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Partidul întruchipează tot ce e mai bun în 

poporul nostru * el este inima fierbinte și con
știința poporului, înțelepciunea și voința sa colec
tivă.

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a zilei tale de naștere, te 
felicităm călduros, urîndu-ți din 
toată inima mulți ani de sănătate 
și putere de muncă în slujba parti
dului si a patriei noastre socia
liste.

întreaga ta activitate revoluțio
nară ca fiu devotat al clasei mun
citoare din Romînia, al poporului 
romîn. este înalt exemplu de fi
delitate nestrămutată față de mar
xism-leninism, de luptă perseveren
tă și plină de pasiune pentru cau
za socialismului si comunismului.

■ Intrat din fragedă tinerețe în 
rîpdurile mișcării muncitorești, te-jâi, 
călît ca revoluționar proletar în 
mari bătălii de clasă. însușirile 
tale de organizator al masetor 
muncitoare, capacitatea de a înfăp-

- tui cu voință neînfrîntă politica 
partidului s-au manifestat din plin 
în eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933, 
care au marcat o cotitură în isto
ria partidului și a întregii noastre 
mișcări muncitorești. La procesul 
intentat de burghezie ca urmare a 
acestor lupte a răsunat cu putere 
glasul tău de acuzare și demascare 
a politicii claselor stăpînitoare, 
chemarea la luptă împotriva ex
ploatării și asupririi burghezo- 
moșierești, împotriva fascismului si 
războiului. ,

In anii lungi de temniță și la
găr; prin abnegația și combativita
tea ta, prin încrederea neclintită 
in victoria- cauzei celor ее - muncesc, 
ai însufl&it..£i îmbărbătat pe to
varășii" băi de luptă. Sub condu- 
cere'a ta deținuții politici au trans
format închisorile și lagărele în- 
tr-o școală de călire și educare ă 
luptătorilor revoluționari, în uni
versitate comunistă.

Partidul și poporul dau o înal- 
tă apreciere meritelor tale în ela
borarea, în anii celui de-al doilea 
război mondial, a liniei strategice 
ș; tactice a partidului, în înfăptui

rea măsurilor care au făcut cu pu
tință ca partidul iă-și îndeplineas
că cu cinste rolul de organizator ș. 
conducător al luptei unite a tutu
ror forțelor patriotice ale poporu
lui pentru răsturnarea dictaturii 
fasciste și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitleriste.

După victoria insurecției arma
te, în desfășurarea revoluției popu
lare, în, munca de întărire a rîn- 
durilor partidului și în înfăptuirea 
unității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare, în lupta pentru 
democratizarea- țării, refacerea eco
nomiei, cucerirea întregii puteri po
litice de către clasa muncitoare 
în alianță ic țărănimea -;i trecerea 
la construirea socialismului, s-au 
vădit deosebitele tale însușiri de 
eminent conducător de partid și de 
stat.

Victoriile repurtate de poporul 
nostru în industrializarea socialis
tă, în transformarea socialistă a 
agriculturii, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului și înfăptuirea 
revoluției culturale, în consolidarea 
continuă a orînduirii democrat- 
populare sint strîns legate de ac
tivitatea pe care o desfășor! cu e- 
nergie inepuizabilă în fruntea parti- 
dula', de marea contribuție pe care 
o aduci la rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției socialiste, 
la răspîndirea și aplicarea' creatoa
re a învățăturii marxist-lenihiște.

Intteaga ta activitate este stră
bătută de preocuparea permanentă 
pentru unitatea de monolit a parti
dului și întărirea rolului să a con
ducător, pentru, aplicarea neabătută 
a normelor leniniste, a principiului 
muncii colective în viața partidu
lui, de grijă frățească pentru mem
brii și cadrele de partid, pentru 

Comitetul Centrat al Partidului Muncitoresc Romîn 
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane 

Consiliul de Miniștri a. Republicii Populare Romîne 
4

8 noiembrie 1961.

DECRET 
cu privire la conferirea 

pentru a doua oară 
a Medaliei de Erou 
al Muncii Socialiste 
din R. P. Romînă 
„Secera și Ciocanul", 
tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej
Pentru rodnică și îndelungata 

/activitate în mișcarea muncito- 
' rească revoluționară, pentru me
rite deosebite în întărirea Odrti- 

jtcului și a unității sale, pentru 
contribuția de seamă in crearea 
și consolidarea statului detno- 

Arat-popular și în construcția 
socialistă din țara noastră — cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de 
ia nașterea sa,

Consiliul de Stat al Republicii 
' Populare Romine,

DECRETEAZĂ:

.?■ 1. Conferă pentru a doua oară 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej Medalia de Erou ăi Mun
cii. Socialists din R.P. Rordnă, 
„Secera ți Ciocanul".

Președintele Ceittrthrfui 
de Stal

Im Gheorghe Maurer
București, 8 noiembrie 1961

creșterea și educarea lor, de in
transigentă față de orice manifes
tări antipartinice și abateri opor
tuniste, revizioniste, dogmatice.

Priicipialitatea ta partinică, ca
racteristică activistului de tip le
ninist, înaltul simț de răspundere 
și de exigență, începînd cu tine 
Însuți, patriotismul fierbinte, legă
tura strînsă cu masele constituie 
un nesecat izvor de învățăminte 
pentru toți activiștii și lucrătorii 
de partid și de stat, pentru între
gul nostru partid.

Exponent al spiritului internațio
nalist, de care este pătrunsă întrea
ga activitate-a partidului nostru, 
militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, depui, o muncă neobosită pen
tru întărirea conținu.” a prieteniei 
frățești cu Uniunea Sovietică, cu 
celelalte țări socialiste, pentru în
tărirea unității lagărului socialist, 
a unității și coeziunii indisolubile 
a partidelor marxist-leniniste din 
întreaga lume, pentru prietenie și 
colaborare între toate popoarele, 
pentru triumful cauzei păcii.

Tovarășii tăi de muncă și de 
luptă, toți membrii partidului, mun
citorii, țăranii, intelectualii - care 
nutresc, față de tine sentimente de 
stima, prețuire și dragoste, îți do- 

. resc, iubite tovarășe Gheor
ghiu-Dej, fericire și viață lun
gă, exprimîndu-și convingerea 
că sub conducerea partidului, a 
Comitetului său Central în frunte 
cu* tine, poporul și țara noastră 
vor obține'noi victorii în întăpt ■ 
rea mărețului program trasat de 
Congresul al III-lea, în, vederea 
desăvîrșirii construcțiej, socialiste și 
înfloririi patriei noastre dragi.

ІІШШІЕ 60 DE IEI!
Scumpe tovarășe 

Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă felicităm din toată 
inima și vă transmitem salutul fier
binte al minerilor, siderurgiștilor, 
constructorilor, țăranilor muncitori, 
intelectualilor și al celorlalți oa
meni ai muncii din regiunea Hu
nedoara.

Ca și întregul nostru popor, oa
menii muncii din regiunea Hune
doara văd în viața și activitatea 
dumneavoastră un strălucit exem
plu de luptă pentru cauza clasei 
muncitoare, pentru înfăptuirea nă
zuințelor poporului, pentru triumful 
păcii și socialismului.

Prin munca neobosită pe care ați 
desfășurat-o, ați adus un aport 
uriaș la întărirea continuă â parti
dului marxist-leninist al clasei 
muncitoare din țara noastră, la 
creșterea rolului său conducător în 
toate domeniile vieții.

In luptele grele duse de eroica 
noastră clasă muncitoare împotriva 
regimurilor de cruntă asuprire și 
exploatare burghezo-moșierească, 
partidul nostru a ținut sus steagul 
atotbiruitor al marxism-leninismu- 
lui. înaltul exemplu de curaj și 
eroism, de patriotism înflăcărat pe 

-’taxe comuniștii Irau . dat ia. țața 
întregului popor, a însuflețit, in 
anii negri, lupta plină de sacrificii 
a oamenilor muncii din Romînia 
pentru libertatea și independența 
țării, pentru cauza măreață a so
cialismului.

