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A 40.000-a tonă de cărbune 
plan
tatea muncii pe sec
tor la 3,631 tone de 
cărbune pe post. Mun
cind cu un randament 
în cărbune de 4-5 tone 
pe post minerii sec
torului au extras pes
te plan în primele 5 
zile din luna noiem
brie 1.170 tone de căr
bune de calitate.

Din sectorul III și-au 
înscris numele între 
fruntașii cei mai de 
vază de la mina Lu
peni minerii din bri
găzile conduse de tov. 
Fetre Constantin, Ghi- 
oancă Ion, Spînu Pe
tru de la abataje, iar 
de la lucrările de pre
gătiri Vlad Dumitru, 
Aslău loan, Simo Gh„ 
Homm Gh., Fluture 
Constantin și Onișor 
loan.

A. MICA
mina Lupeni

III 
extracția 
cocsif ica - 
frontalele 

a pornit 
cea de-a

peste
Schimbul I de azi a 

marcat o dublă izbîn- 
dă obținută de colec
tivul sectorului 
Lupeni la 
cărbunelui 
bil. Din 
sectorului 
spre ziuă
40.000-a tonă de căr
bune dată în anul a- 
cesta peste sarcinile 
Be plan, consfințind 
prjjn aceasta îndepli- 

angajamentului 
anual majorat pentru 

K 3-a oară. Entuziaș 
iii frontaliști au folo
sit cu pricepere me
canizarea la tăierea și 
transportul cărbune
lui, iar la susținerea 
abatajelor procedee 
moderne de armare. 
Tehnica nouă le-a a- 
jutat frontaliștilor să 
sporească productivi -

Sprijinul
Brigăzile miniere din 

sectorul 
ninoasa 
sprijin 
partea 
semnați 
de ele. 
semnificativ îl consti
tuie în acest sens re- 
Wiintatele dobîndite de 
brigada de pregătiri 
condusă de Toroscay 
Gh. de care răspunde 
artificierul Ioanăș Tra
ian. Comunistul Ioa
năș Traian se intere
sează de aproviziona
rea brigăzii cu cele ne
cesare, îi acordă un 
sprijin calificat în or
ganizarea lucrului.

I al minei A- 
primesc un 
prețios din 

maiștrilor de- 
să răspundă 
Un exemplu

Festivitatea decernării medaliei

ogritDllurii

dă roade
peste plan 240 m. 
îndeplinind și depășind 
angajamentul anual. 
Randamentul obținut 
de brigadă întrece pe 
cel planificat 
m.c./post. in 
timp, brigada 
zat economii 
de mină între 
pe lună, iar 
miniere executate au 
fost de bună calitate. 
Brigada a terminat 
înainte de vreme gale
ria direcțională în 
culcușul stratului 3 
armată în fier TH, a- 
sigurînd prin aceasta! 
trecerea mai devreme 
a transportului la

c.

cu 0,35 
același 

a reali - 
de lemn 
2-5 m.c. 
lucrările

l Și sprijinul dat bri- 
jfezii lui Toroscay Gh.

rizontul VIU

a dat roade bogate. C. DANILA
Pînă în prezent mine tehnician
rii brigăzii au excavat mina Aninoasa

o-

La Petroșani a avut 
loc recent festivitatea 
decernării medaliei „In 
cinstea Încheierii co
lectivizării agricultu
rii". instituită în acest 
an, cu prilejul înche
ierii colectivizării in 
țara noastră.

La festivitate au fost 
prezenți tovarășii La- 
zăr David, prim-secre
tar al Comitetului oră
șenesc de partid Pe
troșani, Blaj 
președintele 
tului executiv 
tului popular 
nesc si alți conducă
tori ai organelor locale 
de partid și de stat.

Luînd cuvintul, to 
varășul Blaj Traian a 
vorbit despre marea 
însemnătate a încheie
rii colectivizării agri
culturii.

In continuare, tov. 
Bardocz Vasile, secre
tarul Sfatului popular 
orășenesc Petroșani a 
dat citire Decretului 
Consiliului de Stat al

Traian. 
Comite - 
al Sfa- 

orășe-

Republicii Populare 
Romîne, prin care s-a 
acordat medalia „In 
cinstea încheierii co
lectivizării agricultu - 
rii“ unui număr în
semnat de activiști al 
organizațiilor de partid 
și de stat, muncitori, 
tehnicieni și ingineri 
precum și oameni ai 
muncii din satele Văii 
Jiului.

