
smulse din întuneric desișul dan- 
telar al crengilor de lei. A fost, se 
vede, un semnal, fiindcă îndată 
a răspuns artileria noastră de la 
fortăreața Petropavlovsk. Atunci. 
Egor se ridică. Sub lumina albas-, 
tră a reflectorului, umbra lui braz
dă o clipă Z’dul comandamentului 
gărzii.

— In numele lui Lenin, înainte ! 
— strigă el.

Nu mai știu cum o fi rostit 
te astea... Dar pînă astăzi
aduc aminte că glasul lui, de obi
cei nu prea puternic, s-a auzit 
pede printre miile de glasuri ce 
vuiau în jurul nostru ca zumzetul 
unui uriaș stup de albine.

to»- 
îmi

liw
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înăuntrul palatului. Aici, insă, am 
lost întîmpinați cu focuri.

In întunericul din subsol, de-a- 
bia ne vedeam unul pe altul. O 
parte din ostași rămase acolo, iar 
alta o porni după Egor, intrînd în 
coridorul de la parter, luminat 
slab, de lumina electrică. Pe jos, 
de-a lungul ferestrelor, pe niște 
saltele îmbîcsite, stăteau culcate 
companiile de iuncheri. Mirosea a 
murdărie și sudoare. Peste tot se 
vedeau resturi de mîncare, gunoi, 
mucuri de țigări, sticle 
vin franțuzesc, luncherii 
pivnița palatului.

In mijlocul lor stătea 
scund, în livrea lungă de culoare 
albastru-închis, cu fireturi de aur. 
Pe aurul de la guler erau brodați 
cu- negru vulturii imperiali. Sub 
mustața rasă, buzeleti căzute, a- 
proape negre de spaimă, mormă- 
iau mecanic, așa din obicei...

— Domnilor iuncheri, nu se 
poate... Este interzis, domnilor...

Și bătrînul închise ochii, ca și 
cum n-ar fi putut răbda prăpădul 
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Prin țara comunismului
(Urmare din pagina l-a)

Prima vizită a fost făcută la 
muzeul genialului învățător al pro
letariatului V. 1. Lenin. Bogăția de 
exponate, documentarea temeinică 
asupra vieții și activității desfășu
rate de Lenin, te îndeamnă să nu 
mai pleci de aici. Nu mai puțin lK 
impresionează vizita la Mausoleul 
Lenin din Piața Roșie. Emoționați, 
excursioniștii privesc chipul marelui 
dascăl al omenirii, creatorul sta
tului a cărui măreție ne este dat 
să o admirăm la fiecare pas.

Kremlinul, galeriile Tretiakov, 
expoziția unională, metroul, uni
versitatea Lomonosov, noile car
tiere de locuințe și atitea alte do
vezi ale artei ruse din trecut, ale 
puteri; de creație a oamenilor so
vietici. a realizărilor obținute în 
anii de după război pe calea cons
truirii vieții noi, comuniste arată 
forța poporului eliberat, stăpîn pe 
soarta sa.

goale de 
prădaseră

un lacheu

Impresionantă este ordinea și 
disciplina din acest mare oraș. In 
Moscova, cu sute de mii de auto
vehicule, nu se aude un claxon. 
La tramvaie, autobuze, troleibuze, 
nu există taxator, automatele le 
țtn locul cu succes. In magazine 
deservirea se face în ordinea so
sirii în magazin.

Ne-a fost apoi dat să vedem, 
să participăm la una din zilele d". 
neuitat ale vieții, demonstrația oa
menilor muncii din Moscova cu 
prilejul zilei de 1 Mai. Demons
trația a impresionat nu numai 
prin proporțiile ei ci și prin mă
reția, bogăția, ordinea și discipli
na în care a decurs; entuziasmat 
intens prin care coloanele nes fir- 
ti te de manifestanți au trecut prin 
fața tribunei în care se aflau con
ducătorii de partid și de stat, 
alături de ei proaspătul erou 
U.R.S.S., maiorul Gagarin...

din jur. Tinerii aceștia, pe jumă
tate soldați, pe jumătate ofițeri, 
cu trese strălucitoare pe epoleți, 
tocmai ei — apărători \ai ordinei
— cum se obișnuise lacheul să-i 
socotească, prefăcuseră 
tr-un birdău de lături 
suiau acolo ca porcii.

Speriați de apariția 
șii și a soldaților, iunkerii arun
cară armele. Unii o luară la fugi. 
Egor nu-i urmări. Aștepta să se 
siringă tot detașamentul... Din gru
pul de iuncheri se desprinse un 
sublocotenent tinăr și elegant. Dîn- 
du-și seama că Egor este coman
dantul, îl salută.

— N-are nici un rost să rezis
tăm, — spuse acesta, și-i propuse 
să meargă cu el la comandamen
tul Palatului de Iarnă.

—- Pentru ce Ș — întrebă Egor. 
In calitate de parlamentar.

— răspunse sublocotenentul. — 
Sîntem gala să ne predăm... După 
cile știu, nu vreți să faceți zadarnic 
vărsare de sînge... Șt nici noi nu 
dortm asta.

Sublocotenentul roși. Egor se lă
sase amăgit de emoția lui copilă
rească, de ochii lui albaștri î» care 
se. citea spaima amestecată nă
dejdea. Stătu o clipă să se gin- 
deasci, dar pe dată fu înconjurat 
de iuncheri și tot atît de neaștep
tat, aceștia deschiseră de după colț 
focul, țintind în lungul coridorului. 
Ne-ат repezit spre scară, trăgînd 
l- rîndul nostru în timp ce ne re
trăgeam.

Către dimineață, lupta încetă. 
Puterea sovietică învinsese. Pe cal~ 
darîmul pieții au rămas împrăș
tiate tuburi de cartușe și o pline 
ruptă în două. Miniștrii arestați 
tură duși în fortăreața Petropav
lovsk, de pe chei. Am vrut să ne 
răfuim pe loc cu ei, dar marinarii 
nu ne-au lăsat. Acum, la palat 
făceau de gardă sentinelele noas
tre. In grădiniță, după grilajul cu 
cifrul țarist, zăceau marinarii, sol
dații și gardiștii roșii . care căzu
seră .în noaptea aceea. Nu erau 
mulți. Printre ei l-am găsit și pe 
Egor. Avea ochii larg deschiși și 
sprîncenele ridicate sus. Ii văzui 
privirea curată, liniștită.