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, poporul nostru a răs
turnat puterea capitaliștilor și mo
șierilor și a instaurat regimul de
mocrat-popular. In Republica 
Populară Xomitiă a fost creată ba
za economică a socialismului, s-a 
făurit o puternică industrie, planul 
de electrificare s-a îndeplinit îna
inte de termen, agricultura se dez
voltă rapid pe calea socialistă, 
știința și cultura cunosc o mare 
înflorire.

Cu un puternic avînt se dezvol
tă regiunea Hunedoara. Bogățiile 
subsolului regiunii, jefuite fără mi
lă în trecut de către marile mo
nopoluri capitaliste, sînt în pre- 
zenr valorificate din plin în inte
resul construirii socialismului și 
creșterii bunăstării poporului. Prin 
aplicarea politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării, în 
regiune se dezvoltă impetuos in
dustria minieră, siderurgică, 'Jons- 
tructoare de mașini și alte ramuri 
industriale. Regiunea produce in 
prezent de 2,5 ori mai mult căr
bune, de 14 ori mai mult minereu 
de fier, de 22 ori mai multă fontă, 
de 2.424 ori mai mult oțel decît 
în anul 1938. înfloresc continuu 
orașele și satele regiunii și odată 
cu aceasta crește nivelul de trai 
al oamenilor muncii.

Au trecut relativ puțini ani de 
cind dumneavoastră, aflîndu -vă în 
mijlocul minerilor din Valea Jiu
lui, ați arătat că, sub conducerea 
partidului, această „Vale a plîn- 
gttii“, cum era denumită în trecut, 
se va transforma într-o ,Vale a 

Comitetul regional al P. M. R. 
Sfatul popular regional Hunedoara

fericirii și bucuriei".. Cuvintele spu
se atunci au fost transformate in 
fapte reale. Minerii văd cu ochii 
lor cum, prin grija partidului nos
tru, Valea Jiului a devenit, nu nu
mai un centru important al indus- / 
triei carbonifere — a cănii putere 
economică a fost sporită prin des
chiderea de noi mine înzestrate cu 
utilaj modern și prin readucerea 
la viață a minelor închis»» de ca
pitaliști — ci și un centru în care 
viața materială și spirituală a oa
menilor este, pe zi ce trece, mai 
bogată, mai plină de bucurii.

De nerecunoscut a devenit 
și Hunedoara. Dintr-o mică așe
zare în care bîntuia mizeria și 
întunericul, ea a devenit astăzî 
un oraș nou, socialist, cel mai 
mare centru siderurgic al țării. 
Noile furnale moderne, de mare 
capacitate, noile cuptoare Mar
tin și electrice, noile linii de la
minoare care s'-au construit, 
precum și cele care se înalță în 
prezent, constituie o mîndrie a 
întregului popor.

Se dezvoltă, pe baze noi, sa
tele regiunii. Convingîndu-se-de 
justețea politicii partidului la 
sate, țăranii muncitori își unesc 
pămî-rrfurfle' în comun; pășind ca 
încredere în marea gospodărie 
colectivă, calea belșugului și 
bunăstării. Sectorul socialist-co- 
lectivist din agricultura regiunii 
cuprinde în prezent 83,4 la sută 
din suprafața colectivizabilă.

In fiecare din mărețele reali
zări obținute pe calea construc
ției socialiste — rod al politicii 
înțelepte a partidului, al acti
vității creatoare a comuniștilor 
și al muncii entuziaste a ma
selor largi — poporul nostru 
simte din plin și contribuția 
dumneavoastră prețioasă, iubite 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Oamenii muncii hunedoreni își 
amintesc cu mîndrie de vizitele 
pe care le-ați făcut în regiunea 
noastră. Ei își manifestă Îuh 
treaga recunoștință pentru aten
ția pe care o acordă partidul 
dezvoltării industriei siderurgice, 
miniere, construcțiilor social-cul.- 
turale și îmbunătățirii continue: 
a condițiilor' de trai ale inuiicH 
lorilor. . !

Exprimînd sentimentele pro.- 
funde ale oamenilor muncii dm 
orașele și satele regiunii Hune
doara, la a 60-a aniversare a 
zilei de naștere, vă urăm din 
toată inima, iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ani 
mulți de viață, sănătate și pu-> 
tere de muncă spre binele și fe
ricirea întregului popor.

Strîns uniți în jurul partiJ 
dului și Comitetului său Cen-î 
trai, comuniștii, toți oamenii! 
muncii* d in ~ regiune a—Huugdoara 
vor lupta cu însuflețire pentru"'""-, 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, adueîndu-și din plin con
tribuția la desăvîrșirea măreței 
opere a construcției socialiste în 
patria noastră, la triumful cauzei 
păcii.
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TEHNICII MINIERE

LA PREPARAȚIA LUPENI

imDBnâtâHri prin resurse
proprii

Au mai rămas puține săptă- 
mînî pînă La începerea noului an 
de muncă. 1962. De aceea, ală
turi de pregătirile die iarnă, în 
atenția colectivului preparației 
Lupeni stă luarea unor măsuri 
eficiente care să asigure realiza
rea ritmică a planului mărit de 
producție pe anul viitor, din pri
ma lună, prima decadă.

Despre această preocupare, 
. ne-a vorbit tov. Ardelean Victor, 

șeful preparației Lupeni, care a 
declarat următoarele:

„In noul an, 1962, exploată
rile miniere de la care preluăm 
Cărbunele pentru spălare — Lu
peni, Uricani, Vulcan — vor dia 
o producție substanțial sporită. 
Aceasta ne obligă ca să luăm 
din timp toate măsurile necesare 
pentru sporirea capacității de spă
lare a instalațiilor preparației. 
In acest scop, atenția principală 
a fost îndreptată asupra îmbu
nătățirii indicilor tehnici de lu
cru ai instalațiilor existente.

In cadrul măsurilor tehnico- 
organizatorice la preparația Lu
peni se prevede punerea în func
țiune a unei pompe de apă cla- 

. ră, montarea unei pompe „Plun
ger" de barită la casa pompelor 
de șlam, va fi lărgit jgheabul 
„Rheo“ nr. 3 și se va monta al 
treilea ciur de rezonanță pentru 
reclasare, o instalație pentru 
clasarea șistului de la flotație, 
o instalație pentru colectarea a- 
pelor care mai conțin cărbuni 
mărunți, luarea de măsuri pen
tru îngroșarea preaplinului din 
con la deeantorul nr. 2 ceea ce 

va reduce pierderile de șlarrț căr- 
bunos. Alături de aceste măsuri, 
vor mai fi luate și altele ca: 
montarea unui compresor recon-
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diționat de 23 m.C./minut, înlo- ? 
cuirea benzii mobile de-asupra !
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silozului vechi de bruți, înlocui- * 
rea împletiturii rupte de pe seg- 
mențli filtrelor, extinderea apa
ratelor dte ungere automată la 
instalațiile mal importante

Gare vor fl rezultatele prac
tice ale aplicării acestor măsuri ? 
Foarte însemnate. Pe lîngă fap
tul că vom fi în măsură să pre
luăm și preparăm toată produc
ția pe care ne-o vor ЛІѴГа ёх- ț 
ploatările miniere, vom îmbtină- x 
tați și indicii tehnico.economici к 
de exploatare ai utilajelor. Ast- ♦ 
fel, recuperarea globală în căr- , 
bune va fi ridicată de la 74,3 î 
la sută la 74,8 la sută; se va J 
reduce cenușa globală cu 0,3 ș
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puncte, iar Ia cărbunele special 
pentru cocs de la 9 la sută la 
8,8 la sută; umiditatea cărbuni
lor livrați va fi scăzută — fată 
de 1961 —* de la 9,7 la numai 
9,2 procente. Pe baza aceasta, 
vor fi realizate economii în va
loare de 120.000 tei.

