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Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej la întilnirea 

cetățenească de la Bangalore
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muncesc

Obțin economii

Tinerii aninoseni 
cu avîni

Ca în fiecare an, în 
cinstea alegerilor, în or
ganizațiile U.T.M.; tinerii 
din sectoarele minei A- 
ninoasa își sporesc efor
turile pentru îndeplinirea 
planului de producție la 
toți indicii. La cele peste 
20.000 tone de cărbune 
date peste plan de colec
tivul exploatării pînă în 
prezent, o contribuție de 
seamă și-a adus-o tine
retul. Printre tinerii frun
tași se numără minerii 
Sas Teodor, Blagu Vasile, 
Timofticiuc Gheorghe, 
Schneider Francisc, Ro
man Dumitru, Gavrilescu 
Gheorghe și Enache Ghe
orghe.

Activitatea tinerilor a- 
ninoseni nu se sfîrșește 
însă odată cu ieșirea din 
schimb.

sectoarele VI și IX. Prin
tre tinerii aninoseni frun
tași în această acțiune se 
numără utemiștii Demenyi 
Petru, Bocoși Arpad, Stol
nic Vasile. Tat loan, Dia- 
conescu loan, Pătroi Oc
tavian.

domnule ministru prin-

domnule 
consilieri 
Bangalore,

primar,
ai corporației

eforturile sale îndreptate.
: resurse

Niculin Ghizela este una din cele mai vechi 
muncitoare din secția depănat a Viscozei Lu- 
peni. De curind i s-a Încredințat s-o inițieze în 

muncă pe depănătoarea Toader Maria, care 
este cea mai nouă muncitoare a secției.

lat-o pe Niculin Ghizela expiieîndu-î 
vei" sale „secretul" asigurării unei 
de bună calitate, prin cercetarea cu 
fiecărei bobine care urmează să fie
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„ele- 
producții 
atenție a 
depănată.

Tinerii aninoseni s-au 
preocupat de reducerea 
consumului specific de 
materiale, obținînd econo
mii care se cifrează la 
peste 166.200 lei.

Și în acest domeniu or
ganizația U.T.M. nr. 8 se 
situează pe 
te obținînd 
mentul de 
luat pentru 
57.063

Stimate 
cipal;

Stimate
Stimați 

orășenești
Dragi prieteni,
In primul rînd aș dori să vă 

mulțumesc din toată inima pentru 
primirea călduroasă și prietenească 
ce ați făcut-o delegației noastre 
în frumosul și pitorescul oraș Ban
galore. Permiteți-mi să vă trans
mit dv. și prin dv. tuturor locui
torilor acestui oraș un sincer salut 
de prietenie din partea poporului 
romîn. Vă sîntem recunoscători 
pentru cuvintele calde, prietenești 
la adresa țării noastre și a po
porului romîn, a politicii externe 
pașnice a Republicii Populare Ro 
mîne, precum și pentru aprecierile 
făcute persoanei mele și aceleia a 
colegului 
Maurer.

Sîntem 
jul de a 
tenă. de 
mijlocit viața și activitatea po
porului indian, aspirațiile sale de 
viitor. In cele cîteva zile de 
sîntem în marea dv. țară am 
prilejul să admirăm unele din 
vechile monumente ale Indiei, 
musețile creatoare ale poporului

meu, Ion Gheorghe

bucuroși că avem prile- 
vizita această țară orie- 
a cunoaște în mod ne-

cînd 
avut 
stră- 
frn-

indian, < 
spre folosirea bogatelor 
ale țării, spre ridicarea standard 
dului său de viață. Ne bucurăm 
sincer de frumoasele realizări pe, 
care le-au obținut muncitorii și| 
inginerii, tehnicienii și oamenii de 
știință de la fabrica de avioane; 
Institutul indian de științe și fa-; 
brica de telefoane, care lucrează 
cu pricepere și hărnicie, aducînd 
o contribuție de seamă la dezvol
tarea economiei naționale a Indiei. 
Le urăm 
în ce mai 
rodnică.

Ași dori 
te despre 
este situată 
Ea are o 
270.000 km. 
aproape 13 
d« locuitori, 
suprafețe întinse de păduri și pă
șuni naturale, de circa 10 milioa
ne hectare teren arabil. Bogățiile 
principale ale țării sînt petrolul, 
cărbunele, minereul de fier, diver
se minereuri neferoase și altele.

Vechea Romînie, dinainte de 
eliberarea țării, era cunoscută ca o 
țară slab dezvoltată din punct de

tuturor succese din ce 
mari în activitatea lor

să spun cîteva cuvin- 
țara noastră. Romînia 

în sud-estul Europei, 
suprafață de circa 
p. și o populație de 
milioane și jumătate 
Romînia dispune de

Angajamente înfăptuite
Colectivul sectorului V 

e apreciat la mina Lonea 
ca harnic și priceput în 

( ale mineritului. . Munca 
rodnică pe care o depun 
misirii acestui sector 
pentru realizarea sarcini
lor de plan și a angaja 
mentelor de întrecere jus
tifică pe deplin stima și 
aprecierea acordată. Așa 
de exemplu, colectivul 
sectorului V a extras pes 
te plan în cele 9 luni tre
cute din acest an 3.900 
tone de cărbune depășind 
cu aproape 1.000 tone 
|^?ajamentul anual.

Odată cu realizarea an 
gajamentului la producție 
a fost îndeplinit și de
pășit și angajamentul 
luat la economii. Suma 
economiilor realizate la 
prețul de cost, pe baza 
sporirii producției, pro
ductivității muncii și re
ducerii consumurilor spe
cifice la lemn de mină și 
explozivi, se cifrează în 
trei trimestre la 145.000 
lei, cu 55.000 de lei mai

5,99 tone de 
să extragă a- 

peste plan 
de cărbune.

mult decît prevede anga
jamentul pe întregul an.

Brigăzile conduse de 
minerii Petric Simion și 
Toacă Ștefan au adus 
principalul aport la suc
cesele sectorului. Comu
nistul Petric Simion cu 
ortacii săi s-a angajat 
să muncească cu un ran
dament de 
cărbune și 
nul acesta 
960 tone
Randamentul obținut de 
brigadă în 9 luni este de 
aproape 7 tone pe post, 
iar depășirea de plan în
trece 1870 tone de căr
bune. La fel, brigada co
munistului Toacă Ștefan 
și-a depășit angajamentul 
în acee ași perioadă cu 
519 tone de cărbune la 
producția extrasă peste 
plan, iar la randamente 
cu 
pe

0,67 tone de cărbune 
post.

Fier vechi 
trimis ofelarilor
Unul din obiectivele 

de seamă ale muncii pa
triotice este colectarea de 
fier vechi. Datorită im
portanței ce s-a acordat 
colectării fierului
numeroase
U.T.M. și-au 
cu mult înainte 
angajamentele 1

vechi, 
organizații 
îndeplinit 

: de termen 
luate. Ast 

fel, în lunile scurse din 
acest an, din partea ti
nerilor aninoseni a fost 
trimisă oțelăriilor cantita
tea de peste 215.500 kg. 
fier vechi.

La colectarea acestei 
cantități cel mai mare a-

loc de frun- 
peste angaja- 
35.000 lei, 

acest an, încă
lei economii. 

Acestea s-au obținut prin 
recondiționarea de cupe, 
rame și roți alergătoare 
de la funicular, recondi
ționarea benzilor flexibile 
pentru armarea abatajelor, 
a capetelor de acționare 
și întindere de la crațere, 
confecționarea din mate
rial vechi a macazelor și 
prin multe alte acțiuni.

Succese însemnate 
obținerea de economii au 
înregistrat și tinerii din 
organizația nr. 2, care au 
economisit. importante 
cantități de material lem
nos, contribuind cu peste 
42.700 lei la economiile 
realizate pe sector.

(Continuare în pag. 4-a)

Harnică, disciplinată și exemplu în muncă — așa este apreciată la 
mina Petrila brigada condusă de 
să ocupe și pe viitor un loc de 
brii brigăzii conduse de Kovacs 
planul pe luna octombrie cu 16 la

IN CLIȘEU : O parte din
în mină.

minerul Kovacs Coloman. Hotărîți' 
frunte în întrecerea socialistă, mem- 
Coloman s-au angajat să depășească 
sută.

membrii brigăzii înainte de a intra

NAGY ȘTEFAN 
corespondent mina 

Lonea

Bogată activitate culturală în comuna Iscroni

port l-au adus 
tinerii din secto
rul VIII electro
mecanic. Ei s-au 
angajat să strîn- 

în acest an 
kg fier 

acum 
peste 
An- 
luat

gă
46.000 
vechi. Pînă 
au colectat 
71.000 kg. 
gajamentul 
pentru acest an 
a fost depășit și 
de tinerii din

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Munca cu oamenii — latură esențială 
a activității organizației

Aptiști amatori fruntași
Formația de ar

tiști amatori a că
minului cultural 
din Iscroni desfă
șoară o rodnică 
activitate în rîn- 
dul țăranilor mun
citori.