Din partea celor dis
tinși au luat cuvintul 
tovarășii Karpmecz 
loan, secretar al Co 
mitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Mo 
goș loan, președintele 
Sfatului popular al co
munei Uricani. Blaga 
loan, activist al Con
siliului local al sindi 
catelor, Bora 
președintele 
popular al
Iscroni și alți tovarăși 
care au mulțumit cu 
căldură partidului si 
guvernului pentru di3 
tincția acordată.

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

'Aurel, 
Sfatului 
comunei
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ȘEFUL DE
Atelierele de confecții metalice 

de la I.C.M.M. Lucrul pentru 
schimbai de după-amiază a iost 
repartizat pe echipe. Fiecare om 
Știe precis ce are de făcut. Toate 
acestea, maistrul șef de atelier 
le-a aranjat încă înainte de ter 
minarea schimbului întîi. Și totuși 
parcă nu-1 rabdă inima să stea 
acasă, să-și vadă liniștit de ale 
sale. Acolo în atelier se lucrează 
după-amiaza. Dacă există vreo ne
lămurire ? Dacă a lăsat ceva ne 
pus la punct ? Să se ducă pînă 
acolo. Să vadă cu ochii că toate 
sînt în regulă și atunci o să poa
tă dormi liniștit.

A ajuns la atelier.
— Bună seara tovarășe Vîlcu 

— îl întîmpină portarul. Ai venit 
ca de obicei să faci „rondul" de 
dună-amiază ?

— Apoi ce să fac Miși-baci ? 
Așa sînt eu. îmi place să simt

8 cum clocotește viata în jurul meu 
Dacă stau mi se ruginesc încheie
turile. Ce mai iac băiefii ? S-a în- 
tîmplat ceva deosebit în lipsa 
mea pe aici ? Portarul zimbește.

-- întrebi de parcă ai plecat 
cu cîteva luni in urmă din atelier. 
Nu, nu s-a întîmplat nimic
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A T E LIE R
comenzi urgente pentru puful au
xiliar numărul 1 și mi-e teamă 
să nu întîrziem.

In atelier oamenii taie, sudea
ză, nituiesc — într-un cuvînt lu
crează de zor.

— Cum merge treaba băiefi ?
— Merge bine tovarășe Vîlcu. 

Totuși ne-am cam împotmolit pu
țin la desenul ăsta. E ceva neclar 
aici. De aceea ne-am strîns mai 
mulfi să-l consultăm. Oricum mai 
multe capete judecă mai bine de
alt unul. Am cam deslușit noi des
pre ce e vorba dar desenul cre
dem că e greșit. Punctele de în
tărire a sudurii sînt greșit indi
cate. Judecind după pozifia piesei 
in ansamblu, sudurile trebuie în
tărite $1 în alte părți.

Maistrul luă desenul și-l studie 
minuțios. Băiefii aveau dreptate 
Deh, se mai întîmplă — gîndi el.
Vezi, de aceea simte nevoia să fie § 
mereu între oamenii lui. Să-i con- 8 
troleze, să-i îndrume. 6

Comunistul Vîlcu loan nu e nu- 8 
mai un maistru de nădejde, ci și 8 
un bun pedagog. Pentru fiecare 8 
muncitor are cite o vorbă. Omul 8 
nu-i mașină. Trebuie să-i cunoști 8 
sufletul și să-l ajuți. Cînd gre-

Anrindol Cbieri bobinatorii 
Băran Dumitru și Șerban E. 
de la secția A.C.R.E. a uzinei 
electrice Vulcan sînt apreciați 
pentru calitatea lucrărilor pe 
care le efectuează.

IN CLIȘEU: Cei doi tineri 
prezentînd pentru control mo
torul de 350 kW rebobinat de ei.