Realizarea tn bune condițiuni 
a planului de măsuri tehnico-or
ganizatorice, pe care l-a alcătuit 
colectivul nostru, va asigura con
dițiile necesare ca prepâratia 
Lupeni să-și îndeplinească rit
mic sarcinile de plan sporite, 
încă din prima zi de muncă din 
anul 1962".
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todelor fizice în voievodatul Zic- s 
Iona Gora s-au descoperit sita- * 
turi de petrol.

Diritr-o sondă forată la o «- £ 
dîncime de aproximativ 1.000 de 
metti a erupt țiței într-c canti
tate care dă temei să se presupu
nă că este vorba de un zăcămînt 
de importanță industrială.

Geologii polonezi au descope
rit 50 de 
rii prima 
zerve sini
tone.

la sută din rezervele mondiale. 
Zăcămintele de cărbuni se întind 
pe o suprafață de 3,5 milioane 
km.p.

Laboratorul de geologia a căr
bunelui din Leningrad a întocmit 
un atlas care conține date precise 
cu privire la straturile de cărbuni 
de diverse vîrste din U.R.S.S. 
Cele 17 hărți ale atlasului carac- 
teriteeațd particularitățile apariției 
zăcămintelor de cărbuni in de
cursul a 345 milioana dt ătli.

Uniri ie iiugriiri 
ittloilu

Presupunerile geologilor polo
nezi că pe teritoriul Poloniei —ar 
afla zăcăminte de țiței au lost 
recent confirmate : cu ajutorul- me-
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diferite tipuri de mate- * 
minerale ale căror re- *. 
evaluate la 35 miliarde j

Realizarea 
planului tehnic 
factor determinant

al succeselor în producție

: Ciclu de conferințe 
: tehnice
* Preocuparea pentru popul ar izc- 
X rea noului în tehnica minieră stă J ift atenția conducerii minei Uri-
* câni. In acest scop, sînt folosite
* pe larg cele mai variate mijloace. 
J Unul dintre aceste mijloace, des
♦ folosite la mina Uricani, pentru
• îmbogățirea cunoștințelor persona- X htlui tehnico-ingineresc, este con-
• ferința pe teme tehnice. In pe- 
а noada octombrie — noiembrie
• ал.. cercul A.SJ.T. împreună cu X tabinetul tehnic >i conducerea mt-
• net Uricani sub îndrumarea co
st miletului de partid, au organizat un 
« ciclu de conferințe la nivelul ex- x ploatării pentru tehnicieni și ingi-
• iert, avînd, ca temă noutățile teh-
• nice din minerit. Astfel de conferin- X țe au fost ținute pînă în prezent de 
$ către inginerii Horay Carol, Lă- J sat loan, lungber Herman și alții
♦ abordînd teme din tehnica minieră X din care spicuim : „Recordul mon- -J dial de productivitate al combi-
♦ nei uDombas ‘ „Folosirea stupilor
* metalici la minele din R.P. Bul- 
J garia”, „Rezultatele, experimentă-
♦ tii stilpilor metalici polonezi S.W- 
a 30 fi a grinzilor în consolă X S.C.C.-51 B.“.X Ciclul de conferințe tehnice —
• cu o frecvență de o conferință pe
* săptămînă — continuă în prezent. 
î mai rămînînd de epuizat un număr X însemnat de teme ca : „Realizări 
» în industria carboniferă a 
« U.R.S.S.", „Folosirea rațională a
* greifelor", „Pompe de construcție
* recentă folosită în minerit",
♦ „Combine pentru abataje" și mul- 
» te alte noutăți tehnice din mineri-

♦

♦X Să inițieze conferințe pe teme din

♦
♦

La șantierul de prefabricate Petroșani încărcarea bolțarilor de 
beton în vagoane C.F.R. la rampa de încărcare se face mecani
zat, cu ajutorul unor benzi de cauciuc. Revizia și reparațiile cu
rente făcute la timp asigură funcționarea benzilor fără defecțiuni 
mecanice, ceea ce creiază posibilitatea aprovizionării ritmice a ex
ploatărilor miniere din Valea Jiului cu prefabricate. IN CLIȘEU : 
Echipa de întreținere a utilajelor de pe șantier condusă de Iancu 
Dumitru verificînd dispozitivele de suspensie șl manevră la o 
bandă de cauciuc.

.—.—a—

In planul tehnic al minei Uri- 
câni pe anul 1961 s-au prevăzut 
o seamă de obiective mobiliza
toare, calitativ luporluare celor 
din anii trecuțl. Printre 
»>a prevăzut; extinderea 
rll metalice In galerii șl abi 
je, sporirea vitezei medii do 
vanaare In galerii la 44 
Introducerea tăierii mecanice a 
cărbunelui tn abataje cu haveza, 
reducerea consumului de lemn, 
cherestea, explozivi șl alte ma
teriale in vederea scăderii pre
țului de cost șl obținerea de c- 
conomll etc.

Conducerea tehnică a minei 
Uricani, Îndrumată de comitetul 
de partid, a pus pe planul prin
cipalelor preocupări șl cea a in 
depllnlril Indicilor prevăzwțl tn 
planul tehnic. Ritmul de ducere 
la îndeplinire a obiectivelor pre
văzute în plan a fost îndeaproa
pe urmărit de către inginerii din 
cadrul serviciului tehnic. Toate 
acestea, firește, s-au concre
tizat în rezultate bune ob
ținute pe linia îndeplini
rii și depășirii planului de pro
ducție la mina Uricani, la toți 
Indicii. Cele mal bine de 48.000 
tone de cărbune extrase anul a- 
cesta peste plan In zece luni, 
creșterea randamentului pe mi
nă In această perioadă la 1,894 
tone/poit, economiile realizate in 
9 luni in valoare de 1.034.000 lei 
la producția marfă totală șl alte 
succese cu care se mîftdrese har
nicii mineri urlcănenJ lț| au tn 
î ' “ ‘ ‘ '
varea cu curai a tehnicii noi tn 
procesul de producție din sub- 
teran. Acest adevăr se desprinde 
do altfel șl din cifrele- Indicilor 
planului tehnic realizați tn a- 
cest an la mina Uricani, Iată 
cîteva exemple elocvente. In zece 
luni, prevederile planului tehnic 
în ce privește armarea metalică 
în galerii au fost întrecute con
siderabil, armîndu-se în total 
3.S94 tn. 1. de galerie. Susține
rea metalică cu armături TH și 
din fier pocal s-a extins la sec
torul III în galeria direcțională 
din culcușul stratului 3 din blo
cul II—IV șl galeria direcțională 
în culcușul stratului 8—9 blocul 
IV nord, unde lucrează brigăzile 
miniere de pregătiri conduse de 
minerii Ileș ion $1 llin Cornel. 
De asemenea, armarea metalică 
a luat o mare extindere în secto
rul I la următoarele lucrări mi
niere de pregătiri : în galeria di
recțională spre sud $i vest de Ia

orizontul 884, In preabatajul di
recțional din blocul V orizontul 
603 șl In presbatajul din stratul 
9 blocul V nord de la orizontul 
690.

Importante vlnt realizările ți 
In domeniul mecanizării încărcă
rii tn galerii. La acest capitol, 
planul pe zece lun-l a fost cu mult 
depășit, incărclndu-м cu ajuto
rul mașinilor sovietice de încăr
cat E.M.P.-l ș| cele de tip O.N.L.- 
30 precum șl eu reincărcătoare 
cu bandă 1673 m.c, steril și căr. 
bune peste prevederile planului 
tehnic 1» acest obiectiv.

Mecanizarea operațiilor grele 
de lucru a fost anul acesta tn 
centrul preocupărilor șl 1 
taje. Anul 1961 a marca 
gerea 1 
Iul tn abatajele 
fn proporție de 100 la cută, fo- 
loslndu-se pentru aeeast* trans
portoarele eu raclete S.K.R.-ll ți 
T.P.-i, Singurele obiective prevă
zute Ia abataje, care nu a-au pu
tut Înfăptui din motive obiective 
determinate de condițiile de zl- 
cănitnt, ati fost Introducerea tă
ierii mecanice cu mașina de ha- 
vat ț| a susținerii metalice.