Din volumul -■£. 
„DIN POVESTIRILE SCUTIRI

LOR SOVIETICI"
voi. II

Cartea rusă 1955

palatul in
și se îngbe-

găzilor ro-

IN EDITURA POLITICA |
au apărut: )

Sărbătoare la Dîlja Mare
/ O zi ploioasă de toamnă. In 

.^curtea Școlii de 7 ani nr. 2 Pe- 
* troșani, pionierii adunați în gru

puri discută aprins. Pe buzele 
fiecăruia flutură întrebarea: 
Oare va mai ploua ? Aceeași 

iare și-o pun și cadrele di
dactice.

— Tovarășe instructor, eu zic

И

X ♦ întreb K P dactic
$ — Tovarășe instructor, eu zic

•*/să mergem, chiar dacă plouă, 
•-ț , Cetățenii din Dîlja Mare ne aș- 
,Ț teaptă. Sîntem pionieri și dacă 
/♦

♦
♦ 
t

л

am spus că mergem să dăm pro
gram artistic la căminul cultu
ral din Dîlja, trebuie să ne ți
nem de cuvînt — se auzi o voce.

— Așa-i I răspund ceilalți pio- 
/ nieri în cor.

Pînă la Dîlja Mare sînt vreo 
5 km. Am plecat cu totii în ciu
da ploii. Am ajuns la căminul 
cultural din Dîlja Mare. Șala 
era plină de țărani muncitori 
veniti să-și descrețească frunțile 
după o săptămînă de muncă. 
Sîntem întîmpinati cu tradițio
nalul „Bine ati venit!“.

De acum preocuparea noastră 
de căpetenie era să susținem un 
program artistic pe placul dîl- 
jenilor. Tovarășa învățătoare Ră- 
doi Rodica. a tinut o conferință

iar
al

despre Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie. A urmat un 
program artistic compus din 
cîntece, recitări, dansuri, mo
mente vesele, mult aplaudate de 
spectatori. S-au 
tarea poeziilor 
partid pionierii 
Bredan Silvia, 
tor și alții.

După terminarea programului, 
un spectator ne-a felicitat, ru- 
gîndu-.ne să mai venim să-i dis
trăm. Bineînțeles că așa vom 
face.

învățător NICU GONCEA
Școala elementară de 7 ani nr. 2 

Petroșani

I -------- ,
î GH. GHEORGHIU-DEJ : 40 $ ț
I de ani de luptă a partidului 2 '• 
) (retipărire), 48 pag., 0,60 lei. 5 j. 
) . N. S. HRUȘCIOV: Cu pri- j- 
( vire la Programul Partidului 
( Comunist al Uniunii Sovietice, ji.

176 pag., 2,50 lei.
> N. S. Hrușciov : Raport de 1 ■ 
) activitate al C.C. al P.C.U.S. 5
< prezentat la Congresul al 

XXII-lea al Partidului Comu-
( nist al Uniunii Sovietice, 176 
( pag., 2,50 lei.
< In ajutorul celor ce urmează 
Г cursurile serale de partid a.

nul
<; 5.60 
<: c.
( mul
£ proletariatului (retipărire). 144 

pag., 2,90 lei.
E. DOBRESCU. T. POSTO- 

LACHE : Situația clasei mun- 
tările capitaliste 

doilea război

I orașe și sate. 480 pag., 
lei.
VLAD : Marxism-leninis- 
despre stat și dictatura

>>
>întrecut în reci-

despre patrie și > citoare dan
Argint Tiberiu. ’[ după cel de-al
Bădulescu Vie- ;> mondial (retipărire), 88 pag.,>

)5

>
5
>

>

1.60 iei.
L. MELINTE. I. CH1RCU- 

LESCU: Baza tehnică-mate. 
rială a socialismului. 64 pag., 
1,15 lei.

Marxism-leninismul teoria 
revoluționară a proletariatului 
(retipărire), 78 pag., 1,25 lei.

Pe Bistrifa mai jos de Bicaz
BACĂU 6 (Agerpres)
Pe Bistrița mai jos de Bicaz.

sînt în
cele 10
în planul
a acestui

Intr-un
construcția

construcție 7 dinplină
hidrocentrale prevăzute 
de amenajare complexă 
rîu.
stadiu avansat se află 
hidrocentralei Roznov.

ъ
5
i
5 
< I

1

Canalul de aducțiune lung de 
10.400 m., prin care urmează să 
se alimenteze cu apă și unitățile 
industriale din Roznov și Săvi- 
nești a fost terminat. Paralel cu 
ridicarea clădirii pentru centrala 
hidroelectrică se lucrează și la 
montarea utilajelor.
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Un prețios ajutor 
In introducerea tehnicii noi

Prin dotarea cu utilaj modern de 
înaltă productivitate1 la tăiere, 
transport și încărcare, planul de. 
producție a minelor din Valea 
jiului pe primele 10 luni ale anu
lui 1961 s-a realizat în proporție 
de 104,5 la sută. In raport cu anul 
1960, productivitatea muncii a 
crescut cu 6,4 la sută realizîndu-se 
pe bazin o medie de 1,090 t/post. 
Ca urmare a creșterii randamente- 
Iqi șt reducerea consumului speci
fic la materiale, economiile realiza 
te peste plan la prețul de cost in 
primele 10 luni ale anului pe com
binat sînt de peste 11.500.000 lei.