In prezent echi
pa de dansuri 
compusă din patru 
perechi de tineri, 
învață o frumoasă 
suită de dansuri

din regiunea Hu
nedoara. De ase
menea, brigada ar
tistică de 
compusă 
persoane 
teste un 
artistic
„Colectiva noastră".

Printre cei mai 
buni interpreți se 
numără 
Nistor 
Bancilă

agitație 
din 14 

pregă- 
program 
intitulat

tovarășii 
Zailică, 

Ionel și

Marinescu Gheor
ghe, muncitori la 
exploatarea minie
ră Aninoasa.

Demn de remar
cat e faptul că Ia 
viața culturală a 
comunei 
participă 
tori, țărani, 
și numeroase 
dre didactice 
la școala elemen
tară din localitate

Iscrohi 
muncl- 

elevî 
ca
de

Prieteni ai cărții
un nu-

18 tineri
is-

fost în-
de 
comuna 
au primit în
de „Prieten

Recent, 
măr 

^in 
•Woni 
sign a
al cărții".

De la începutul 
anului și pînă a- 
cum, la biblioteca 
comunală din is-

croni au
scriși la concursul 
„Iubiți cartea" 75 
de tineri. Tot în 
acest timp comisia 
concursului s-a în
trunit 
te ori 
mina 
de 50

de mai mui- 
pentru a in- 
unui număr 
de tineri în

„Prieten

tinerii 
răspuns

signa de 
al cărții".

Printre 
care au
foarte bine la în
trebări se numără 
Marinescu 
tru, Iliescu 
Iovan Liviu, 
Dumitru și

Dumi-
Toan,
Ignat 
alții.

In adunarea generală de a- 
legeri de la sectorul IV B al 
minei Lupeni mai mulți mem
bri de partid s-au referit în 
cuvintul lor la măsurile ce au 
fost luate îndeosebi în ultimul 
an pentru înzestrarea abata
jelor sectorului cu utilaje mo
derne, de înaltă productivi
tate.

-— Și totuși, sectorul nostru 
e codaș, cu cea mai mare ră- 
mînere în urmă — au subliniat 
mai mulți vorbitori nu cu pu
țină amărăciune.

Acesta e adevărul. In abata
jele sectorului IV B se lucrea
ză în prezent cu ___ __
înaltă tehnicitate care, prin- 
tr-o utilizare judicioasă, pot 
da randamente mari: un plug 
dc cărbune, crațere moderne, 
haveze și altele.

Care sînt însă rezultatele 
obținute cu aceste utilaje ? In 
darea de seamă prezentată s-a 
consemnat că planul pe luna 
septembrie a fost îndeplinit. 
Este prea puțin, deoarece sec
torul IV B are în acest an cea 
mai mare rămînere în urmă 
de la mina Lupeni : 13.900 tone 
de cărbune, randamentul rea
lizat pe sector este cu aproape 
300 kg. cărbune pe post mai mic 
decît cel planificat, prețul de 
cost al tonei de cărbune ex
tras în acest sector este cu

utilaje de

3,50 lei mai scump decît cel 
prevăzut.

In discuțiile purtate în adu
nare s-a vorbit despre greută
țile care au frînat activitatea 
colectivului. S-a trecut la ex
ploatarea părții vestice a stra
tului 18, pe baza unui proiect 
greșit, din care cauză s-au fă
cut lucrări de pregătiri în 
plus, fără ca abatajul să poată 
fi exploatat în bune condi- 
țiuni. Sectorul a pierdut și cu 

pregătirii locurilor de 
pentru introducerea 

utilaje. Se pierd multe 
abatajul de pe stratul 

cra-

ocazia 
muncă 
noilor 
zile în 
18 și din cauza blocării 
țerelor.

Nu sînt însă numai aceștia 
factorii care au frînat activi
tatea sectorului. Și, mai ales, 
nu acestea sînt cauzele prin
cipale. In adunare s-a arătat 
un lucru important : Utilajele 
sînt bune. Tehnica 
însă și o disciplină superioară, 
oameni care să o 
cu răspundere și 
S-a făcut oare totul în secto
rul IV B pentru ca oamenii 
care lucrează cu noile utilaje 
să muncească disciplinat, cu 
răspundere pentru utilizarea 
lor perfectă și la maximum ? 
Să luăm, de pildă, abatajul I 
est în care funcționează în 
prezent plugul de cărbune. In

nouă cere

mînuiască 
pricepere.

de partid
acest 
trați 
mecanici din sector. Unii, care 
pe parcurs au dovedit indisci
plină au fost schimbați. La 
fel s-a procedat și Ia alte lo
curi de muncă considerate im
portante. Dar oare e sufi-; 
cient atît ? Faptele dovedesc 
contrariul. In adunare 
dat ca exemple mai 
muncitori care nu fac 
colectivului sectorului 
care Nanea loan, Haiu 
Iae, Năsălean Iosif, 
Anton, ~ 
neț Carol, Badea Dumitru — 
unii chiar de la locurile de 
muncă considerate importante 
— care absentează uneori ne
motivat. S-au citat șî exem
ple de muncitori electromeca
nici, între care Vîjîiac Gheor
ghe. Cozma P., Mureșan loan, 
Narița Traian, Afloare Vasile, 
Vadislav loan, Vlădoiu Dumi
tru care răspund de o bună: 
parte din noile utilaje. Ei însă 
părăsesc locurile de munca 
înainte de terminarea schim
burilor lăsind crațere defecte, 
suflări de tuburi de aer com
primat și alte defecțiuni teh
nice care duc la stagnarea

abataj au fost concen- 
cei mai buni mineri și

s-au 
multi 
cinste 
între' 

Nico-
Csalovics 

Tamaș Ludovic, Bră-

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL Rosti

Intreterl spcrthe In cinstea 
Lânii prieteniei rnmlno-snvietite

întrecerile de atletism, or
ganizate de conducerea Școlii 

,de 8 ani nr. 1 din Lupeni, în 
.cinstea Lunii prietenie! ro
mîno-sovietice, au întrunit la 

' start 636 de elevi. Timp de 4 
:zile, concurenții s-au întrecut 
pentru a ocupa locuri frun
tașe. Finala la săritura în 
lungime a avut loc în ziua 
deschiderii festive a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Pe primele locuri s-au cla
sat, în ordine, următorii con- 
curenți : categoria 12 ani bă- 

. ieți : Barabaș Vasile, Dima 
■Mihai și Nemeș Ilarie; cate
goria 12 ani fete : Visulan 
Maria, Varga Elena și Gher- 
ghely Elena; categoria 13 ani 
băieți : Vorac Tiberiu, Rusu 
Virgil și Doroftei Nicolae; 
categoria 13 ani fete : Veczer 
Cornelia. Fogdan Irina și 
Zlăgneanu Natalia; categoria 
14 ani băieți : Nagy Zoltan, 
Farkaș Alexandru și Sălăjan 
Aurel; categoria 14 ani fete: 
Chioreanu Maria, Ciaureanu 
Emilia și Nemeș Maria.

La sfîrșitul întrecerilor, to
varășul Păunescu Dumitru, di
rectorul școlii, a înmînat di-

F__ O T_____ B A IL
Juniorii iupeneni din nou învingători

In cadrul campionatului republican de juniori, tinerii 
fotbaliști de la Minerul Lupeni au întîlnit pe cei de la C.S.O. 
Banatul Timișoara. Partida a fost de un bun nivel tehnic 
fapt la care au contribuit ambele echipe. Gazdele au obținut 
victoria cu 3—0, toate golurile fiind marcate de Aruncuteanu.

Arbitrajul prestat de Pavel Grigore din Petroșani a fost 
bun.