Unul dintre Indicii planului 
tehnic avea in vedere reducerea 
consumurilor specifice de mate
riale șl In primul rlnd cel la 
lemnul de mină «I exolozlvl. Da
torită realizărilor obținute la1 
capitolul susținere metalică din 
plănui tehnic, precum șl a măsu- 

. . w , rllor tehnlco-orgartlzatortce de a
mare măsură izvoțul In promo- . м .gospodări. materialul lemnos 

șl de a se recupera șl refolosl 
armăturile la locurile de muncă 
șl acest Indice a fost simțitor de
pășit Astfel, la lemn rășlnos în 
cursul trimestrului III, de pildă, 
consumul ranortat la nf.st' de 
tone de cărbune extrase a scă
zut față de plan cu 1,02 m.c. Si 
consumul specific de exploziv a 
fost mai mic dectt «I planificat 
cu 0,004 kg. tonă. Nu intîmplfi- 
tor economiile acumulate în tri
mestrul III, prin reducerea pre
țului de cost, au fost la mina U- 
ricani de cca. 270.000 Iei, Slnt 
efecte economice incontestabile cu 
care se soldează activitatea ori
cărei întreprinderi socialiste unde 
planul tehnic nu rămîne un sim
plu petec de hirtie cu cifre țî 
prevederi, ci este tradus în viață 
cu consecventă.

altele 
armă- 
«bata- 

j a- 
m, 1,

la mecanizarea tratâportu- 
' abatajele minei Uricani

I. BALAN

♦

In industria carboniferă a
U.R.S.S.", „Folosirea rațională a

ttd mondial. Organizatorii acestui 
ciclu de conferințe tehnice de la 
Uricani intenționează ca pe viitor

mineritul local care si fie ținute 
pe schimburi în fața muncitorilor 
de către maiștri mineri și electro
mecanici.

Pregătesc condițiile pentru anul viitor
Pafă de producția extrasă în 

I960, mina Vulcan dă în acest 
an aproape de 18 ori mai mult 
cărbune. Extinsă continuu, dota
tă an de an cu utilaje de mare 
productivitate, multe din ele tri
mise din Uniunea Sovietică, mi
na Vulcan a devenit una din mi
nele fruntașe ale Văii Jiului. In 
zece luni de muncă din acest an, 
harnicii săi mineri au dat peste 
plan 26.121 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic, iar în pri
mele zile din noiembrie, mina 
și-a depășit cu peste 13 la sută 
sarcinile de plan.

Paralel cu munca ce o depune 
pentru realizarea înainte de ter
men a sarcinilor anuale de plan, 
colectivul minei Vulcan duce o. 
activitate intensă pentru asigu
rarea bazei producției anului 
tor. In centrul atenției stau 
crările de pregătire necesare 
nerii în exploatare înainte
termen a noilor capacități de pro
ducție, în cea mai mare parte a- 
bataje frontale.

In domeniul îndeplinirii și de-

pășirii planului la pregătiri — 
sectorul I al minei, condus de 
ing. PlăViCheanu Dumitru, a a- 
Cumulat pînă acum o bogată ex
periență pe care o redăm mai jos.

Ea noi, ne spunea deunăzi șe
ful sectorului, ca și la celelalte 
sectoare ale minei, lucrările de 
pregătire se execută după o stric
tă planificare pe baza unor gra-

DIN EXPERIENȚA 
FRUNTAȘILOR

Vii- 
lu- 

pu- 
de

ffce de execuție și dare în ex
ploatare. In aceste grafice, cu
noscute și ținute la zi de către 
maiștrii care răspund de lucră
rile de pregătire, se poate vedea 

de muncă al fie- 
putîndu-se inter- 
pentru ajutorarea 
în urmă.

operativ felul 
cărei brigăzi, 
veni la timp 
celor rămase

In fiecare sector s-au organi
zat revire speciale pentru lucră
rile de pregătire conduse de cei 
mai buni maiștri și tehnicieni. 
La sectorul I, de pildă, revirele 
de pregătiri s-au dat în grija 
maiștrilor principali Ursu Virgil.

Moraru Iosif și Todor Alexan
dru. Aici principalul efort s-a 
concentrat asupra executării la 
timpul planificat al galeriilor 
intermediare necesare deschiderii 
unor noi frontale pe strateie 15, 
17 și 18. La executarea acestor 
lucrări de mare importanță au 
fost plasate cele mai bune bri
găzi din sector. Așa de exemplu 
la stratul 18, orizontul 600, ga
leria se sapă de cunoscuta bri
gadă a lui Vass Martin (care 
în iulie a obținut la investiții o 
avansare de 151 m.l.) iar la stra
tul 17 brigada lui Cerceza Va- 
sile, brigadă specializată în lu
crări de pregătire. Redeschiderea 
unui plan înclinat la stratul 18 
a fost încredințată brigăzii lui 
Jina Ștefan care a obținut în oc
tombrie o avansare de 52 m./lună. 
Brigada lui Zaharia Constantin 
a executat în octombrie o gale
rie intermediară la orizontul 675 
și un suitor de transport obți- 
nînd la ambele lucrări o avan
sare lunară de peste 80 m.

Toate aceste realizări s-au 
oglindit zi de zi în graficele de 
urmărire. Datorită acestui fapt,

conducerea sectorului a putut 
lua la timp măsuri pentru creț, 
terea vitezelor de avansare. La 
galeria intermediară de la ori
zontul 675, unde la început (Й- 
teva zile) graficul a arătat o 
avansare de circa 3 m. pe zi, 
montarea unor utilaje de mică 
mecanizare a dus la creșterea 
vitezei medii la 3.80—4,20 tn. pe 
zi, Galeria va fi gata înainte 4e 
termen ceea ce va duCe la intra
rea în producție cu circa 10?—12 ■ 
zile mai dievreme a noului fron
tal de pe stratul 15. In stadii 
avansate de execuție se prezintă 
și pregătirile pentru deschiderea 
frontalelor de pe strateie 17 și 18.

Iată, așa dar, că printr.o or
ganizare rațională a muncii pe 
bază de grafic, colectivul secto
rului I de la Vulcan (la fel Ca 
celelalte sectoare) este în măsură 
să afirme de pe acum că produc
ția planificată pentru anul І9Й2 
este asigurată cu toate că, po- 
trivit datelor existente, ea 
cu peste 100 la sută mai 
decît cea din 1961.

Acțiunea întreprinsă la 
Vulcan este bună și ea va tre
bui studiată și extinsă la alte r- 
sectoare și exploatări.

va fi 
mart

mina

ing. GH. DUMITRESCU
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Tovarășului Qheorghe Qheorghiu-Dej 
ftim-sectatav al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului dt Stat al Republicii populare Rom î ne

BUCUREȘTI

Scumpe tovarășe Gheorghiu- 
Dej,

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. vă felicită călduros cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări 
și Vă trimit dv., unul din condu
cătorii încercați ai Republicii 
Populare Remine, eminent militant 
al mișcării comuniste și muncito
rești Internaționale, Salutul lot cor
dial și frățesc.

Poporul sovietic vâ cunoaște și 
vâ stimează profund pentru fideli
tatea dv. nemărginită față de mă
reața cauză a luptei pentru inte-

ciaiiste, in lupta pentru întărirea 
păcii în întreaga lume, pentru vic
toria socialismului și comunismului.

Comitetul Contrai al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietica, 

Presidiul Sovietului Suprem al U. R. Si S>

Alte telegrame de felicitare
Cu prilejul împlinirii a 60 de 

ani de la naștere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-De], prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne a primit telegrame 
de felicitare din partea ; C.C. âl 
Partidului Comunist Bulgar, 
Prezidiului Adunării Populare și 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria ; C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia ; C.C. al 
Partidului Comunist Chinez și 
președintelui R.P. Chineze ; C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea 
șl Prezidiului Marii Adunări 
Populare a R.PD. Coreene; C.C. 
al Partidului Socialist Unit d'in 
(țirmania $1 Consiliului de 

al R D. Germane;
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol; C.C. al Parti' 
dului Muncitoresc Unit Polonez 
și Consiliului de Stat al R. P. 
Polone ; C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar; C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și președiti- 

resele dusei muncitoare și ale tu
turor oamenilor muncii, pentru vic
toria socialismului in Ramînia.