S

l 
î

Realizările pe care brigada condusă de minerul Zaharia Cons- f 
tantin le Înscrie pe graficul Întrecerii socialiste de la mina Vul- $ 
can sînt In continuă creștere. In luna septembrie, de pildă, bri-fț 
gada a extras 480 tone de cărbune peste plan pentru ca în oc- ? 
footbrie să depășească planul cu peste 560 tone. IN CLIȘEU: Șe- 5 
ful de brigadă Zaharia Constantin (primul din stingă) într-o dis- s 
cufie cu inginerul Grozav Ioan și maistrul miner Kalonșek Iosii 2 
despre munca brigăzii. .

Ridicarea nivelului muncii de partid 
garanția realizării cu succes 

a sarcinilor economice
orășenească de partid 
cărei lucrări au avut 
a prilejuit o analiză 

'undată a activității

Conferința 
Lupeni. ale 
loc recent, 
temeinică, aprofu 
organizațiilor de partid din acest 
important centru minier pentru 
mobilizarea maselor largi de oa
meni ai muncii la înfăptuirea sar
cinilor desăvârșirii construcției so
cialiste elaborate 
lea ' Congres al 
seamă prezentată 
Vaier, secretarul 
nesc de partid.

rea mașinilor, toate brigăzileîși 
depășesc sarcinile de plan. Colec
tivul șantierului de construoții a 
reușit In; acest an să se încadreze 
în planul valoric. S-a îmbunătățit 
de asemenea, activitatea celorla!-' 
te unități economice din localitate.

Rezultatele obținute — rod 
al creșterii rolului conducător 

al organizațiilor de partid
Dezbaterile conferinței 

niat că 
obținute 
vitatea
că de exploatarea 
minieră, de cele
lalte întreprinderi' 
rezultatul creșterii'

au sub li < 
succesele 
în acti- 
economi-

I

de cel de-al III- 
P.M.R. Darea de 
de tovarășul Dan 
comitetului orășe- 
a

înfățișat un tablou 
de realizări remar
cabile obținute de 
colectivele între
prinderilor din lo-

. calitate. Minerii Lnpeniului au ex
tras pînă în prezent 24.000 tone 
de cărbune cocsificabil peste pre
vederile planului, depășire care 
este rezultat direct al creșterii 
randamentelor pe întreaga mină la 
1,075 tone pe post. Preparația a 
recepționat și preparat în condi- 
țiuni bune 40.000 tone de cărbune 
peste prevederile stabilite, obținîn- 
du-se în același timp o economie 
la prețul de cost de 650.000 lei, 
precum și îmbunătățirea recupe
rării cu 2.1 puncte, iar la cărbu
nele special pentru cocs cu 3 la 
sută. I.LS. Viscoza și-a îmbunătă
țit substantial -activitatea economi
că ; producerea peste plan a 13.000 
kg. fire, a peste 24.000 kg. sulfură 
de carbon, creșterea productivită
ții cu 3,2 la sută față de nivelul 
planificat, obținerea unei economii 
de 1.650.000 lei la prețul de cost 
sînt realizări de seamă pe care co
lectivul acestei întreprinderi le-a 
raportat cu prilejul conferinței. 
Meritoriu este faptul că la Visco
za, datorită aplicării unor inițiative 
valoroase, între care „La 2.000 bo
bine nici una rebutată" și a întra
jutorării la încărcarea și descărca-

Conferința orășenească 
de partid Lupeni

din oraș sînt __ ,
rolului de conducător al organiza
țiilor de partid în mobilizarea ma
selor la înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid. La aceasta a contribuit 
în mare măsură sporirea rînduri- 
lor organizațiilor de bază prin pri
mirea de candidați și noi membri. 
In perioada care a trecut de la 
conferința orășenească de anul tre
cut, organizațiile de bază au pri
mit 205 candidați și 253 membri 
de partid. S-a remarcat, de ase-, 
menea, că rezultatele în munca de 
primire ar fi fost mai bune dacă 
organizațiile de bază de la 
I.C.M.M. (secretar tov. Szabo An
drei). corp didactic (secretar tov.. 
Păunescu Dumitru), din sectorul I 
B al minei Lupeni (secretar tov. 
Koss Ladislav) precum și cele de 
la O.C.L., T.A.P.L., C.F.R., P.T.T.R. 
nu ar fi neglijat munca de primire 
în partid a celor mai bune ele
mente din unitățile respective.