---------------- ©-----------------

CAMPIONATUL REGIONAL
CLASAMENTUL

4

9 1. Victoria Călan 9 7 2 0 22: 3 16 4

♦ 2. Minerul Deva 8 5 2 1 18: 8 12 4
i

♦ 3. Minerul Vulcan 8 6 0 3 26:15 12 •
4

4. Dinamo Barza 9 4 2 3 21:15 10 i
♦ 5. Dacia Orăștie 9 4 1 4 17:14 9 i
♦ 6. Dacia Alba 9 3 3 3 9:14 9 4
♦
• 7. Minerul Aninoasa 9 3 3 3 10:16 9 4

8. Parîngul Lonea 8 3 2 3 12:12 8 i
♦ 9. Minerul Ghelar 9 3 2 4 14:18 8 •

4
♦ 10. Jiul II Petrila 9 2 4 3 9:12 8 I

4
11. Siderurgistul Hunedoara 9 2 4 3 9:15 8 ț

• 12. C.F.R. Teiuș 9 3 1 5 17:18 7 ț
• 
ț 13. Sebeșul Sebeș 9 3 1 5 13:17 7 ț
♦ 14. Retezatul Hațeg 9 3 1 5 14:19 7 4

•
t 15. C.F.R. Simeria 9 3 0 6 16:19 6 ♦

47
* 16. Constructorul Hunedoara 9 1 4 4 9:21 6 ț
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Zile de toamnă pe șantiere... |

8 * 
eliberării terenulu:^^
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Zilele frumoase ale lui octom
brie permit constructorilor din 
Valea jiului să lucreze din plin, 
pentru realizarea obiectivelor pla
nificate. lată cîteva aspecte din a- 
ceasta activitate.

II . . Darea în folo-
LlipOnl sință a blocului 9 

11=^---=----—J stă în centrul a-
tenției constructorilor de aici. Zu
gravii, mozaicarii, parchetarii, ins
talatorii și-au adus din plin con
tribuția la construirea unor apar
tamente frumoase. Comisia de 
recepție și noii locatari au apre
ciat ca bună munca constructori 
lor. Acum, constructorii au trecut 
la parterul blocului unde a înce 
put finisarea noilor magazine.

Pe șantierul noilor blocuri din 
cartierul Braia II, zidarii lucrea
ză din plin. Blocul E 1 este ri
dicat complet, blocurile E 2 și F 
au deja înălțate în roșu ultimele 
etaje, iar la blocul D cu 90 de 
apartamente primul tronson a a- 
juns pină la etajul III. Paralel cu 
aceasta, se execută — în trei 
schimburi — și lucrări de betona- 
re la centrala termică, unde o bu
nă parte din cofraje sînt ridicate.

pe măsura 
respectiv.

Cele două blocuri 
intrat deja în faza 
folosință, 
păzite de 
parchetari 
finisajele
parte, acesta a fost tencuit în ex
terior urmînd ca pină la 1 decem
brie să fie dat

și R. ah
dare în

P.
de 
aceasta bri-

mozaicart.
Paralel cu
tencuitori,
și instalatori execută 

la blocul S. In bună

în folosință.

Constructorii din 
Livezeni și-au 
propus să dea în 
la sfîrșitul anului 

apartamente. Toate

Vulcan Noul cartier de 
blocuri G. Coșbuc 

■" prinde tot mai
mult contur. Aici vor fi înălțate
438 apartamente moderne, încăl
zite prin termoficare. Au început 
lucrările de fundații și zidării la 
trei blocuri, iar la altele vor ur-

ii Petroșani
II 

folosință pină 
peste 400 noi 
blocurile sini în lucru: din aces
tea, la 5 blocuri se execută fini
saje interioare. Cu aceeași rîvnă 
se lucrează și la centrala termică, £ 
la drumuri și canalizări- In ace- g 
lași timp, la trei blocuri noi de 
aici, se execută și tencuieli exte- 8 
rioare.

Și in ,
lucrează din plin. La Institutul 8 
de mine, 
început să 
tencuielii; 
pavarea străzii llie Pintilie, iar la 
noua conductă de apă s-au făcut 
toate probele de presiune, urmînd 
să fie astupate șanțurile rămase 
deschise. De curînd, constructorit 
șantierului 6 au început lucrările 
de modernizare a străzii Cons
tructorilor. Ei s~au angajat ca 
pină la sfîrșitul anului să încheie 
și această lucrare.

8
cadrul șantierului 6 se

clădirea amfiteatrului 8 
ă îmbrace haina albă Ajg 
; se apropie de sfîrșit In 
străzii llie Pintilie, iar la &

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

plome primilor clasați.

I. CIORTEA 
corespondent

Ștafeta prieteniei
Printre manifestările sporii - 

ve organizate de U.C.F.S. Pe
troșani în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice se 
numără întreceri Ia handbal, 
volei, atletism și altele. In 
ziua de 28 octombrie va a- 
vea loc etapa l-a a ștafetei
„Prieteniei romîno-sovietice". 
Cicliști și motocicliști din toa
te localitățile Văii Jiului vor 
aduce la Petroșani mesajul de 
prietenie adresat poporului 
sovietic. In ziua de 30 octom
brie, ștafeta va pleca din Pe
troșani spre Deva.

O victorie confortabilă..
In cadrul celei de a 9-a e- 

tape a campionatului regio
nal de fotbal, Jiul II Petrila 
a întîlnit pe teren propriu e- 
chipa Retezatul Hațeg. Dacă 
în cele 8 etape care au tre
cut, atacul petrilenilor n-a

...și alta
Ținînd seama de poziția Iot 

In clasament, se credea că în- 
tîlnirea de fotbal dintre Mi
nerul Vulcan și Constructorul 
Hunedoara va fi cîștlgată fără
emoții și la scor de gazde. Pe 
teren lucrurile nu s-au petre-

—■  ■ Mtt ,-=  --------

HANDBAL ÎN 7

Elevele au învins la scor

reușit să maree decît 5 goluri, 
în timp ce apărarea a primit 
12, de astă dată atît cvinte
tul ofensiv cit și apărarea 
și-au făcut din plin datoria 
obținînd o victorie conforta
bilă cu scorul de 4—0.

la limită
cut așa. Echipa din Vulcan a 
cîștigat întîlnirea la limită f 
2—1.

☆

Alte rezultate: Dinamo
Barza — Sebeșul sebeș 5—0: 
Victoria Călan — Dacia Alba 
3—0; Siderurgistul Hunedoara 
— Dacia Orăștie 2—1; Mine
rul Ghelar — C.F.R. Teiuș 
3—0; C.F.R. Simeria — Mine
rul Aninoasa 4—0; Parîngul 
Lonea — Minerul Deva amînat.
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In ultimii trei ani numeroase soții și fete de mineri dițț 
Petrila au învățat să croiască și să coasă rochii, lenjerie de 
corp și de pat. Acest lucru se datorește conducerii clubului
muncitoresc din localitate care a înființat un cerc de croitorie. 

IN CLIȘEU : Aspect în timpul orelor de curs pentru învă
țarea croiului.

In cadrul etapei a Vl-a a 
campionatului republican de 
handbal In 7, seria II-a du
minică s-au întîlnit S.S.E. Pe
troșani și Favorit Oradea.

Jocul era așteptat cu mult 
Interes mai ales că în ulti
mele meciuri elevele arătase
ră o simțitoare revenire.

La început inițiativa apar
ține elevelor care reușesc să 
ia conducerea prin Eisler care 
transformă impecabil o lovi
tură de la 7 m.

Replica orădencelor este 
imediată. Ele profită de trei 
greșeli ale apărării elevelor și 
scorul devine 3—1 în favoa
rea lor. in continuare, iniția
tiva trece de partea localni
celor care încep să joace din 
ce în ce mai bine. Ele încear
că mai des poarta adversă 
prin șuturi puternice și pla

cate. Astfel, ele reușesc să e- 
galeze prin Eisler și Nemeș.

Se părea că elevele nu vor 
mai ceda superioritatea'. To
tuși cele care înscriu sînt o- 
rădencele. In minutul 23 Ne
meș reușește să' înscrie spec
taculos de pe semicerc, ega-. 
lînd situația : 4—4.

In această parte a meciu

lui, jocul a fost echilibrat. To
tuși s-a ratat mult din am- 
beie părți fie din cauza im
preciziei atacantelor, fie da
torită formei bune a celor doi 
portari.

La reluare, după cîteva mi
nute de joc echilibrat, elej 
vele îșî impun superioritatea 
înscriind de două ori prin Og- 
neanu și Nemeș. In continua
re se remarcă verva deosebită 
a lui Eisler care reușește să 
înscrie de 3 ori mărind avan
tajul echipei sale la 5 puncte. 
In sfîrșit, Nemeș mai înscrie 
o dată stabilind scorul final 
al partidei de 10—4 în favoa
rea S.S.E.