Noi dăm o înaltă prețuire apor
tului dv. la Întărirea ți dezvoltarea 
colaborării strlnse șl frățești din
tre partidele și țările noastre, ia 
Întărirea unității mișcării comu
niste mondiale in spiritul princi
piilor marxlsm-lenlnismulul șl al 
internaționalismului socialist.

Vă dorim, dv. scumpe tovarășe 
Gheotghlu-Dej, multă sănătate, ani 
mulți de viață șl activitate rod
nică pentru binele Romlnlei So-

telul R. D. Vietnam; С. C. 
al Partidului Comunist Francez; 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia.

Colectivele secțiilor răsucit și depănat ale întreprinderii „Vls- 
coza" Lupani lucrează intr-o strînsă colaborare. $1 e firesc »* fie 
Ma deoarece însăși (luxul tehnologic ai producției cere aceasta.

lat Я-le pe comunistele Korellus Irlna și Albert Magda, maiștri 
in cele două secții, dlocutlnd despre mersul producției.

Cărbune în contul 
lunii decembrie

Hotărifi să realizeze cu 45 de S 
zile înainte de termen planul < 
anual, minorii din sectorul II | 

, al minei llrleanl și-au Intensl- l 
( ficat activitatea în întrecerea <
> socialistă. Datorită unei tnai < 
■, bune organizări a lucrului în .
< abataje colectivul de muncă din 
) acest sector a reușit să extragă
l in ziua de 6 noiembrie d. Si J 
■’ c&rbuhe în contul relei de * 
; trtelft decade din luna decent*
< brie 1961.
J - = ©=-

Sectorul fruntaș 
pe exploatare

In cinstea zilei de 7 Noiembrie , 
ș minerii, tehnicienii și inginerii de < 
І la sectorul II al minei Lone a att < 
5 dat -peste planul fixat pentru luna î 
1 octombrie a.c. 1209 tone de cărbune ; 
1 iiiuitidu-se tn fruntea întrecerii <
> socialiste pe exploatare. Ln șuete- < 
$ Ы realizat o contribuție impor- '
< tatttă au adus-o brigăzile de mi- 
? nari conduse de NeiUltu Nicolae, 
! Blaj lotif ți Crețu Gheorțhe care 
; au realizat tn abatajele tinde lu- 
? trează un randament de peste 6
> tone pe post.
J Succese frumoase în procesul de > 
j producție au obținut și brigăzile < 
• din cadrul sectorului III de la ' 
l mina Lone a care au dat peste plan > 
)tn cinstea Zilei de 7 Noiembrie ' 

8°0 tone de cărbune.

ST. PODARU ' 
corespondent \

Ședința festivă din Capitală închinau 
celei de a 44-a aniversări a Marii1 
Revoluții Socialiste din Octombrie
Lxm dupi-arnigbă â abut loc 

tn sala Palatului R.P. Ronîlne 
adunarea festivă organizată de Co
mitatul Orășenesc bucurești al 
P.M.R.. și Comitetul Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei con
sacrată sărbătoririi zilei da 7 No
iembrie, cea de-a 44-е aniversar» 
a Marii Revoluții Socialiste difi 
Octombrie.

Pe fundalul scenei, dominat de 
portretul lui Vladimir llici Lenin, 
erau înscrise datele festive 1917- 
1961, iar dedesubt urare» ,,2>Й- 
iasca cea de-а 44-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie",

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Gbtorghe Gbter- 
ghiu-Dej, Gbeorgbe Apostol, &mil 
Bodnăraș, Petre Berilă, Nicolae 
Ceaușetcu, Ctivu Stoica, Alexan
dru Drtgbici, ion Gheotght Mau
rer, Alexandru Mogbioroș, 1. K. 
J egali ti, ambasadorul Uniunii So
vietice la Buewețti, Dumitru Co- 
Ни, Leattte RăUtu, Lednti» Săii- 
fan, $tefan Voitec, Mihai Dfileu, 
Alexandru Bîrlădeanu, general 
maior 1. V. Vinogradov, atașatul 
militar naval ți el aerului al 
Uniunii Sovietice la București, 
Floriân Dânălache, hac Martin, 
Virgil Trofin, membri ei C.C. al 
P.M.R., Dumitru Dieconescu, pre
ședintele Sfatului popular al Ca* 
pitalei, Maria Rosetti, președintă 
Consiliului Național al Femeilor, 
acad, Horia Hulubei, acad. Zu- 
harta Stanca, Radu Beligan, artist 
emerit. Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Lungii, mecanic de locomo
tivă, Tudoricd Marin, muncitor 
fruntaș la uzinele „2d August" și 
Ana-onița lonifă, țesătoare frun
tașă la uzinele textile „7 Noiem
brie"

In sală te aflau membri ai C.C. 
al P.M.R.. at Ceniillului de Stat 
și ai guvernului, conducători,, ai 
organizațiilor obștești și instituțiilor 
centrale, delegați ai Oamenilor 
muncii 
tuțille

din întrbprinderila și 'instt- pentru pate în lumea întreagă.
Capitalei, academicieni ți Л urmat un program orihibu

-------- - ------- ©------ -----------

La timp și țâra locajii
L* depozitul d« 

lemne al minei Pe- 
trila în luna cere 
a trecut a-а lucrat 
mult si cu spor, 
descărcarea vagoa
nelor cu lemnele 
sosite în depozit să 
re facă la timp și 
fără locații.

Intrecfndu.se în
tre ele, brigăzile de 

descărcători au des- 

caresț Jfl luna tre* 
cută un nurhăr de 
4Й6 vagoane de ma- 
tăriâl lemnos fără 
ca nici un vagon 
A iMîe în loca
ție. In afafă de a- 
ceasta, în cadrul 
depozitului s-au sti
vuit peste 70 metri 
cubi lemn de mină 
sub conducerea to
varășilor Pitini An

uiți oameni da știința fi tulim*, 
attiviții de partid, de stat ți ai 
organizațiilor obștești, generali și 
Ofițeri supțriari ai forțelor noastre 
armate, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei- străine,

An fon de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați in 
RP. Remind, membrii Ambasadei 
Uniunii Sovietica la București f, 
alți membri ai corpului diplomatic.

An foit intonate imnurile de 
stei ale Uniunii Sovietice ți R, p. 
Rumina,

Adunarea а ftist deschisă de le- 
vardfUl Elorian Dineuache, mem
bra ăi C.C. et P.M.R, prim*sfcre- 
tar al Comitetului orășenesc Aucu- 
reșli el P.M.R,

Despre cea dt-a 44-a ■ aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie а vorbit tocaMțul ion 
Gheorghe Maurer, membru ii Bi- 
rbuM Politie al C.C. ăl P.M.Re 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romine.

Cuvintdrea a fost subliniată 5» 
repetate rindnrl de puternice aplau
ze.

Л vorbii apoi ambasadorul ex
traordinar Și plenipotențiar ăl U- 
niunii Sovietice Iu București, I. K. 
Jegalin.

Cuvintarea su a fdst primită ett 
aplaude îndelungate.

Perticipanțu le adunare au sw 
(ionul îndelung pentru glorioasa 
aniversare a Marii Revoluții Sa- 
ciaiiste din Octombrie, pentru ma
rea Uniune Sovietici, pentru glo
riosul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice și Comitetul său Cen
tral în frunte eu tovarășul N. $. 
Hru/tiov, pentru prietenia veftUed 
dintre poporul romîn și poporul 
.'iVutic. pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comiferid său Сел*- 
trai în frunte eu tovarășul Gheor
ghe Gbcargbiu-beî, pentru lagărul 
de nrirtvins el socialismului ți pă
cii, pentru triumfal atotbiruitoare
lor idei ale тегх^пМггипимиШ.

ton, Curtean Юол 
și Ksrâcsonyi losif.