Un deosebit aport în creșterea 
productivității muncii și' reducerea 
prețului de cost pe tona de car 
bune l-a adus introducerea proce
deelor tehnologice noi în procesul 
de producție. Astfel, în raport cu 
niveiui anului 1960, mecanizarea 
încărcării în galerii a crescut cu 41 
la sută, producția extrasă din aba
taje frontale armate metalic — cu 
16^ la sută, havarea cu 74 Ia su- 
tă, mecanizarea transportului în a- 

■ bataje cu 3 la sută, susținerea me
talică în galerii cu 81 la sută si 

Cp inele de bolțari cu 14 la sută.
1 Toate aceste realizări importable 

au fost posibile datorită sprijinului 
prețios fie care l-am primit din 
partea Uniunii Sovietice si a celor- 
la1 te țări de democrație populară 
în domeniul înzestrării tehnice a 
minelor. Deosebit de importam ... 
dovedit a fi organizarea schimbului 
de experiență în cadrul C.T.S. fco
laborare țehnico-științifică). Ca ur
mare a vizitelor făcute de perso
nalul tehnico-ingineresc din Valea 
Jiului în marea țară prietenă, a 
cunoașterii realizărilor industriei 
carbonifere sovietice, minele noas 
tre au fost dotate cu utilaje perfec
ționate de transport, tăiere și în
cărcare. Astfel., pentru mecaniza
rea încărcării la săparea puțurile 
an; primit din U.R.S.S. un număr 
însemnat de greifere B.C.-l icare 
»-au folosit cu rezultate foarte bune 
la săparea puțului principal Lonea 
1 și a puțului auxiliar de ia mina 

‘Lonea II. Pentru mecanizarea în-
/ cercării în abataje și lucrări de 

pregătiri în cărbune tot din Uniu
nea Sovietică s-au importat un 
număr de 10 mașini de tip G.N.L.- 
30 M, care au fost experimentate 
la majoritatea minelor din bazin.

Tot pe baza importului de ma-

I Sprijinul sovietic, sprijin frățesc

<

1

Uzina noastră — rid 
a> prieteniei romîno-sovietice

Alături de multe obiective in
dustriale din țară, termocentrala 
Paroșeni se înalță azi ca un rod 
al prieteniei și colaborării dintre 
cele două popoare. Dotată cu u- 
tilaje moderne, de proveniență so
vietică, termocentrala Paroșeni a- 
duce o contribuție însemnată în 
opera de electrificare a țării.

Colectivul nostru nu va uita 
niciodată ajutorul prețios primit 
din partea specialiștilor sovietici 
în perioada anilor 1955—1959 în 
domeniul însușirii tehnicii noi și 
organizării unei exploatări rațio
nale a agregatelor. Această rod
nică colaborare a fost unul din 
factorii principali care au contri
buit la obținerea de rezultate po
zitive în munca colectivului nos
tru.

In ziua celei de a 44-a ani
versări a Marelui Octombrie asi
gurăm poporul sovietic că prie
tenia șt dragostea noastră țață 
de Marea Uniunea Sovietică, față 
de poporul, sovietic constructor al 
comunismului va fi veșnică I

ing. GHEORGHE M1LIȚESCU 
directorul termocentralei Paroșeni

(
$

Mulțumim din toată inima 
poporului sovietic

Prin naționalizarea mijloacelor 
de producție, statul nostru a cr^at 
premisele dezvoltării fără prece
dent a industriei grele. Industria

șini sovietice am reușit să îmbu
nătățim și indicele la tăierea me
canică a cărbunelui în abataje. Ha- 
vezele de tip KMP-3 de producție 
sovietică construite la uzinele Ki
tov din Kopeisk, introduse pe stra
tul 15 blocul VI al minei Lupeni, 
au contribuit la mărirea producti
vității muncii în abataje, redudn- 
du-sc în același timp atît posturile 
necesare operațiunii de perforare 
cit $i consumul de exploziv. Ti
pul de haveză KMP-3 poate func
ționa de pe transportorul blindat 
montat lîngă frontul de cărbune 
și asigură tăierea unui front de cir
ca 60—70 m. în numai 2 ore.

In domeniul susținerii metalice 
este demn să arătăm rezultatele 

' foarte bune obținute cu stîlpi hi
draulici sovietici de tip GS-312 M 
Și grinzi în consolă tip VDU-1 S. 
Stîlpii respectivi se folosesc pe 
stratul 18 blocul VI Lupeni, In- 
cepînd din luna mai a.c. și pînă 
in momentul de față s-au extras 
circa 7000 tone de cărbune folo
sind susținerea metalică compusă 
din stîlpi ți grinzi de acest fel, 
tealizindu-se un consum specific 
mediu de lemn de circa 12,5 
m.c./10QO tone. Ceea ce este și mai 
important insă, este faptul că stîlpii 
rezistă foarte bine la presiunea 
rocilor din coperișul stratului și nu 
se înregistrează cheltuieli cu repa
rarea lor. Pe toată durata de ex
ploatare, suma totală a cheltuieli
lor de reparație se ridică numai la 
1060 lei, ceea ce revine 0,15 lei 
pe tona de cărbune extrasă. Fcarte 
bine se comportă ți grinzile.

Punîndu-ne la dispoziție mașini 
;i utilaje necesare industriei noastre 
carbonifere, marea țară a construc
torilor comunismului ne acordă un 
prețios sprijin în realizarea sarci
nilor trasate de cel de-al III-iea 
Congres al P.M.R. De aceea colec
tivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la exploatările miniere 
din Valea Jiului, ce sînt sprijinite 
în lupta lor. pentru introducerea 
tehnicii celei mai avansate în pro
cesul de producție, îți îndreaptă 
azi. in ziua celei de a 44-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, cele mai nobile gîn- 
clurl de recunoștință către marele 
popor sovietic constructor al socie
tăți 1 comuniste,

lug. C. DASCALU 
serv, tehnic C.C.V.J,

siderurgică a luat o amploare ne 
mai initlnită și a cerut an de an 
cantități sporite de cocs.

In această situație s-a pus pro
blema fabricării cocsului în țari 
noastră. Un colectiv de ingineri 
romîm a studiat proprietățile căr
bunilor din țară fi sprijinit de 
specialiști sovietici printre care fi 
mg. Mirosmicenko a elaborat pri
mele rețete pentru fabricarea coc
sului din cărbunele de Valea Jiu
lui. Atît reprofilarea vechii spă
lătorii de la Lupeni, lucrare care 
se va termina la sfîrșițul anului 
curent, cît mai ales construirea 
noii spălătorii au fost executate 
de specialiftii noștri pe baza do
cumentației sovietice și din țările 

-•de democrație populară. Pentru 
prima dată in țară, la Lupeni se 
folosește procedeul modern de 
preparare în mediu dens.