In această repriză elevele 
au jucat la adevărata lor va
loare.

Pentru acest succes elevele 
merită sincere felicitări. A fost 
o victorie muncită și pe de
plin meritată. De-a lungul în-- 
tîlnirii de la S.S.E. s-au re
marcat în mod special Nemeș, 
Eisler, Duncea și Kellner.

Arbitrul stoicovici Gh. (Bu-i 
curești) a condus cu multe 
scăpări care au influențat a-: 
supra calității jocului.....

, CORNEL JAUTU

Oameni talentați sint, condiții există — brigăzile artistice 
de agitație pot desfășura o activitate mai bogată!

Brigada artistică de agitație, 
formă eficientă a muncii cultural- 
educative de masă, are menirea ca 
la locul de muncă unde își des
fășoară activitatea să popularizeze 
succesele colectivului, să combată 
deprinderile și mentalitățile înve
chite, neconforme cu etica socia
listă. Ea trebuie să intervină ope
rativ, prin arma satirei, acolo un
de se manifestă rutina și stagna
rea, adueîndu-și astfel contribuția 
la lichidarea lipsurilor și, în ace
lași timp, la educarea în spirit 
nou a oamenilor.

Făcînd o analiză a activității 
brigăzilor artistice de agitație din 
orașul Lupeni se constată că în ul
timul an ele au fost mai aproape 
de problemele vieții, au dat pro
grame mai multe decît în anul 
precedent Un fapt îmbucurător 
este acela că în diferitele colective 
de muncă se găsesc tineri entuziaști 
care desfășoară o activitate rodnică 
în vederea creării și prezentării 
unor programe concrete, bogate în 
conținut de idei și într-o formă 
artistică din ce în ce mai bună. 
De asemenea, trebuie arătat ca un 
lucru pozitiv acela că oamenii 
muncii apreciază în mod deosebit 
programele brigăzilor artistice de

agitație^ venind în număr mare la 
ele.

Din cele șase brigăzi artistice 
de agitație existente în orașul Lupeni 
o activitate bogată desfășoară cea 
de la Viscoza. Tineri entuziaști ca 
lăcătușul Bojin Aurel, instructorul 
voluntar al brigăzii artistice de a- 
gitație, Raf Maria și Bunget Ele
na, bobinatoarele Gherghina Doi
na și Scrobotă Irina, maistrul Leu 
Corneliu au izbutit ca în acest 
an să prezinte 12 programe, ulti
mul find prezentat cu prile
jul alegerilor în organizația de 
partid.

Din discuțiile purtate cu tînărul 
Bojin Aurel, pe lingă entuziasmul 
colectiv, se constată priceperea cu 
care se adună materialul faptic, 
grija cu care este selecționat și, în 
sfîrșit atenția ce se acordă creării 
textului. Textul ultimului program 
este viguros, plin de vervă, ape
lează la rîsul sănătos al spectato
rilor, îi îndeamnă la o muncă cit 
mai rodnică. Din acest program 
se poate afla că în fruntea între
cerii pentru fire de calitate se află 
tovarășele Bojeanu Sofia, Mureșan 
Valeria, Iașkevici Albina, Șelaru 
Paulina, Zamfir Ecaterina. Dar la 
Viscoza mai sînt și lipsuri. Pentru

abateri de la disciplina în muncă, 
pentru diferite atitudini nejuste în 
program sînt criticate Anghel Vio
rica, Capriș Olivia, Pănel Paulina.

Programul prezentat a fost 
axat pe evenimentul cu prilejul că
ruia a fost pregătit, el fiind închi
nat luptei partidului pentru cons
truirea socialismului, realizărilor 
înfăptuite în ultimii anii.

Faptul că brigada artistică de 
agitație de la Viscoza Lupeni des
fășoară o activitate, rodnică este și 
meritul comitetului sindicatului 
(președinte tov. litiu Adela, res
ponsabil cultural tov. Magyarî Su- 
sana), care sprijină din plin aceas
tă formație, îndrumă colectivul ar
tistic spre problemele cele mai 
acute din viața întreprinderii.

— Tov. Magyarî e o adevărată 
activistă culturală — spunea tov. 
Coroiu Sanda de la clubul Lupeni. 
Ea nu-șj precupețește eforturile, 
participă la repetiții. De curînd (în 
10 octombrie), de pildă, a fost la 
repetițiile brigăzii artistice de agi^| 
tație unde a stat aproape pină 
la ora 22. Tovarășa litiu Adela, 
este unul din acei președinți de 
comitete sindicale care se ocupă 
intens de munca culturală. Păcat 
că sînt puțini președinți de siadi-



Munca cu oamenii — latură esențială 
a activității organizației de partid

(Urmare din pag. l-a) «I 
muncii. Au fost criticați și 
unii maiștri ca Csalovics Iosif 
și Pavlovskî Emil care nu-șî 
fac pe deplin datoria. Iată 
deci că schimbările nu sînt su
ficiente, Se cere ceva mai 
mult : muncă cu oamenii, o 
activitate politico-educativă 
susținută pentru a dezvolta la 
oameni o înaltă răspundere 
față de muncă, față de reali
zarea sarcinilor de plan. O a- 
semenea activitate presupune 
o preocupare continuă din 
partea biroului organizației de 
bază pentru instruirea agita
torilor, pentru îndrumarea fie
cărui membru și candidat de 
partid, ca la locurile unde lu
crează ei să devină militanți 
activi, să creeze opinie împo
triva acelora care împiedică 
bunul mers al treburilor, iar 
prin exemplul lor, prin cuvin - 

lor, însuflețit, să mobilize- 
și să educe pe cei din ju- 
lor. In ce măsură s-a achi- 

> tat vechiul birou de această 
* sarcină ? Cum a folosit el a-

r tul 
ze 
rul

L sarcină 7 cum a folosit el a- 
p ceasta forță puternică — mun

ca politică de masă — in mo
bilizarea colectivului sectoru
lui la învingerea greutăților, 
la obținerea unor realizări spo
rite ? In darea de seamă ca
pitolul munca politică de ma
să este aproape inexistentă. 
Abia intr-un aliniat, pe la 
sfîrșitul dării de seamă», se 
subliniază printre sarcinile de 
viitor că membrilor și candi- 
daților de partid le revine ca 
o datorie de seamă să desfă
șoare o largă muncă de agi
tație în rînd urile muncitorilor. 
Este într-adevăr o sarcină im
portantă, o datorie de 
Dar cum și-a făcut 
vechiul birou, cum a 
cu agitatorii ? Această 
tantă sarcină a fost neglijată. 
Așa se explică și faptul că. 
deși în adunare au vorbit mulți 
comuniști, mulți agitatori, în- 
țre care Gașpar Mihai, șef de

seamă. 
datoria 
muncit 
impor-
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Prin folosirea resurselor interne
Harnicul colectiv al sectorului 

de brichetai de la preparația Pe~ 
trila și-a realizat planul de pro
ducție in fiecare lună din acest 
an. In afară de aceasta, în cadrul 
sectorului fiecare muncitor ma
nifestă un viu interes pentru rea
lizarea de cit mai multe econo
mii prin folosirea intensă a tu
turor resurselor interne.

Numai în luna trecută, de pil
dă. prețul de cost al unei tone 
de cărbune prelucrat a scăzut 
cu 9,31 lei față de cel prevăzut.

Sanda — care să apre- 
itnportanța muncii cul-

brigăzi artistice din

In 
in munca brigăzilor artis- 
agitație nu există conți- 

Iată doar cîteva exemple, 
artistică de agitație de la 

VIII a minei Lu-

cat în orașul nostru — a încheiat 
tov. Coroiu 
cieze la fel 
turale.

Celelalte 
oraș, din păcate, desfășoară o ac
tivitate mult mai slabă, deși au 
condiții, există oameni dornici să 
muncească în aceste formații, 
general, 
tice de 
n ui ta te. 
Brigada 
sectorul 
peni (instructor voluntar tov. Cri- 
jela Carol, maistru minier) în a- 
cest an a prezentat doar două pro
grame, cea de la cooperativa „Spri
jinul minier** (instructor tov. Mol
dovan Nistor) — patru programe. 
Nici brigăzile artistice de la sec
toarele III și IX de la mina Lu
peni și șantierul de construcții 
(instructor la cele trei formații este 
tov. Constantinescu Vasile) n-au 
activat mai bine.