Printre brigăzile 
care au muncit Ml 
mai bine sînt cele 
conduse de Crețes- 
cu Nicolae, puțkaș 
Emeric, Ivanov To
ma. Dinei Dumitru 
și Radu Dinu.

1OAN CIUR 
corespondent

In sprijinul noilor birouri
ale organizațiilor de baza

La Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani, alegerile pentru noi
le birouri ale organizațiilor de ba
ză precum și pentru noul comi
tet de partid, au constituit un 
prilej de analiză adîncă și multi
laterali a întregii munci de partid, 
de scoatere în evidență a expe
rienței pozitive, precum și a ‘ipsu- 
rilot care au existat, spre a fi în
lăturate.

In primul tind trebuie relevat 
faptul că organizațiile noastre de 
Ьагі au dobîndit o bogată expe
riență in desfășurarea muncii poli
tice pentru mobilizarea întregului 
colectiv al uzinei la realizarea sar
cinilor economice. Organizațiile de 
bază din secțiile mec.mică, cons
trucții metalice și din celelalte 
secții și-au exercitat cu mai multă 
competență dreptul de control a- 
supra conducerilor tehnice în ve
derea asigurării condițiilor necesa
re realizării indicilor planului, au 
cerut membrilor și candidaților de 
partio să fie exemple personale și 
mobilizatori activi ai tovarășilor 
din tur in întrecerea socialistă, au 
desfășurat o muncă de agitație 
strins legată de obiectivele fiecă- 
tei secții întăririi răspunderii fa
ță de sarcinile de producție, a dis
ciplinei socialiste in muncă se dă- 
torește faptul că ia priauie aouă 

luni ale acestui an, planul global 
de producție a tost depftșit cu 
10,52 la tutâ, realizindu-se în a- 
celașl timp importante economii. 
Creșterea contribuției uzinei noas
tre la mecanizarea minelor, la ușu
rarea muncii minerilor e reflectată 
ți de faptul că fața de anul tre
cut, producția globală a uzinei 
noastre a crescut cu 64,47 la sută. 
Principalele creșteri ale producției 
s-au înregistrat, în comparație cu 
anul trecut, îndeosebi la armătu
ri Т.Н. (390 la sută), stîlpi de 
abate, (104,93 la sută), piese de 
schimb etc. Un important rezultat 
ai muncii politice desfășu,ată de 
organizațiile de ba*a il constituie 
creșterea productivității muncii față 
de nivelul celei realizate în anul 
trecut cu 68,12 la sută,

Lucrările adunărilor generale 
pentni dări de seamă și alegeri 
au arătat în ce direcție trebuie ă- 
iutate noile birouri spre a munci 
ia nivelul actualelor sarcini Astfel, 
activitatea vechilor birouri ale orga
nizațiilor de bază din secțiile tur
nătorie și întreținere a avut de 
suferit din cauză că foștii secre
tari ai acestor organizații de bază 
'tov. Botică Ștefan la turnătorie 
și faeeb Adalbert la întreținere) 
au muncit sectar. Comitetul de 
partid a arătat noilor birouri, Ui 

cadrul unor discuții purtate cu se
cretarii organizațiilor de bază, pre
judiciile pe care le aduce munca 
sectari «CtivitAții birourilor. Ața de 
pildă, s-a arătat că datorită fap
tului că tovarășul lacob Adalbert, 
fostul secretar al organizației de 
bazs de la întreținere muncea dc 
unui singur, aici s-au cuibărit o se
ne de deficiențe, între care și lip
sa de preocupare față de primirea 
în partid a candidațiior cu stagiul 
expirat. Candidatul de partid Tu
nase Ioan, de exemplu, deși era cu 
stagiul expirat și solicitase încă de 
mai mult timp să fie primit în rin- 
durile membrilor de partid, rezol
varea cererii lui era tărăgănată. 
Trăgind învățăminte din aceasta, 
s-a indicat ca alături de membrii 
biiourilor, să fie atrași la munca 
de primire în partid, pe bază de 
sarcini concrete, cei mai buni co
muniști, să fie intensificată preocu
parea față de activele fără de 
partid, față de educarea comunis
tă a tinerilor muncitori. 8-a insis
tat ca toți membrii birourilor să 
participe la munca organului în 
care au fost aleși. Rezultatele au 
și început să se vadă. In interva
lul scurt care a trecut de la ale
geri au fost puse în discuția adu- 
nâriloi generale ale organizațiilor 
de bază mai mult® cereri de pri
mire in partid.

Printre problemele asupra cărora 
a fost necesar să fie îndreptată a- 
teiiția organizațiilor de bază, a fost 
ți ridicarea califioării muncite iilor. 
Liste știut că de ridicarea califică
rii depinde Intr-o măsură hotări- 
icare calitatea producției, creșterea 
randamentelor, dar în unele secții 
această sarcină era lăsată exclusiv 
pe seama organizațiilor U.T.M. ți 
a tehnicienilor, lucrurile retumin- 
du-se de cele mai multe ori la în
tocmirea de planuri rămase pe 
nirtic. Birf 'ile organizațiilor de 
bawl au fost îndrumate să se ocu
pe îndeaproape și cu toată serio
zitatea de organizarea cercurilor de 
ridicare a, calificării, de mobiliza
rea la aceste cercuri, deoarece ri
dicarea nivelului de calificate va 
da muncitorilor Uzinei posibilita
tea de a asigura înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor sporite pe anul 
1962, de a ridica nivelul calitativ 
ш producției.

O altă deficiență asupra cărora 
noile birouri au fost îndrumate 
să-și îndrepte atenția, este forma
lismul in organizarea consfătuirilor 
de producție. Lipsa de contr -1 a- 

.supra comitetelor secțiilor sindicale 
in această direcție a dus la super
ficialitate. Șefii secțiilor sc prezen
tau in fața consfătuirilor de pro
ducție fără rapoarte scrise, care să 
pună in discuția membrilor cele 
mai importante probleme ale pro
ducției, nu era ținută evidența pro
punerilor făcute de muncitori. Bi
neînțeles pentru această stare de 
lucruri se face vinovat și cotai- 

tecul sindicatului. Birourilor orga
nizațiilor de bază li s-a cerut să 
îndrume comitetele secțiilor sindi
cale să lichideze aceste lipsuri, A 
le dea ajutor în acest sens.

Sprijinirea activității noilor bi
rouri ale organizaților de bază stă 
în permanență în atenția comitetu
lui de partid. Ceea ce s-a făcut 
pînă acum constituie doar un în* 
cepuț. Sarcinile care stau în fața 
birourilor organizațiilor de bază, 
înfăptuirea hotăririlor adoptate- de 
adunările de dări de seamă și a- 
le.geri care constituie un adevărat 
program de îmbunătățire a muncii 
de partid, pregătirea mai temeinică 
я adunărilor generale, activizarea 
tuturor membrilor de partid etc, 
cer comitetului de partid să acorde 
o atenție deosebită instruirii hi* 
fourildr organizațiilor dc bază. în 
acest scop, comitetul de partid pre
gătește o ședință de instructaj cu 
birourile organizațiilor de bază 
care se va ține la sfîrșitul acestei 
luni, și tot pînă atunci, fiecărui 
membru al comitetului de partid 
i se va repartiza sarcina de a răs
punde de cite o organizație de 
bază. Preocuparea pentru înarma
rea birourilor organizațiilor de ba
ză cu cunoașterea modului cum 
trebuie să muncească, va duce făta 
inuoîală la rezultate cot mai bune 
în desfășurarea muncii de partid 
in uzină.