Pentru tot sprijinul primit, 
pentru ajutorul prețios pe care ni-l 
dau permanent oamenii sovietici 
ca să ne construim o viață nouă. 
noi mulțumim din taață inima 
poporului sovietic, guvernului lui 
și gloriosului partid comunist.

PISO POMPILJU
inginer șef, preparația Lupeni

Lucrăm cu instate ii sovietice
In pragul aniversării Marii Re

voluții Socialiste din Octombrie 
colectivul unității noastre, alături 
de întregul nostru popor, adresea
ză din inimă poporului sovietic 
calde felicitări și urări spre noi 
succese pe mărețul drum al cons
trucției societății comuniste. în
treprinderea noastră de foraje, u~
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Competiții în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie

Asociația sportivă Sondorul 
din Lupeni a organizat în cin
stea zilei de 7 Noiembrie un 
concurs de tenis de masă la ca
re. au luat parte echipele aso
ciațiilor sportive din localitate : 
Minerul II, Straja, Voința și, 
respectiv, sportivii asociației or
ganizatoare.

Cei mai bine pregătiți s-au 
dovedit elevii Școlii profesionale 
care au și ocupat locul I.

ȘAH

In sala de șah a clubului sin
dicatului minier Lupeni, comisia 
orășenească de șah a organizat 
o competiție dotată cu „Cupa 7 
Noiembrie".

La concurs au participat echi
pele Energia Paroșeni, Straja, 
Minerul și Preparatorul Lupeni.

Locul I și trofeul a fost cîș
tigat de echipa Preparatorul Lu
peni care a învins în finală e- 
chipa, minerilor cu ЗѴ2 la P/2 
puncte.

S. BĂLO1
corespondent

——Q

M
în Bu- 
Costilii 

i a cam- 
de alpi-

A L P I N I S
Sîmbătă si duminică, 

cegi pe traseul Creasta 
a avut loc finala pe tară 
pionatului republican < 
nism.

Au participat 46 echipe, de la 
start nelipsind nicii experimen
tatele echipe C.C.A., Dinamo și
Voința București.

Rezultate : Locul I 
curești, II C.C.A.

Echipele miniere, Jiul Petro
șani și Minerul Lupeni au ocu
pat locurile XII și respectiv XXI.

De la Jiul cei mai buni slpi- 
niști au fost: Avram Gh., Ghes- 
tembrein Andrei, Tamaș Vasile 
și Vrăjitoru Gh,

I. FANE 
corespondent

Voința Bu-

nitate tînără, s-a dezvoltat în ciți- 
va ani de zile ca urmare a poli
ticii partidului de industrializare 
a țării, menirea ei fiind să ex
ploreze cîmpuri miniere din Va
lea Jiului.

In munca noastră de zi cu zi 
folosim utilaje primite din 
U.R.S.S. In ultimii 2 ani peste 25 
la sută din utilajele folosite au 
fost înlocuite de utilaje moderne 
de mare productivitate primite din 
U.R&S. Azi folosim instalații de 
foraj ZlF-1200 A pentru mari a- 
dîncimi, instalații ZIP 650 A, 
toate cu comenzi de mare preci
zie.

Datorită folosirii instalațiilor 
ZIP, viteza de avansare a crescut 
cu peste 60 la sută, nivelul pro
cesului tehnologic a sporit, a scă
zut prețul de cost. Pe drumurile 
spre sondele noastre din Valea 
jiului pot fi întâlnite stațiile au
tomate electrice de carotaj e’.ec- 
tro-radioactiv. Datorită ajutorului 
U.R.S.S, precizarea rezervelor de 
cărbuni se face cu ajutorul apa- 
ratețeior electrice, folosind si me
tode’e radioactive. De un real 
sprijin ne-au fost publicațiile — 
revistele, prospectele și manualele 
sovietice — care prin grija ingi
nerilor în cadrul cursurilor de ri
dicare a cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor au devenit un bun 
al tuturor.

In aceste zile gîhdurile sondori
lor, pline de recunoștință se în
dreaptă spre harnicii zamem so
vietici.

Jng. SUC1U SEVER 
directorul întreprinderii de foraj— < 
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Minerul Lupeni
Metalul Tîrgoviște 2-0 (1-0)

Cele două puncte cîștigate de 
Minerul Lupeni sînt desigur 
valoroase, mai cu seamă ca în 
actuala ediție a campionatului 
categoriei A, este greu de spus 
cine și ce loc va ocupa după ul
tima etapă.

Cei 4000 dfe spectatori care au 
asistat la întîlnirea de la Lu
peni, înfruntînd ploaia și frigul, 
s-au bucurat de rezultatul jocu
lui, dar nu și de comportarea e 
chipei în ansamblu. S-ar putea 
ca terenul greu și introducerea 
a trei jucători netitulari să stea 
la baza comportării sub nivelul 
obișnuit a echipei din Lupeni 
Dar aceasta numai în parte, de
oarece și metalurgiștii au jucat 
pe același teren avînd în forma
ție doi „debutanti'*. Dacă apăra- 
era a rămas mai departe punc- 
tul^,,forte" al echipei, în schimb 
în înaintare nu a corespuns decît 
Szoke, Cucu și în parte Crăini- 
ceanu căruia i se poate reproșa 
din nou vechea meteahnă de a 
dribla pînă la epuizare indife
rent dacă în jurul lui se găsesc 
sau nu coechipieri liberi. Atît 
Mazilu cît și Paraschiv (din mi
nutul 46 Țurcan) nu au putut 
face fată jocului nici din punct 
de vedere tehnic și nici al con. 
diției fizice.