In programele prezentate de a- 
ceste brigăzi întîlnim lucruri fru
moase entuziaste. Iată de pildă, 
într-un program dat de brigada 
artistică de agitație de la sectorul 

4 UI întîlnim versuri pline de gin
gășie legate de munca minerilor : 
Bulgăraș de aur negru / Scos cu 
dragoste și-avînt, ' Te cinstim azi 
în cîntare / Că tu dai viață pe 
pămint, ! Pentru tine azi minerii! 
Luptă dîrz și cu elan, I Hotărî ti 

brigadă, Koncse Dionisie, teh
nician minier, Dobre Anton, 
maistru mecanic, Buliga Iiie, 
șef de schimb, Demeter Ște
fan, șef de brigadă, nici unul 
nu s-a referit la felul în care 
își îndeplinește sarcina de a. 
educa muncitorii cu care lu
crează, de a-i forma ca luptă
tori hotărîți pe frontul bătăliei 
pentru mai mult cărbune, de 
a-i mobiliza la înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid.

In cadrul adunării de ale
geri vechiul birou a fost criti
cat pentru mai multe lipsuri : 
nu și-a exercitat cu compe
tență dreptul de control asu
pra conducerii tehnico-admi- 
nistrative, a neglijat conduce
rea organizației U.T.M. și a 
secției sindicale, nu a ridicat 
munca de primire în partid la 
nivelul cerințelor. înlăturarea 
acestor neajunsuri trebuie să 
preocupe în mod deosebit noul 
birou. Obiectivul principal al 
activității sale de viitor tre
buie să fie întărirea muncii 
politice în rîndul colectivului 
sectorului în vederea recuperă
rii rămînerii în urmă și reali
zării sarcinilor de plan. In a- 
cest scop să desfășoare o ase
menea activitate politico-edu
cativă ca fiecare membru și 
candidat de partid să fie e- 
xemplu, să dovedească o ati
tudine înaintată față de mun
că, să devină un militant ac
tiv pentru mobilizarea colec
tivului la înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid.

In această privință recoman
dări prețioase a făcut noului 
birou, la încheierea adunării, 
tovarășul Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani. El 
și-a exprimat convingerea că. 
învățînd din lipsurile de pînă 
acum, comuniștii din sectorul 
IV B își vor îmbunătăți acti
vitatea. făcînd ca în viitor sar
cinile și angajamentele ce stau 
în fața colectivului să fie în
deplinite integral.

Această însemnată economie se 
datorește folosirii reducerii con
sumurilor, bunei întrețineri a ins
talațiilor fi a altor măsuri efi
ciente. Prin reducerea consumu
lui de smoală s-a realizat o e- 
conomie de 2,30 lei pe tona de 
cărbune preparat.

Astfel, în total. economiile 
realizate pe luna august de co
lectivul sectorului de bricheta') 
se ridică la aproape 260.000 lei.

I. BERCEA 
corespondent

fiind să dea țării / Mii de tone 
peste plan. In programul brigăzii 
artistice de la sectorul IX, în care 
critica se află la loc de cinste, 
printre altele, găsim : Cînd la ora 
șase, / La mină a sunat I De la 
pontai lipsește V arvari O filat. / 
Și lui nici nu-i pasă, / Că zilnic 
ora șase / ll prinde tot acasă. 
Exemple pozitive spicuite din texte 
s-ar putea da multe.

Din cele de mai sus rezultă că în 
brigăzile artistice de agitație există 
elemente talentate, oameni dornici 
să activeze. Din discuțiile pur
tate cu tînăra Guiaș Elena de la 
cooperativa „Sprijinul minier** re
zultă că atît ea cît și tinerii Bor- 
bely Amalia, Iușan Marja, Boabă 
Marius, Cepoiu loan iubesc briga
da artistică din care fac parte. A- 
celași lucru a rezultat și din con
vorbirea cu tov. Crijela Carol, care 
arăta cu îndreptățită bucurie că 
minerul Drotzinger Rudolf, lăcă
tușul Cimponer loan, mecanicul 
Neagu Cornel, supraveghetorul 
Sandu loan, maistrul miner Donin 
Carol, toți din sectorul VIII, vin 
cu drag la repetiții nefiind ne
voie de insistențe.

Oameni dornici de activitate 
sint, condiții materiale sînt. Ce lip
sește atunci ? Parțial la această în
trebare a răspuns chiar tov. Cri- 
iela Carol.

— Cunoaștem viața, faptele, dar 
întîmpinăm greutăți serioase în

Succese
în munca ceferiștilor

întîmpinarea conferinței de

de

In
partid pe complexul C.F.R. Pe
troșani, muncitorii atelierului 
zonă au lucrat cu multă însuflețire 
la repararea vagoanelor defecte. în 
frunte situîndu-se membrii și candi- 
dații de partid. In ziua de 11 oc
tombrie atelierul de zona C.F.R. 
Petroșani a depășit planul cu 25 
la sută și a sporit productivitatea 
muncii cu 20 la sută peste indi
cele planificat. In același timp a 
fost redus cu 30 la sută timpul 
de imobilizare a vagoanelor în 
reparație, iar prețul de cost a fost 
redus cu 5 la sută.

Obținerea acestor realizări s-a 
făcut și cu concursul stației C.F.R. 
Petroșani reviziei de vagoane
care au coordonat operativ intro
ducerea vagoanelor în reparație 
precum și scoaterea lor pentru 
se reduce timpul de imobilizare 
vagoanelor în reparație.

ILIE ARDELEANU
corespondent
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In cadrul clubului munci

toresc al sindicatelor din Lu
peni funcționează două cer
curi de artă plastică pentru 
artiștii amatori, unul pentru 
aduîți, cu 38 de cursanți, și 
altul pentru copii, cu 14 
cv-’-’nțl.

Colectivul de conducere al 
acestor cercuri și-a axat
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Lucrări
de artă plastică î
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t
munca pe pregătirea și în
drumarea cursantilor de a 
realiza cit mai multe lucrări 
de bună calitate. Astfel, la 
faza locală a expoziției de 
artă plastică au fost prezen
tate peste 150 de lucrări de 
către 40 de artiști amatori, 
la faza raională — 35 de lu
crări de către 33 de artiști 
amatori, iar pentru faza re
gională au fost selecționa-

t
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4 
te un număr de 64 lucrări de i 
la 30 de artiști amatori. Prin- • 
tre aceste lucrări menționăm j 
gravura colorată intitulată J 
„Viață nouă" de muncitoa- t 
rea Andrușek Ghizela, lino- j 
gravura „Fiul meu" de mi- t 
nerul Bociu Gheorghe șl pic- 1 
turile de peisaj industrial de J 
minerul Galu Teodor.

Buna pregătire a cursan- ! 
ților reiese și din faptul că î 
doi dintre ei s-au înscris la t 
institutul de arte plastice. j 
Aceștia slnt Ciotoi Emil și ț 
Caceu Dan.

B. RUDOLF 
corespondent ‘
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texte de mo ■ 
care le-a 
astfel de

cu tărie 
unor bri- 

se da- 
a unor 
ales a 
la mi- 
munca

crearea textelor ; neavînd expe
riența necesară, muncim dificil în 
această direcție. Aș propune ca pe 
lingă club să se formeze un colec
tiv de creație care să ne îndrume, 
să ne ajute în întocmirea textelor. 
Odată cu crearea unui astfel de 
colectiv s-ar lichida și tendințele 
nejuste din partea unora, ca de 
pildă, tov. Constantinescu Vasile, 
de a „comercializa*" textele. Vor
bind de acest caz trebuie să arăt 
că tov. Constantinescu a condițio
nat scrierea unor 
tivarea unor absențe pe 
făcut. Or, socotesc că 
concesii nu se pot face.

Trebuie să subliniem 
că lipsa de activitate a 
gâzi artistice de agitație 
torește slabei preocupări 
comitete sindicale, și mai 
comitetului sindicatului de 
na Lupeni, care consideră 
culturală ca un factor secundar ce 
se poate desfășura de la sine. Este 
neîndoielnic faptul că dacă comi
tetele secțiilor sindicale de la sec
toarele III și IX ale minei Lupeni, 
de pe șantierul de construcții at 
manifesta interes față de activitatea 
culturală, situația ar fi alta. Exeny 
piui de la Viscoza Lupeni grăiește 
limpede despre faptul că acolo 
unde comitetele sindicatelor acordă 
atenția cuvenită muncii culturale, 
roadele activității sînt bogate.