LADISLAV KER£J1 
secretarul comitetului de partid 

U.R.U.M.P,

Intrecfndu.se


ȘEDINȚA
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite’ 
La 6 noiembrie, în Palatul Congreselor din Krem- 

in a avut loc o ședință festivă Consacrată aniversării 
'Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Ședința a fost deschisă de Nikolai Dîgai, președin- 
liele Sovietului orășenesc Moscova.

Nikolai Dîgai a salutat cu căldură pe conducă- 
ii și membrii delegațiilor țărilor socialiste; partide

lor comuniste frățești și pe toți invitații sosiți la 
loscova pentru a participa la sărbătorirea a 44 de ani 

ide la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.
La ședință au j luat cuvîntul reprezentanți ai clasei

Parada militară
MOSCOVA 7 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 7 Noiembrie cu prilejul ce

lei * de-a 44-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
în Piața Roșie s-a desfășurat pa
rada militară a trupelor din garni
zoana Moscova.

Tradiționala paradă a început la 
ora 10 fix.

Cu cîteva minute înainte să se 
fi auzit bătăile orologiului din 
Kremlin, în Piața Roșie au izbuc
nit ovații : fruntașii în industrie 
și agricultură, oamenii de știință și 
militanți pe tărîm social, membrii 
delegațiilor străine aflați în tribu
nele pentru invitați, au salutat cu 
căldură apariția la tribuna Mauso
leului lui V. I. Lenin a conducă
torilor statului sovietic, în frunte 
cu N. S. Hrușciov, a șefilor dele
gațiilor unor partide marxiste — 
frățești la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. In tribune se aflau 
membrii corpului diplomatic, ata
șați militari ai unor state străine.

După, a zecea bătaie a orologiu
lui, în Piața Roșie a apărut, ieșind 
din poarta turnului Spaski al Krem
linului, într-o mașină decapotată 
de culoarea oțelului, ministrul A- 
părării al U.R.S.S., mareșalul Uniu
nii Sovietice, Malinovskî, care a 
primit parada.

După ce comandantul parăzii, 
generalul de armată Krîlov, a dat 
raportul, ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a trecut în revistă trupele 
aliniate în piață și pe străzile din 
jur și le-a felicitat cu prilejul săr
bătorii.

I Mareșalul R. I. Malinovskî a 
urcat apoi la tribuna Mausoleului 
lui V. I. Lenin și â rostit o cuvîn
tare adresată militarilor din Arma
ta Sovietică, oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică, oaspeților de 
peste hotare.

Ordinul ministrului 
Apărării al U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Cu prilejul celei de-a 44-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, mareșalul Ma- 
linovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a ordonat să fie trase cite 
30 salve de salut la Moscova, în 
capitalele Republicilor Unionale, 
precum și în orașelei-erou : Lenin
grad, Stalingrad, Kiev, Sevastopol, 
și Odessa.

In ordinul ministrului Apărării 
se subliniază că Uniunea Sovietică 
este vital interesată într-o pace 
trainică între popoarele tuturor ță
rilor. Hotărîrile Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. demonstrea
ză cu o vigoare deosebită fermi
tatea și consecvența politicii exter
ne pașnice, a statului sovietic, lupta 
lu' pentru dezarmarea generală și 
totală. Totodată poporul sovietic 
nu poate să nu țină seama de exis
tența forțelor imperialiste agresive. 
In aceste condiții, P.C.U.S. și gu
vernul sovietic sînt nevoite să în
tărească capacitatea de apărare a 
țării, să înzestreze forțele armate 
cu toate mijloacele moderne de 
luptă.

Ministrul Apărării Naționale fe
licită pe soldați și matrozi, pe ser
genți, pe ofițeri, generali și ami
rali cu prilejul celei de-a 44-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Adunări consacrate aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

R. P. CHINEZA
muncitoare; țărănimii, oamenilor de știință și tineretu
lui.

Cuvîntările rostite de reprezentanții opiniei publice 
Ia ședința festivă au fost străbătute de convingerea 
fermă că cel de-al 3-lea Program al P.C.U.S. va fi 
Îndeplinit cu succes.

Partîcipanții Ia ședința festivă convocată de So
vietul din Moscova de deputați ai oamenilor muncii 
și de Comitetul orășenesc al P.C.U.S., 
scrisoare
Comunist

de salut Comitetului Central 
al Uniunii Sovietice.

de la Moscova
Mareșalul R. I. Malinovskî a 

declarat că poporul sovietic par
ticipă la sărbătoare cu un senti
ment de emoție; plină de bucurie 
și de mîndrie legitimă pentru țara 
și partidul său. Congresul al 
XXII-lea al P.G.U.S.; a spus ma
reșalul Malinovskî, va intra în 
istorie ca un eveniment de seamă 
al secolului nostru. Toți oamenii 
sovietici aprobă cu o uriașă satis
facție, din toată inima, noul pro
gram al P.C.U.S., adoptat de Con
gres.

Militarii sovietici, a declarat în 
încheiere mareșalul Malinovskî, e- 
ducați în spiritul atașamentului ne
țărmurit față de popor, față de 
cauza comunismului dispun acum 
de un armament de luptă și de o 
tehnică care sînt cele maî puternice, 
cele mai perfecte, cele mai bune 
din lume și care permit zdrobirea 
oricărui agresor.

După ce mareșalul R. I. Mali- 
novski și-a încheiat cuvîntarea, în 
Piața Roșie a răsunat imnul Uniu
nii Sovietice ale cărui acorduri 
s-au contopit cu bubuitul salvei de 
artilerie.

Fanfara formată din 1000 de 
persoane intonează un marș. începe 
defilarea trupelor.

Potrivit tradiției 
deschisă de ofițerii 
demiilor militare.

parada a fost 
elevi ai aca-

Tanganika își va primi 
independenta

NEW YORK 7 (Agerpres)
Adunarea Generală a O.N.U. 
hotărît la 6 noiembrie în una- 

tuteleî
a 
nimitate să pună capăt 
Marii Britanii asupra teritoriu
lui african Tanganika în ziua dte 
9 decembrie 1961. Adunarea a 
recomandat, de asemenea, ca 
imediat după obținerea indepen
denței Tanganika să fie admisă 
în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite.

Adunarea Generală a adoptat, 
de asemenea, în unanimitate o 
rezoluție care cere difuzarea cît 
mai largă în teritoriile aflate sub 
tutelă a Declarației privind a- 
cordarea neîntîrziată a indepen
denței popoarelor coloniale care 
a fost adoptată anul trecut din 
inițiativa guvernului sovietic.

au adresat o 
al Partidului

aude huruitulDin depărtare se 
motoarelor: a început să treacă 
tehnica de luptă. Defilarea a fost 
deschisă de transportoare blindate 
ale vestitei divizii motorizate de 
infanterie de gardă „Taman"; care 
s-a acoperit de glorie în bătăliile 
celui de-al doilea război mondial. 
Apoi au trecut în mare viteză au
tovehicule cu „stăpînîi cerului" — 
trupele de desant.

La paradă au participat, de ase
menea, tipuri de tancuri. Apoi în 
piață intră artileria.

Prin fața tribunelor au trecut 
apoi încet uriașe autovehicule cu 
instalații pentru rachete — o nouă 
armă redutabilă a armatei sovie
tice. După istalațiile sistemelor cu 
reacție care dispun de puternice 
lovituri de nimicire și de c înaltă 
precizie a tragerilor. în piață au 
apărut rachete antiaeriene. Este su
ficientă o singură rachetă de acest 
tip, cel mult două, pentru a tăia 
pofta musafirilor nepoftiți de a 
viola spațiul aerian ale Uniunii 
Sovietice.

La paradă au fost prezentate 
rachete diferite sub raportul 
mii și destinației.

★

După parada militară a 
demonstrația sărbătorească a 
zentanților oamenilor muncii din 
capitala sovietică.

PEKIN 7 (Agerpres).
La 6 noiembrie a avut loc 

Pekin o adunare festivă a oa
menilor muncii consacrată celei 
de-a 44-a aniversări a Revolu
ției din Octombrie.