Deși prima acțiune este ini
țiată de mineri, Mihalache este 
cel care „ia contact" cu balo
nul în urma șutului puternic al 
lui Prod'anciuc. Imediat însă se 
simte acea voință și putere de 
luptă a Minerului, pe baza că
reia de fapt a și cîștigat meciul, 
care duce echipa spre poarta lui 
Andrei. In minutul 12 arbitrul 
Mărgărit Radu (București) flu
iera al șaselea ofsaid în favoa-

©

ri

lo
de

Au cîștigat
Contrar așteptărilor, întîlnirea 

de fotbal dintre Minerul Aninoa- 
aa și Minerul Petrila nu s-a 
dicat la nivelul tehnic cerut.

In prima parte a meciului, 
calnicii crează cîteva ocazii
gol, ratate însă din cauza im
preciziei la poartă a înaintași
lor. astfel că repriza se termi
nă cu scor alb.

Repriza a doua aparține a- 
proape în întregime gazdlelor. 
Nu trec decît trei minute de joc 
și petrilenii nu pot lămuri decît 
prin corner o situație critică. 
Execută de pe partea dreaptă 
Zlăgneanu. Vlad interceptează și 
înscrie primul gol al gazdelor. 
Jocul șe înviorează. Petrilenii 
inițiază la rîndul lor cîteva ata
curi. Inghesuind jocul pe centru, 
atacurile lor sînt ușor anihilate

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

REZULTATE DIN REGIUNE
9

Parîngul Lonea —- C.F.R. Si- Minerul Deva — Sebeșul Sebeș 
meria 3—1; Metalurgistul Gugir 1—0; Dacia Orăștie — Victoria 
— Minerul Ghelar 3—1; C.F.R. Călan: Minerul Vulcan — Pi* 
Teiuș — A.S.A. Alba — 1—1; namo Barza 3—0.

Clasamentul campionatului regional categoria I-ai
1. Metalurgistul Cugir n 8 1 2 27: 7 17
2. Minerul Aninoașa ii 8 0 3 23:10 16
3. Parîngul Lonea ii 7, 2 2 26:16 16
4. Dinamo Barza ii 7 l 3. 21:14 15
5. Sebeșul Sebeș ii 6 2 3 32:19 14
6. Minerul Petrila ii 4 5 2 17:10 13
7. Minerul Vulcan ii 5 3 3 20:16 13
a. Minerul Deva ii 4 1 6 12:11 9
9 Victoria Călan . li 4 1 6 15:19 9

10. Dacia Orăștie и 4 1 6 13:21 9
11. A.S.A. Albă ’ и 3 2 6 16:18 8
12. Minerul Qhelar n 3 2 6 21:30 8
13. C.F.R. Teiuș ii 1 2 8 12:45 4
14. C.F.R. Simeria ii 1 1 9 12:30 3

S T A P A V 1 1 T O A R E
C.F.R. Simerîa — Dinamo 

Barza; Sebeșul Sebeș Mine
rul Vulcan; A S.A. Alba — Mi
nerul Deva; Minerul Petrila —

rea Minerului, ceea ce arată ra-5 
piditatea cu care oaspeții au fria-' 
intat spre poartă lui Mihalache.5 
Apoi Crăiniceanu șutează puțiii’ 
pe lîngă poartă (minutul 23)s 
pentru ca după două minute ar
bitrul să acorde cu oarecare 
ușurință lovitură de la 11 metri 
în favoarea echipei din Lupeni. 
Transformă impecabil Crăiiti- 
ceanu : 1—0. Odată cu golul și 
încurajările spectatorilor parcă 
și înaintarea Lupeniului începe 
să se „miște" mai bine. La re-j. 
luare în minutul 60 Crăiniceamfe 
șutează pe lîngă poartă de la 6- 
metri ratînd o mare ocazie de 
gol. Peste cîteva minute același 
Crăiniceanu, din viteză, trage» 
dar... tot pe lîngă poartă. Un. 
contraatac al metalurgiștilor îî 
pune pe Mihalache la grea în
cercare, salvînd printr-un plon
jon la picioarele lui Chiriță un 
gol ca și făcut. In minutul 85, 
după o cursă frumoasă a lui 
Cucu, Crăiniceanu centrează șl 
Țurcan reia cu cpul în bară șl 
apoi în gol: 2—0. Pentru ati* 
tudine nesportivă arbitrul îl e- 
limină de pe teren pe Cruți»- 
după multe avertismente. Intfl* 
nirea ia sfîrșit în plină domina
re a Minerului. Au jucat : MD 
NERUL: Mihalache — Keresz-, 
tes, Coman. Dan II — MihăilăȚ 
Mihalv — Cucu, Paraschiv (Țur< 
can, din minutul 46), !
Mazilu, Crăiniceanu. METALUL; 
Andrei — Moisescu, Popescu, 
Borac — Petrescu, Prandea —ț. 
Al. Lazăr, Prpdanciuc, Cruți», 
Niculescu, Chiriță.

La tineret. Minerul a cîștigal 
cu 3—0 (1—0).

M. DUMITRESCU

aninosenii

tempereze

de apărarea gazdelor. In minu
tul 71,> gazdele înscriu din поц 
prin același Vlad. După al dpi- 
lea gol, petrilenii joacă nervos 
recurgînd la durități și acte de 
indisciplină. Negativ e faptul că 
tonul la acestea l-a dat tocmai 
Panai’t, un jucător vîrstnic care 
ar fi avut datoria să 
spiritele.

Jocul dur și nervos 
dimie bun echipei din 
dimpotrivă. Astfel. în minutul 
86 Constântinescu ridică scorul 
la 3—0 în favoarea aninoșeni- 
lor. Cu‘ acest rezultat ia sfirșit 
întîlnirea. A arbitrat corect și 
autoritar Șiara Coriolan di» 
Alba Iulia.