Și încă ceva. Numărul tinerilor

Brigada de lăcătuși condusă de comunistul Crișan Petru de 
la mina Lupeni execută toate lucrările de reparații și întreți-j 
neri la vagonete. Membrii brigăzii nu se mulțumesc să repare 
numai vagonetele care le sînt aduse în atelier. Ei se deplasea-:! 
ză și pe teren, cercetînd fiecare vagonet găsit răsturnat, dat 
jos de pe șine și iau măsuri operative pentru a l pune 
roți.

IN CLIȘEU : Membrii brigăzii de lăcătuși condusă de 
șan Petru.

Cri-i
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PREGĂTIRI INTENSE DE IARNĂ

minei Lu- 
plan de

prevăzute

incinta

Pentru asigurarea ritmicită
ții în producție și pe timp de 
iarnă, conducerea 
peni a întocmit un 
măsuri.

Printre măsurile 
se numără transportarea lem
nului de mină existent în sta
ția Bărbăteni și Ia poarta nr. 
4 în depozitul de lemne, sor
tarea și stivuirea lui, precum 
și schimbarea traverselor vechi 
de pe linia ferată uzinală.

In cadrul pregătirilor de 
iarnă, echipe speciale au înce
put izolarea conductelor de aer 
comprimat la galeria de coas
tă ..Maria"; se fac pregătiri 
pentru izolarea conductelor de 
apă potabilă, industrială' și de 
aer comprimat din 
minei.

S-au făcut pregătiri 
tru punerea în funcție 
torului de preîncălzit aerul de 
la puțurile V sud și „Ștefan", 
iar acum se lucrează la revi
zuirea cuptorului de dezghe
țare a cupelor de funicular.

La depozitul de materiale 
al minei, în cadrul pregătiri
lor de iarnă, sînt în toi lucră
rile de adăpostire a tamburi- 
lor cu cabluri, de revizuire 
și reparare a acoperișurilor la 
șoproane și magazii etc.

Sectorul gospodăresc al mi
nei a luat măsuri de comple
tare a geamurilor și de repa-

și pen-
a cup-

de cifra dedin Lupeni trece 
10.000. Din aceștia nici 50 nu fac 
parte din brigăzile artistice de a* 
gitație ! Și numărul formațiilor de 
acest gen este mic. Sînt condiții 
ca în sectoarele miniere mari, la 
preparație, în unitățile comerciale 
să se formeze brigăzi artistice de 
agitație. Repetăm : condiții mate
riale sînt, tineri talentați șj dor
nici de activitate, de asemenea.

Este necesar ca pe lîngă club 
să se formeze un colectiv de crea
ție care să sprijine brigăzile îti 
realizarea textelor. Comitetelor 
sindicatelor și organizațiilor 
U.T.M. le revine sarcina să mobi
lizeze un număr cît mai mare de 
tineri la aceste formații, să spri
jine colectivele în adunarea și se
lecționarea faptelor, membrii din 
comitete să participe la repetiții și 
astfel să se asigure programelor un 
conținut bogat.

Ar fi bine ca la Lupeni comi
tetul orășenesc de partid să ana
lizeze desfășurarea activității sin
dicatelor în domeniul cultural și 
să ia astfel de măsuri încît în vii
torul cel mai apropiat munca cul- 
tural-educativă de masă să se îm
bunătățească, formațiile de artiști 
amatori să devină active, aducîn- 
du-și astfel contribuția la forma
rea conștiinței noi, socialiste în 
rîndurile colectivelor de muncă.

VICTOR FULEȘI

baiarare a tîmplăriei de la 
muncitorilor precum și de izo
larea conductelor de alimen
tare cu aburi și cu apă caldă.

O serie de măsuri s-au luat 
și pentru pregătirea de iarnă! 
la cantina abonaților. Aicîi 
pregătirile constau în amena-^ 
jarea beciurilor pentru con->| 
servarea alimentelor, construi^ 
rea unei magazii de combus
tibil, repararea de uși, feres-: 
tre și sobe.

A. MICA
corespondent

Zi de salariu la mina Vulcan. 
In fața ghișeului casieriei s~au 
prezentat șeful de brigadă Zaha- 
ria Constantin și ortacii săi de la 
sectorul I al minei.

Pentru 25 de zile lucrate și cele 
375 tone de cărbune date peste 
plan in luna care a trecut tova
rășul Zabaria Constantin își pri
mește drepturile bănești: 2858

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Râsplata muncii
*1

lei. Semnează, apoi dă să plece, 
dar îl zărește pe minerul Roncea 
Aurel din brigada sa.

— Să trăiești, hai că te aștept I
— Bine, vin în dată, tot aveam 

să~ ți spun ceva.
Minerul Roncea se duse să-șt 

ridice și el banii. Apoi plecă zâm
bind. Era satisfăcut că brigada 
din care face parte a realizat un 
cîștig de 108 lei pe post de mi
ner.

— M-ai întrecut — îi spuse e 
TÎ7jnd șeful de brigadă. <

— Da, exact : am luat cu 66 \ 
de lei mai mult pentru sporul de \ 
noapte. In luna asta stăm și mai Y 
bine, nu-i așa ? — îl întrebă pe 5 
șeful de brigadă. 7

—Da. Numai în primele 12 C 
zile ale acestei luni brigada no as- \ 
tră a dat aproape 200 tone de $ 
cărbune peste plan. Asta înseamnă J 
că pînă la sfîrșitul lunii vom Z 
realiza o depășire frumoasă și ? 
deci un cîștig mai mare. <

Munca însuflețită fi lichidarea S 
absențelor nemotivate au făcut ca ) 
minerii din brigada lui Zabaria 
Constantin să obțină succese în- r 
semnate în muncă și cîștiguri fru- < > 
moașe. 11

Brigada lui Zabaria Constantin ' i 
nu e singura brigadă de la secto~ 
rul l al minei Vulcan care a rea- 
Uzat cîștiguri frumoase; De pildă, ? 
minerul Nicoară Alexandru din < ( 
brigada lui Sabău Dumitru, pen \ 
tru 25 zile lucrate, a realizat un ' i 
cîștig de 2434 lei. /

R. BALȘAN
corespondent



UZITA SOLILOR POPORULUI
Cuvîniarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

la întâlnirea cetățenească de la Bangalore

ROMÎN ÎN INDIA
Primirea călduroasă făcută 

de populația orașului Bangalore
. (Urmare din pag, l-a) 

vedere industrial, dependentă de 
marile puteri industriale. Deși o 
țară bogată, popcful și bogățiile 
erau jefuite de marile monopoluri 
și trusturi străine, care în mod 
conștient frînau dezvoltarea țării, 
țineau țara și poporul într-o stare 
de înapoiere. Romînia avea înain
te de război cel mai mare număr 
de analfabeți din țările din sud- 
estul Europei și un nivel de trai 
foarte scăzut.

O dată cu eliberarea țării, po
porul romin și-a luat soarta în 
propriile sale mîini. In anul 1947 
a fost proclamată Republica Popu
lară Romîaă. După instaurarea 
puterii populare s-a trecut la în
făptuirea unei vieți noi, fericite, 
la construirea societății socialiste.

Marea Adunare Națională, or
ganul suprem al puterii de stat, 
are un număr de 435 de deputați. 
Ea este alcătuită din cei mai de 
seamă reprezentanți ai poporului 

muncitori, țărani, intelectuali, 
femei.

Republica Populară Romînă es
te împărțită în 16 regiuni, 146 
raioane administrative și circa 
4.300 comune, care sînt conduse de 
sfaturi populare, ca organe lo
cale ale puterii de stat. O dată 
cu eliberarea țării au fost descă
tușate uriașele forțe ale poporului, 
care cu un avînt nemaicunoscut pî- 
nă atunci în istoria țării a pornit 
Ia construirea unei vieți noi, so
cialiste. In sfaturile populare au 
fost aleși peste 140.000 de depu
tați dintre care peste 78 la sută 
sînt muncitori și țărani, aproape 
18 la sută intelectuali și peste 27 
la sută femei. Pe lîngă sfaturile 
populare funcționează un număr 
de peste 17.000 comisii permanen
te și peste 87.000 comitete cetă
țenești, în cadrul cărora activează 
circa 540.000 de cetățeni.