Raportul cu privire la cea de-a 
44-a aniversare a Marelui Oc
tombrie a fost prezentat de U 
lui-Cijen, membru al C.C. 
P.C. Chinez, vicepreședinte 
conducerii centrale a Asociației 
de prietenie chino-sovietică.

La adunartea festivă a rostit, 
de asemeneai, o cuvîntare S. V. 
Cervonenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în R. P. Chineză.

R. P. POLONA

mat i-

urmat 
repre-
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al 
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VARȘOVIA 7 (Agerpres).
In Palatul culturii și științei din 

Varșovia a avut loc o ședință fes
tivă consacrată celei de-a 44-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La ședința festivă au participat 
reprezentanți ai întreprinderilor in
dustriale și ai instituțiilor, oameni 
de cultură, știință și artă, repre
zentanți ai armatei poloneze și ai 
opiniei publice din capitala R.P. 
Polone.

Raportul a fost prezentat de I. 
Loga-Sowinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.

A luat cuvîntul A. B. Aristov, 
Po-ambasadorul U.R.S.S. în R.P. 

lonă.

R. P. MONGOLA

ULAN BATOR 7 (Agerpres)
Poporul mongol sărbătorește 

cea de-a 44-a aniversare a 
rii Revoluții Socialiste din 
tombrie sub semnul luptei 
tru pace și socialism.

La 7 noiembrie în Piața
trală din Ulan Bator a avut loc 
o paradă a unităților armatei 
populare urmată de demonstra
ția oamenilor muncii, în cinstea 
măreței aniversări a Revoluției 
din Octombrie.

Ma-
Oc-

pen-

ce ri

• WASHINGTON. Pe bordul 
navei purtătoare de avioane 
„Constelation" a izbucnit un 
incendiu în urma căruia trei per
soane ,au fost ucise, iar alte pa
tru rănite. Associated Press pre
cizează că acesta este al doilea 
incendiu declarat pe „Constela- 
tion".

* MEXICO CITY. La 6 noiem
brie peste 2000 de salariați ai 
companiei 
Mexico'1 
sprijinul 
salariilor 
tiilor de 1

i aviatice „Aeronaves 
au declarat grevă în 
cererilor de mărire a 
și îmbunătățirii condi- 

muncă.

• RANGOON. In urma inun
dațiilor din acest an în 14 re
giuni ale Birmaniei au fost dis
truse plantații de orez pe o în
tindere de 600.000 acri.

------- ------------------------------------------------ ------- ' 

„Trebuie alungați consilierii americani" 
TEHERAN 7 (Agerpres) 
Opinia publică iraniană este 

tot mai nemulțumită dte politica 
internă și externă a guvernului 
Amini.

Ziarul „Eradee Azerbaidgian" 
anunță constituirea „Asociației a- 
părăforilor constituției". Această 
asociație luptă pentru restabili
rea în țară a regimului constitu- 

orgaflizarea cît mai 
a alegerilor pentru

țional și 
grabnică

Medjlis, precum și pentru pro
movarea unei politici externe in
dependente.

' „Toate deficientele diiî apa
ratul de stat al Iranului sînt 
provocate de activitatea consi
lierilor și expertilor americani", 
arată ziarul „Donia.ye Dj.adid" 

Ziarul ajunge la concluzia că 
„pentru redresarea situației tre
buie alungați din instituțiile Ira
nului consilierii americani".

Festivitățile au fost deschise 
de Ț. Dughersuren, secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, care a ros- 

o cuvîntare.tit

R. P. BULGARIA

SOFIA 7 (Agerpres).
La 6 noiembrie în sala Operei 

Populare din Sofia a avut >oc o 
adunare festivă închinată celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Gheorghi Țankov, membru a! 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, a prezentat un raport cu 
privire la cea de-a 44 -a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste dir, 
Octombrie.

Participanții la adunare au-adop
tat cu un uriaș entuziasm textul te- 
legramei de salut adresate Comi
tetului Central dl Partidul» Co
munist al Uniunii Sovietice;

R. D. GERMANA

BERLIN 7 (Agerpres).
In seara zilei de 6 noiembrie a 

avut loc la Berlin o ședință {estivă 
consacrată celei de-a 44-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialist' 
din Octombrie.

Kurt Hager, membru supleant a. 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G-, 
a rostit o cuvîntare consacrată a- 
niversării 
liste din

Marii Revoluții Socia- 
Octombrie.

■ i R. CUBA

• TUNIS. In dimineața zilei 
de 6 noiembrie în Marea Medi- 
terană s-a scufundat petrolierul 
englez „Clan Keith" de .7.000 
tone. Radio Tunis relatează că 
din cei 68 membri ai echipajului 
n-au fost salvați decît opt.

HAVANA 7 (Agerpres)
La Teatrul „Payreț" din Ha

vana a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 44-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, orgâpi- 
zată de Confederația oamjj^ț^r 
muncii din Cuba.

La adunarea festivă a luat 
cuvîntul Alvarez de la Campa, 
secretar al Confederației oame
nilor muncii din Cuba pentru 
relațiile internaționale.

N. A. Belous. însărcinat cu 
afaceri ad-interim âl U.R.S.S. în 
Cuba â transmis un salut cor
dial frățesc întregului popor Cu
ban, din partea popoarelor U» 
niunii Sovietice. >

• PARIS. Cunoscutul cronicar 
Rene Dumesnil semnează în „Le 
Monde" dîn 6 noiembrie,un ar
ticol elogios la adresa Orches
trei Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu" din București, în le
gătură cu concertul dat de acest 
colectiv la Paris.

la li рай la fiodloae 
hidrocentrala de la Hank j
MOSCOVA 7 (Agerpres). J 
Prin punerea îh funcțiune a j 

hidrocentralei Nurek de pe rîul ) 
Vahș în curs de construcție, pro- J 

\ ducția de energie electrică pe ) 
> cap de locuitor va crește în Tad- ? 

jikistan de peste zece ori față de c 
anul 1960. Cele 9 turbine ale C 
centralei vor produce anual 11 { 
miliarde kWb de energie electri- J 
că extrem de ieftină.

Hidrocentrala de la Nurek va C 
permite valorificarea în Tadji' i 
kistan și Uzbekistan a 1,2 mili- ) 
oane hectare de terenuri irigate > 
care vor fi cultivate cu cele mai S 
valoroase soiuri de bumbac cu J 
firul lung. Cultura bumbacului (> 
nu va mai depinde de capriciile 
naturii, recoltele vor spori de 2,5 i 
ori. \

Datorită faptului că lacul de \ 
acumulare al hidrocentralei de la \ 
Nurek se găsește în apropierea ) 
platoului D angara, regiune cu 7 
mari perspective pentru dezvol- ( 
tarea agriculturii, vor scade cu 40 i 
milioane ruble cheltuielile centru t 
valorificarea acestei văi. 1

Cu ajutorul energiei electrice 1 
ieftine produsă de această centra- J 
lă, industria republicilor din Asia ) 
centrală va lua un mare evînt. (

!
(
$

I

I

I

• RANGOON. Intr-un articol 
publfcat de ziarul „Peoples 
Daily" din Mandalay scriitoa
rea coreeană Dau A Ma condam
nă refuzul puterilor occidentale 
de a accepta propunerile sovie
tice cu privire la 
nerală și f6tală.

• BONN. La 6 noiembrie Alien ? 
Dulles, fostul șef al Agenției cen. < 
trale de investigații din S.U.A., ( 
John Mc Cone, succesorul său, \ 
precum și senatorul 
Symington au făcut o 
celarului Adenauer.

La Bonn se crede 
acestei călătorii este 
noului șef al serviciului de spio- > 
naj american și luarea de măsuri r 
pentru întărirea serviciului de ( 
spionaj al S.U.A. în Europa, și 7 
în primul rind, a activității de ( 
spionaj și subversiune îndreptată 
împotriva țărilor socialiste.

dezarmarea ge-

democrat S 
vizită can- '

că scopul 
„inițierea"
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