DANILA CONSTANTIN 
corespondent

nu aduce 
Petrila ci

Teiu$; Victoria Călan —C.F.R.
Minerul Aninoase; Minerul Gb 
lar — Dacia Orăștie; Parîngul 
Lonea — Metalurgistul Cugiri
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Mărturii grăitoare ale prieteniei 
de nezdruncinat romîno-sovietice

Tradiționala Lună a prieteniei 
Tomîno-sovietice a luat sfîrșit. 
Sărbătoare a întregului, popor, 
ta a prilejuit o minunată tre
cere în revistă a roadelor legă
turilor: frățești statornicite între 
jările noastre, o cunoaștere mai 
îndeaproape a vieții și muncii 
oamenilor sovietici, a marilor 
îuccese obținute de constructorii 
comunismului. Numeroasele ma
nifestări care au avut loc în a- 
rastă perioadă în întreaga țară 

кН constituit o mărturie grăitoa
re a dragostei profunde nutrite 
ie oamenii muncii din țara 
Jioastră față de gloriosul popor 
лоѵіеііс, a prieteniei de nezdrun
cinat romîno-sovietice, a intere
sului uriaș cu care ei au urmă 
rit lucrările istoricului Congres 
al XXII-lea al P.C.U.S. care a 
dezbătut și aprobat mărețul Pro
gram de construire a comunis
mului. Cu deosebită dragoste și 
căldură a fost înconjurată în tot 
timpul vizitei sale în țara noas
tră delegația sovietică care a 
participat la manifestările săr
bătoririi Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

Bogata activitate de prezenta
re a succeselor obținute de 
U.R.S.S.. dte informare asupra 
Programului P.C.U.S., s-a bucu
rat de o largă participare din 
partea oamenilor muncii. Sute 
de mii de cetățeni au luat parte 
la conferințele și simpozioanele 
care au avut loc la orașe și sate 
— în marile uzine' și fabrici, pe 
șantiere. în cele mai diferite în
treprinderi și instituții, în gos
podării agricole de stat și gos
podării agricole colective, la ca
sele prieteniei romîno-sovietice, 
la cluburi și alte așezăminte cul
turale. Numeroase din aceste 
manifestări au fost consacrate 
principalelor teze din Progra
mul P.C.U.S. — pe diferite teme 
cum ar fi „Un Program măreț 
de construire a comunismului în 
U.R.S.S.", „U.R.S.S. construiește 
comunismul — viitorul luminos 
al întregii omeniri", „Расе, 
muncă, egalitate, libertate, feri
cire", „Totul pentru om". Perso
nalități marcante ale științei și 

tehnicii, ale vieții noastre cultu
rale și artistice, au ținut confe
rințe în întreaga țară. Cu un 
deosebit interes au fost urmări
te și ciclurile de conferințe pe 
temele „Știința sovietică în sluj
ba construcției desfășurate a co
munismului" și „U.R.S.S. dez
văluie tainele Cosmosului". Oa
menii muncii din țara noastră 
care au vizitat Uniunea Sovie
tică și-au împărtășit impresiile 
lor de călătorie. Un mare nu
măr de oameni ai muncii au 
participat la sutele de manifes
tări cultural-artistice prilejuite 
de sărbătorirea Lunii marii prie
tenii : seri literare, recenzii, con
cursuri, serbări, șezători, con
certe și audiții de muzică romî- 
nească și sovietică, prezentări de 
filme și piese de teatru. Și-au 
dat concursul cu acest prilej ar
tiști dte frunte ,ai scenelor noas
tre, precum și zeci de mii de ar
tiști amatori.

In Capitală și în alte Circa 
100 dte orașe și centre muncito
rești din țară. în cadrul Festi
valului filmului sovietic. în fața 
unor săli .arhipline, au rulat în 
premieră ultimele creații ale ci
nematografiei sovietice. In re
luare. la cererea oamenilor mun
cii, au fost prezentate filme so
vietice de mare succes, care e- 
vocă chipul marelui Lenin, emo
ționantele zile ale Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, — 
care înfățișează lupta gloriosu
lui popor sovietic în timpul Ma
relui Război pentru Apărarea 
Patriei, viața și munca construc
torilor comunismului. In această 
perioadă, cu ocazia organizării 
expozițiilor și bazarelor cărții 
sovietice, librăriile au primit vi
zita unui număr și mai mare de 
cetățeni dornici să-și completeze 
bibliotecile personale cu operele 
scriitorilor ruși și sovietici, cu 
ultimele traduceri din diferite 
domenii.

Sărbătorirea tradiționalei Luni 
a prieteniei romîno-sovietice s-a 
încheiat cu adunările festive ale 
oamenilor muncii închinate ani
versării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERN
Miting consacrat 

prieteniei 
sovieto-indiene

DELHI 6‘ (Agerpres). TASS 
transmite :

La 5 noiembrie, din inițiativa 
filialei din Delhi a Asociației 
indiano-sovietice pentru dezvol
tarea legăturilor culturale, a a- 
vut loc un mare miting al repre
zentanților vieții publice din In
dia la care au participat repre
zentanți ai ambasadei U.R.S.S. 
și ai altor instituții sovietice 
din Delhi, consacrat celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Deasupra intrării Clubului 
Național al Sporturilor, unde 
s-a desfășurat mitingul, se pu
tea citi uriașă lozincă : „Trăias
că prietenia indiano-sovietică !“. 
Dr. N. K. Sidhanta, președintele 
filialei din Delhi a Asociației in
diano-sovietice. a vorbit despre 
succesele poporului sovietic obți
nute în cei 44 de ani de putere 
sovietică.

A rostit, de asemenea, o cu- 
vîntare I. A. Baranov. însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. în India.

Discursul radiotelevizat 
al președintelui Finlandei

HELSINKI 6 (Agerpres) —
TASS transmite :

In seara de 5 noiembrie, pre
ședintele Finlandei, Urho Kekko- 
nen a rostit un amplu discurs ra
diotelevizat în care a vorbit des
pre rezultatele vizitei sale în Ca
nada și S.U.A. și a analizat in 
mod detailat situația Finlandei pe 
planul politicii externe în legătură 
cu nota sovietică din 30 octom
brie.