In anul 1948 au fost naționali
zate principalele mijloace de pro
ducție, ele devenind proprietate a 
întregului popor. Economia țării 
a cunoscut după eliberare o pu
ternică dezvoltare. Primele pla
nuri de stat anuale și cele două 
planuri cincinale pe care poporul 
romin le-a realizat cu succes au 
transformat Romînia dintr-o țară 
cu o industrie slab dezvoltată și o 
agricultură înapoiată într-o țară 
industrial-agrară dezvoltată. Pro
ducția globală industrială a Ro- 
mîniei era în 1961 de 5,2 ori mai 
mare decît în 1938, socotit anul 
de vîrf în economia vechii Ro- 
mînii.

Ritmul mediu de creștere a pro
ducției industriale a fost între anii 
1951—1959 de 12,7 Ia sută, iar 
în anii 1960—1961 de 15,8 la 
sută. Numai între anii 1950— 
1961 producția industrială a țării 
a crescut de 3,9 ori, în timp ce 
producția industriei mijloacelor de 
producție a crescut de 4,6 ori; pro
ducția de oțel a țării a crescut de 
la 555.000 tone în 1952 la 
2.126.000 tone în anul 1961; iar 
producția de energie electrică a 
crescut de la 2 miliarde kWh e- 
nergie electrică în 1950 la peste 8 
miliarde și jumătate kWh în 1961.

Un accent deosebit s-a pus în 
anii puterii populare pe dezvol
tarea industriei petroliere, a in
dustriei chimice și petrochimice.

Planul de stat pe anii 1960— 
1965 prevede dezvoltarea în con
tinuare a economiei țării. Astfel, 
se prevede un ritm mediu anual 
de creștere a producției industria
le de 13 la sută. Producția glo
bală industrială va crește în 1965 
de 2,1 ori, producția de energie 
electrică de 2,7 ori, producția de 
oțel de 2,3 ori față de 1959. In 
planul de perspectivă al Romî- 
niei pe perioada 1970—1980 se 
prevede creșterea producției de 
oțel la peste 10 milioane tone. In 
mod corespunzător se vor dezvolta 
și celelalte ramuri ale economiei 
naționale, ca industria construc
toare de mașini, electrotehnica; chi
mia, petrochimia; industria carbo

niferă, producția de energie elec
trică; precum și industria ușoară 
și alimentară.

Agricultura Romînîei a cunoscut 
și ea o dezvoltare serioasă în anii 
puterii populare. In primăvara* a- 
cestui an s-a terminat definitiv 
colectivizarea agriculturii. Țărăni
mea muncitoare s-a unit în circa 
6.500 gospodării agricole colecti
ve pentru a lucra în comun pă- 
mîntul. De asemenea; avem un nu
măr de 590 gospodării agricole 
de stat, care dețin peste 13 la 
sută din suprafața agricolă a țării. 
Un accent deosebit s-a pus în anii 
puterii populare pe mecanizarea 
principalelor lucrări agricole. Ast
fel, în 1961 agricultura dispu
nea de peste 76.000 tractoare con
venționale de 15 cai putere față 
de numai 4.158 în 1938, iar pînă 
în 1965 se prevede înzestrarea a- 
griculturii cu circa 150.000 de trac
toare convenționale de 15 cai pu
tere. 70.000 de semănători pentru 
cereale, 430.000 combine pentru 
păioase, 8.200 mașini de recoltat 
porumb și alte numeroașe mașini 
agricole și îngrășăminte chimice. 
Practic se poate spune că se va 
încheia procesul de mecanizare a 
agriculturii, asigurarea sută la su
tă cu mecanisme a agriculturii.

In mod corespunzător a crescut 
și producția principalelor culturi 
agricole. Astfel, producția medie 
la hectar a crescut la grîu de la 
800 kg. în 1950 la 1.340 kg în 
1961. Producția de porumb de la 
740 kg. în anul 1950 la 1.670 kg. 
în anul 1961. In planul de pers
pectivă pînă în anul 1980 se pre
vede creșterea de 2—3 ori a pro
ducției agricole globale față de a- 
nul 1965. Datorită realizărilor în
semnate obținute, Republica Popu
lară Romînă satisface pe deplin 
nevoile de hrană, îmbrăcăminte și 
încălțăminte ale populației și dis
pune în același timp de importante 
rezerve pentru export.

Volumul investițiilor făcute de 
stat în economie s-a cifrat în 1961 
la aproape 28 miliarde lei, de 
cinci ori mai mult decît în 1950, 
iar pentru 1962 este planificat un 
volum de investiții de arca 32 
de miliarde. Pe baza dezvoltării 
impetuoase a industriei și agricul
turii a crescut și venitul național 
al țării. Astfel, în perioada 1950— 
1961 venitul național al țării a 
crescut de aproape trei ori. Aceas
ta a avut drept rezultat creșterea 
nivelului de trai material și cul
tural al poporului. Salariul real a 
crescut în 1961 cu 55 la sută 
față de 1955, volumul desfacerii 
mărfurilor pentru populație a fost 
în 1961 de peste 47 miliarde lei; 
cu 15 la sută mai mare decît în 
1960, iar în semestrul I 1962 a 
fost de peste 25 miliarde lei; cu 
aproape 13 la sută mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a a- 
nului 1961. Pentru acțiuni social- 
culturale s-a investit de către stat 
numai în anul 1961 suma de 15,6 
miliarde lei.

O atenție deosebită s-a acor
dat în această perioadă construc
ției de locuințe. Se reconstruiesc 
toate orașele țării. Pe măsura 
creării de noi întreprinderi indus
triale, pe harta țării au apărut 
numeroase orașe noi. In anii pu
terii populare s-au construit; de 
asemenea; sute de mii de case noi 
la sate din fondurile proprii ale 
țărănimii. Numai în perioada pla
nului de șase ani se prevede cons
truirea din fondurile statului a 
unui număr de circa 300.000 de 
apartamente, sarcină care va fi 
realizată și desigur depășită.

In Romînia a fost complet li
chidat analfabetismul și s-a intro
dus învățămîntul general obliga
toriu de opt ani. Azi funcționează 
în Romînia 7.637 grădinițe pentru 
preșcolari, cu 375.000 de copii, 
circa 15.000 de școli de patru 
și opt ani, cu peste 2,5 milioane 
de elevi, aproape 600 școli medii 
de cultură generală de 11 ani cu 
circa 270.000 de elevi, precum șl 

un număr de 164 facultăți cu a- 
proape 100.000 de studenți.

Din anul școlar 1960—1961 
statul acordă gratuit manualele 
școlare pentru toți elevii din cla
sele I—VIII. In Romînia învăță
mîntul de toate gradele este gra
tuit, iar statul acordă burse unui 
număr însemnat de elevi și stu
denți. De altfel se poate spune că 
cea mai mare parte a studenților 
primesc burse. Dacă în 1938; în 
vechea Romînie existau numai câ
teva teatre; azi funcționează un 
număr de circa 60 de teatre dra
matice. opere și teatre muzicale, 
zece filarmonici, șapte orchestre 
simfonice. In toate regiunile, în o- 
rașe și sate și în numeroase între
prinderi industriale funcționează 
ansambluri populare de cîntece șl 
dansuri și alte formații artistice.

Iată, dragi prieteni, foarte pe 
scurt cîteva din realizările pe care 
poporul romîn le-a obținut în 
anii puterii populare.

Problema cea mal arzătoa
re a zilelor noastre este apă
rarea păcii. In conformitate 
cu politica externă pașnică a 
Republicii Populare Romine 

considerăm că conducătorii de 
stat trebuie să manifeste în
țelepciune. răbdare și perseve
rență pentru rezolvarea tutu
ror diferendelor existente pe 
calea tratativelor. Ne expri
măm convingerea că cel mai 
rațional și eficace mod de a 
rezolva neînțelegerile dintre 
state este calea tratativelor, 
ceea ce corespunde întrutotul 
intereselor tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

Republica Populară Romî
nă sprijină fără rezerve pro
punerile prezentate de Uniu
nea Sovietică Ia Organizația 
Națiunilor Unite privind de
zarmarea generală și totală, 
împiedicarea răspîndiriî arme
lor nucleare și interzicerea tu
turor experiențelor cu arme 
nucleare. Romînia consideră 
că propunerile făcute de sta
tele neutre îa conferința pen 
tru dezarmare de îa Geneva, 
la care India a avut o contri
buție importantă, constitue o 
bază serioasă pentru încheie
rea unui acord, pentru rezol 
varea acestor probleme vitale.