Președintele s-a referit la dis
cursul său din Los Angelos în 
care a arătat că propunerea Uniu
nii Sovietice referitoare la consul
tări nu introduce nici un element 
principial nou în relațiile contrac
tuale existente între Finlanda și 
Uniunea Sovietică, Amintind că 
„amenințarea unui război în Eu
ropa crește", Kekkonen a de
clarat : „Dacă va izbucni un mare 
război din cauza Berlinului occi

Оавяіі імійііі aiiolă 
li иш a

MOSCOVA 5 (Agerpres) — 
TASS transmite :

In orașele și satele Uniunii So
vietice continuă să aibe loc adunări 
și mitinguri consacrate Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. Pretutin
deni oamenii muncii, aprobînd cu 
căldură politica internă și externă 
a Partidului Comunist, salută noul 
Program și Statutul P.C.U.S., a- 
doptate la Congres.

_=©=_ -------

Expoziția „Sindicatele 
din U. R. S. S “

MOSCOVA 5 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 4 noiembrie în sălile Casei 
Sindicatelor din Moscova s-a des
chis expoziția „Sindicatele din 
U.R.S.S.". Această mare expoziție 
ilustrează istoricul dezvoltării sin
dicatelor din Uniunea Sovietică 
care reunesc 63 de milioane de 
muncitori și funcționari, formînd 
cel mai mare detașament al miș
cării sindicale progresiste mon
diale.

dental, sau din vreo altă cauza, 
situația geografică a Finlandei, în 
calitatea sa de stat baltic, este 
de așa natură încît în condițiile 
mijloacelor moderne de război nu 
se poate nega posibilitatea vio
lării frontierei -terestre sau mari
time a Finlandei, sau a spațiului 
ei aerian".

Kekkonen a subliniat că Fin
landa este decisă să continue po
litica de neutralitate.

In încheiere, președintele Fin
landei a declarat :

„Fundamentul securității noastre 
îndomeniul politicii externe o 
constituie relațiile bazate pe în
credere cu Uniunea Sovietică și 
politica noastră de neutralitate în
temeiată pe aceste relații, precum 
și pe recunoașterea ei de către pu
terile occidentale. Nu avem ne
voie de altă înțelepciune".

iu tălUoiâ Dolitka ііш 
P. (. 1.1

La 4 noiembrie în orașul Dubna 
de lîngă Moscova unde își are 
sediul Institutul unificat de cerce
tări nucleare, la adunara activului 
de partid a luat cuvîntul prof. 
Dmitri Blohințev, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., delegat la Congresul 
al XXII-lea al partidului.

Adunări asemănătoare la care 
au luat cuvîntul delegați la Соз- 
gres au avut loc la uzina de con
strucții de vagoane din Riga, la 
sovhozul „Ținăndali" (Gruzia), la 
trustul petrolifer din R.A.S.S. Tă
tară etc.

_=©=_

La Casa Asociației 
de prietenie „Cipru-U.R.S.S.**

NICOSIA 6 (Agerpres)
In capitala Republicii Cipru s-a 

deschis Casa Asociației de prie
tenie „Cipru—U.R.S.S.". К

Cu acest prilej au rostit cuvj,.> 
țări A. Pughiuros, primarul onfV 
șului Famagusta și P. K. Ermosin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice.

Transmițînd poporului sovietic 
sincere felicitări cu prilejul celei 
de-a 44-a aniversări a Marelui 
Octombrie și urîndu-i noi succese 
și fericire, A. Pughiuros a decla
rat : Toate aceste felicitări și urări 
reprezintă o expresie a adevăra
telor sentimente ale poporului ci
priot față de marea țară a socia
lismului, prinosul nostru modest 
de recunoștințe față de poporul 
care nu numai că a schimbat viața 
și a creat o nouă societate, ci su
pune totodată forțele naturii.

_=©=-

A luat fiinfă Partidul 
Comunist din Basutoland

LONDRA 5 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Capetown al săptă- 
mînalului londonez ,,Observer", 
în Basutoland (protectorat en
glez din Africa de sud) a lu|t 
ființă un partid comunist. CdiA 
ferința dte constituire a Partidu
lui Comunist va avea loc la 14 
martie 1962 în ziua primei ani
versări a primei greve generale 
din Basutoland.

MARELE OCTOMBRIE
(Urmare din pagina l-a)

diții favorabile pentru doborîrea 
puterii capitaliștilor și moșieri
lor. Revoluțiile socialiste înfăp
tuite de popoarele acestor țări 
au dat o nouă și puternică lovi
tură pozițiilor imperialismului, 
au dus la formarea sistemului 
mondial socialist, care cuprinde 
în prezent peste un miliard de 
oameni si care a devenit forța 
hotărîtoare determinantă ,a mer
sului istoriei contemporane.

Transformarea socialismului în 
forța conducătoare a dezvoltării 
mondiale este legată de două 
procese fundamentale: pe de o 
parte de consolidarea permanen
tă a sistemului socialist mondial, 
care obține continuu succese în 
întrecerea cu capitalismul, iar 
pe de altă parte de slăbirea con
tinuă a sistemului mondial ca
pitalist, intrarea imperialismului 
într-o nouă etapă a crizei sale 
generale. Economia sistemului 
mondial socialist se dtezvoltă în- 
țr-un ritm incomparabil mai 
înalt decît economia capitalis
mului. Față de perioada de dina
intea celui de-.al doilea război 
mondial, lagărul socialist dă în 
prezent de 6,8 ori mai multe 
produse industriale, în timp ce 
țările capitaliste și-au sporit pro
ducția doar dte 2,5 ori. Cota parte 
a țărilor socialismului în pro
ducția industrială mondială a 
creseut de la 27 la sută cît era 
în anul 1955 la 36 la sută în 
1960.

Sub influența puternică a sis
temului mondial socialist s-a 
intensificat mișcarea de elibera
re națională a popoarelor asu

prite, care mătură di-n calea lor 
rușinosul sistem colonial, sub
minează temeliile imperialismu
lui. Prăbușirea sistemului colo
nial este prin importanta sa is
torică, al doilea fenomen, după 
formarea sistemului mondial so
cialist.

Revoluțiile socialiste și de e- 
liberare națională, creșterea sis
temului mondial socialist și 
destrămarea sistemului colonial 
sînt factori hotărîtori ai adînci- 
rii crizei generale a capitalis
mului în a cărei dezvoltare a 
intervenit în ultimii ani o nouă 
etapă. „Procesul implacabil al 
descompunerii — se spune în 
Programul P.C.U.S. — a cuprins 
capitalismul din temelie pînă în 
vîrf: orînduirea lui economică 
și de stat, politica și ideologia 
lui".