Colaborarea dintre Romînia 
și India s-a dezvoltat continuu 
ș! rodnic în ultimii ani în fo
losul celor două popoare. S-au 
intensificat schimburile comer
ciale și culturale dintre bele 
două țări. Sîntem convinși că 
există numeroase posibilități 
de a lărgi relațiile dintre ță 
rile noastre, Iar discuțiile pe 
care le vom avea cu oamenii 
de stat ai Indiei vor contribui 
la întărirea și dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei și co
laborării multilaterale dintre 
țările și popoarele noastre, la 
întărirea Cauzei comune a pă
cii.

In încheiere, permiteți-mi să vă 
mulțumesc pentru bunăvoința și 
atenția cu care m-ați ascultat 
Urăm din toată inima succes ce
tățenilor din Baag-.iore în munca 
lor constructivă pentru dezvolta
rea Indiei.

Fie ca munca dv. să fie încunu
nată de succese cit mai mari; să 
ducă la progresul continuu al ță
rii; la bunăstarea materială și cui - 
turală spre care năzuiește poporul 
indian.

Să înflorească prietenia ro- 
mîno-indiană !

Trăiască pacea in lumea în
treagă I

BANGALORE 15 (Agerpres). 
De la trimișii speciali :
In cursul dimineții de luni to

varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. < 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, însoțiți de ministrul 
Muncii în guvernul Indiei. Jai 
Sukh Lai Hathi, de ambasadorul 
Indiei la București, M. P. Mathut 
și Nijlingappa; ministrul principal 
al statului Mysore, au vizitat la 
Bangalore Uzina de avioane. Uzi
na de telefoane și o expoziție de 
artizanat. In anii care au trecut 
de la cucerirea independenței, la 
Bangalore au luat ființă nume
roase întreprinderi aparținînd sec
torului de stat al economiei

La uzina de avioane au fost 
vizitate secția de motoare și sec
ția de asamblare a avioanelor. 
Directorul general Reddy, a urat 
oaspeților un călduros bun venit. 
Muncitorii uzinei au întîmpinat cu 
multă căldură pe înalții oaspeți 
romîni. In curtea uzinei și în ate
liere, mii de oameni au aclamat 
pe conducătorii de stat romîni.

La sfîrșitul vizitei la Uzina de 
avioane, tovarășul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej a mulțumit pentru ex
plicațiile date, a apreciat felul în 
care este organizată producția și a 
transmis întregului colectiv urări 
de succes și fericire.

La uzina de telefoane — unde 
oaspeții au fost întîmpinați cu mult 
entuziasm de mii de muncitori și 
tehnicieni — directorul general, 
Kangi Lai, a înfățișat oaspeților 
istoricul dezvoltării uzinei. Ea a 
fost creată în 1948 fiind prima u- 
zină de acest fel în India. In uzi
nă lucrează 8.000 de oameni, pen
tru care s-a construit un mic orășel. 
In timpul vizitării uzinei tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă
nescu le-au fost oferite în dar te
lefoane din prima serie de pro
duse după proiecte ale inginerilor 
indieni, introduse în fabricație de 
curînd. La plecare, tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej a mulțumit 
pentru călduroasa primire făcută 
și a transmis cele mai bune urări 
întregului colectiv.

«A-

In cursul dimineții de luni; oas
peții romîni au vizitat, de aseme
nea, o expoziție a obiectelor de 
artizanat, la care sînt prezentate 
lucrări ale meșteșugarilor din în
tregul stat Mysore.

Luni după-amiază a fost vizitat 
Institutul indian de științe, centru 
de cercetări de pregătire postuni
versitară. înalții oaspeți au fost 
primiți de prof. Khrishnan. direc
torul institutului; și de ceilalți 
membri ai conducerii institutului 
care le-au oferit, potrivit frumoa
sei tradiții indiene, ghirlande de 
flori.

Oaspeții romîni au vizitat sec
țiile de fizică, de construcții aero
nautice și de biochimie. La înche
ierea vizitei au semnat în cartea 
de onoare a institutului.

----------------- 0

CAIRO. — După cum anunță 
agenția France Presse, piloții sau- 
diți Abdel Latif Yagmur și Ah
med Musa Avad, care au fugit 
recent în R.A.U. din Arabia Sau- 
dită, au declarat în cadrul unei 
conferințe de presă la Cairo că ei 
au primit misiunea să transporte 
la Nidjan pe emirul Hassan, con
ducătorul contrarevoluționarilor ye- 
meniți. împreună cu o încărcătură 
de armament și aur. Ei au botărît 
să-l aducă pe emir în Egipt. Insă 
în ultima clipă cu pilotarea avio
nului a fost însărcinat un pilot 
american.

SAIGON. — După cum anunță 
agenția Reuter, trupele diemiste 
care participă la operațiunile îm
potriva partizanilor sud-vietnamezi 
în regiunea Luong Min Ceau (la 
70 mile nord-vesț de Saigon) sînt 
sprijinite de elicoptere americane 

Seara, în sala municipalității 
din Bangalore a avut loc o mare 
întîlnire cetățenească în cinstea 
conducătorilor de stat romîni. In 
piața din fața clădirii, numeroși 
locuitori ai orașului i-au așteptat 
pe oaspeții din Republica Popu
lară Romînă și i-au salutat cu mul
tă căldură și prietenie.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii India, 
oaspeții au primit din nou fru
moase ghirlande de flori. Prima
rul orașului Bangalore, Khrishna 
Iyer, a prezentat apoi persoanele 
oficiale prezente.

In sală se aflau peste 2.000 de 
reprezentanți ai vieții politice, e- 
conomice și culturale a orașului 
Bangalore și a statului Mysore 
Conform tradiției, înainte de în
ceperea întîlnirii cetățenești, o tî- 
nără indiană a cîntat un cîntec de 
bun venit. Au urmat cîteva melodii 
interpretate de o formație folclo
rică.

Luînd cuvîntul, primarul ora
șului Bangalore, Khrishna Iyer a 
urat bun venit înalților oaspeți. El 
a relevat ca o coincidență remar
cabilă și fericită faptul că în 1947 
a fost proclamată independența 
Indiei și a luat ființă Republica 
Populară Romînă. Khrishna Iyer 
a subliniat dezvoltarea rapidă a 
Republicii Populare Romîne în do
meniile economic, social, indus
trial și cultural.

După ce a prezentat pe scurt 
viața și personalitatea tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer, primarul ora
șului Bangalore a continuat : Noi 
remarcăm că în relațiile externe 
Republica Populară Romînă duce 
o politică de pace și înțelegere re
ciprocă, bazată pe principiile co
existenței pașnice și colaborării 
constructive intre țările cu sisteme 
sociale diferite. Avem convingerea 
că țările noastre pot coopera avan’ 
tajos pentru ambele părți în multe 
domenii.

Străduința dv. generoasă de a 
ne ajuta în explorarea și exploata
rea resurselor petroliere ale țării 
noastre a fost recunoscută în mod 
public de către iubitul nostru prim- 
ministru Nehru, și acest gest prie
tenesc din partea dv. a apropiat 
țările noastre.

In încheiere, primarul orașului 
Bangalore a transmis poporului ro
mîn salutul și urările de bine ale 
cetățenilor orașului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej; care a 
fost ascultat cu mult interes de 
toți cei prezenți.

Cuvîntarea a fost subliniată cu 
aplauze puternice.

Ajutorul de primar al orașului 
Bangalore, Kappanu, a mulțumit 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej pentru cuvîntarea rostită.

In încheierea întîlnirii cetățe
nești s-au intonat din nou imnurile 
de stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii India.

care bombardează și mitraliează 
pozițiile partizanilor.

TOKIO. — La 14 octombrie 
președintele Mexicului, Lopez Ma
teos, care s-a aflat în Japonia în
tr-o vizită de patru zile, a plecat 
din Tokio. El va vizita Indonezia 
și Filipinele.

TEHERAN. — Luînd cuvîntul 
la ceremonia cu prilejul Zilei în- 
vățămîntului, dr. Khanlari, minis
trul educației al Iranului, a de
clarat că sistemul de învățămînt 
existent în țară nu poate asigura 
lichidarea rapidă a analfabetismu
lui, întrucît pentru rezolvarea a- 
cestei sarcini sînt necesare fonduri 
uriașe. In Iran există școli, a spus 
dr. Khanlari, care pot cuprinde nu
mai 48 la sută din copiii de vîrstă 
școlară, iar 52 la sută din copii, 
îndeosebi din regiunile rurale. ni> 
au posibilitatea să învețe.