Inspăimîntați de perspectivele 
sumbre ale viitorului orînduirii 
capitaliste, imperialiștii intensi
fică procesul de militarizare a 
economiei țărilor lor au împîn- 
zit lumea capitalistă cu baze mi
litare în vederea dezlănțuirii 
unei agresiuni împotriva țărilor 
socialiste, au reînviat militaris
mul revanșard vest-german și 
depun toate eforturile pentru a 
agrava situația internațională.

In condițiile actuale însă, cînd 
raportul de forțe pe plan mon
dial s-a schimbat net în favoa
rea lagărului socialismului și 
păcii, planurile agresive ale cer
curilor imperialiste sînt sortite 
eșecului total. Existența forței 
materiale a Uniunii Sovietice și 
,a celorlalte țări socialiste, vasta 
zonă a păcii, mișcarea mondială 
a partizanilor păcii, clasa mun

citoare internațională și organi
zațiile ei — în primul rîhd parti
dele comuniste, mișcarea de eli
berare națională a popoarelor 
din colonii și țările dependente 
sînt forțe puternice, cum n-a cu
noscut încă istoria, care pot im
pune imperialiștilor pacea.

☆
Oamenii muncii de pretutin

deni, au urmărit în aceste zile 
cu un deosebit interes lucrările 
eelui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.

Celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. i-a revenit misiunea 
iștorică de a adopta noul Pro
gram al P.C.U.S., Programul 
construirii primei societăți co
muniste. înfăptuirea acestui Pro
gram va marca începutul celei 
mai fericite ere din istoria ome
nirii — era comunismului, va 
constitui o nouă și strălucită e- 
tapă în dezvoltarea teoriei revo
luționare a lui Marx, Engels și 
Lenin. Din nou, ca de atîtea ori 
în glorioasa sa istorie, P.C.U.S. 
croiește prin gîndire și faptă 
drumuri noi pe care vor merge 
toate popoarele. Proclamînd în 
mod solemn că încă generația 
actuală de oameni sovietici va 
trăi în comunism. Programul 
P.C.U.S. desfășoară înaintea po
poarelor tabloul grandios al so
cietății comuniste și definește, 
pentru prima dată în literatura 
marxistă, nivelul de dezvoltare 
a forțelor de producție necesare 
pentru trecerea la cea de a doua 
fază a comunismului.

Volumul producției industriale 
a Uniunii Sovietice va spori în 
următorii 20 ani de cel puțin 6 
ori, volumul total al producției 

agricole — dte 3,5 ori, venitul 
național va crește în perioada 
1961—1980 de aproximativ 5 
ori, iar veniturile reale pe cap 
dte locuitor — de peste 3,5 ori. 
In 1980 în Uniunea Sovietică se 
va atinge cel mai înalt nivel al 
productivității muncii din lume 
și cel mai înalt nivel de trai, 
material și cultural.

Poporul nostru vede în ima
ginea societății comuniste înfă
țișată de Programul P.C.U.S. 
imaginea propriului său viitor. 
Făurirea societății comuniste în 
U.R.S.S., va exercita o puterni
că influență pozitivă asupra dez
voltării patriei noastre, va în
lesni realizarea programului de 
desăvîrșire a construcției socia
liste elaborat de cel dte-al III- 
lea Congres al P.M.R. și de tre
cere ulterioară la construcția 
desfășurată a comunismului.

Oamenii muncii din tara noas
tră văd în prietenia frățească 
cu Uniunea Sovietică chezășia 
mersului nostru victorios înainte, 
sorb forță și încredere din stră
lucitul exemplu al constructori
lor comunismului. Călăuzindu-se 
după măreața învățătură mar- 
xist-leninistă, după experiența 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, partidul nostru condu
ce poporul romîn pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialiste. 
Sub conducerea partidului, po
porul nostru înfăptuiește cu suc
ces planul șesenal. Anul acesta 
volumul producției este cu peste 
o treime superior față de 1959, 
se îndeplinesc pas cu pas sar
cinile stabilite de partid în con
strucția socialistă la sate, se 
dezvoltă impetuos știința și cul
tura.

Pe baza succeselor obținute în 
dezvoltarea producției industriale 
și agricole, a creșterii producti

vității muncii, îmbunătățirii ca
lității produselor și reducerii 
prețului de cost, a crescut sim
țitor bunăstarea oamenilor mun
cii. Numai în urma recentei ho- 
tărîri a partidului și guvernului 
nostru cu privire la sporirea sa
lariilor și reducerea prețurilor 
la unele mărfuri, veniturile reale 
ale oamenilor muncii din patria 
noastră cresc în acest an cu 400 
milioane lei. iar în 1962 cu 2,5 
miliarde lei.

Alături de întregul popor, oa
menii muncii din Valea Jiului 
întîmpină cea de-a 44-a aniver
sare a Marelui Octombrie cu în
semnate succese în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor 
luate. Pînă la 6 octombrie mi
nerii Văii Jiului, mobilizați de 
organizațiile de partid au extras 
peste plan 160.000 tone de căr
bune și au realizat, împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii din 
bazin, aproape 14.000.000 lei e- 
conomii.

Minerii, energeticienii, con
structorii, forestierii, muncitorii 
din transporturi, industria ușoa
ră și locală, lucrătorii din unită
țile de deservire, în frunte cu 
comuniștii, sînt ferm hotărți să 
dezvolte continuu realizările ob
ținute, să înfăptuiască cu con
secvență sarcinile mobilizatoare 
stabilite de Conferința orășeneas
că de partid pentru anii 1962— 
1963.

Muncind neobosit pentru în
florirea patriei, poporul nostru 
muncitor,, strins unit în jurul 
partidului, a Comitetului său 
Central, pășește cu nețărmurită 
încredere pe drumul deschis de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, aducînd o contribu
ție tot mai mare la victoria de
plină a socialismului, la trium
ful păcii în lumea întreagă.
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