Importanța deosebită a îmbună
tățirii muncii de primire pentru

L BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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sebit
c — Ia să dau eu o raită
© atelier — zise maistrul. Să
® cum merge treaba. Avem
O
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A. CHISTEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Brigadă fruntașă — așa este cunoscută brigada minerului Roibu Gheorghe de la sec
torul II al minei Petrila.

IN CLIȘEU: Brigadierul Roibu Gheorghe și o parte din tovarășii săi be muncă.
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a muncii poiitico-educative în rindurile tineretului
Ini k raspaaderg 

Ie tata organiiajiilor 1111
In ultimele săptămini, tn 

organizațiile de bază U.TJH. 
au avut loc adunări pentru 
alegerea birourilor și comi
tetelor U.T.M. In ansamblul 
lor, adunările organizațiilor 
U.T.M. au reflectat marea 
contribuție pe care tinerii 
mineri, muncitori o aduc, 
urmînd exemplul înaintat al 
comuniștilor, la înfăptuirea 
sarcinilor desăvîrșirii con 
strucției socialiste. înaltul 
patriotism al tinerilor noș 
tri, hotărîrea lor de a-si
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6fijă pentru întărirea rlndurilor 
organizației II. T. M.
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| pune întreaga capacitate în 
» slujba făuririi vieții noi, sînt 
f oglindite nu numai de rea- 
’ Uzările în producție, ci și de 
| participarea lor entuziastă la 
- munca patriotică de strin 
t gere a fierului vechi, de în 
t frumusețare a localităților 

noastre. Ia amploare munca 
cultural-educativă în rîndnl 
tinerilor.

însemnătatea adunărilor 
de dări de seamă și alegeri 
constă în primul rînd în fap 
tul că ele — în urma anali 
zei amănunțite a întregii 
munci în rîndul tineretului 
— au arătat în ce direcție 
trebuie să-și îndrepte aten 
ția pentru a-și ridica acti 
vitatea la nivelul cerințelor 
organizațiile U.T.M.

In primul rînd, organiza 
țiile U.T.M. sînt chemate să 
muncească cu perseverență 
pentru atragerea în rîndu! 
utemiștilor a celor mai buni 
tineri. La mina Lupenl, de 
exemplu, de la alegerile din 
anul trecut și pînă în 
zent au fost primiți în 
dul utemiștilor numai 
tineri, deși posibilitățile
mult mai mari. La minele 
Peirila, Anînoasa si în alte 
unități, organizațiile U.T.M. 
primesc, de asemenea, un 
număr redus de'tineri.

Ridicarea calificării tineri
lor constituie, de asemenea 
o sarcină de care organiza
țiile U.T.M. sînt chemate să 
se ocupe cu răspundere.

Folosind din plin experi
ența pozitivă reieșită cu pri 
lejul adunărilor de alegeri, 
organizațiile U.T.M. vor ob
ține noi succese în educa 
rea comunistă a tineretului, 
în mobilizarea lui la înfăp 
tuirea luminosului program 
al desăvîrșirii construcție? 
socialiste.
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Cea mai mare parte a mun
citorilor din sectorul IV A al 
minei Lupeni o formează ti
neretul. Aceasta explică și 
faptul că organizația de bază 
U.T.M. numără mulți ute- 
miști. Comitetul organizației, 
in fruntea căruia a fost re
ales tînărul electrician Grosu 
Ioan, a hotărit ca în viitor 
să obțină succese și mai în
semnate în întărirea rinduri 
lor organizației. La un recent 
bilanț asupra realizărilor ob 
tinute In ce privește creșterea 
rindurilor organizației, a reie
șit că în fiecare lună utemiș
tilor li s-au alăturat noi și 
noi tineri muncitori din sec
tor. In perioada care a trecut 
de la alegerile de anul tre
cut. rindurile organizației au 
crescut cu 35 de utemiști.

■— Deși am obținut rezultato 
frumoase în munca de primi 
re de noi membri, am avut șl 
lipsuri — spunea secretarul 
organizației U.T.M. Nu ne-am 
străduit să imprimăm acestei 
munci un caracter permanent 
In prezent la noi în sector 
muncesc peste 60 de tineri de 
vlrstă utemistă de care sintem 
datori să ne ocupăm, pe care 
trebuie să-i atragem în orga
nizație. Incepînd din acest an, 
tn cadrul organizației noastre 
au luat ființă organizații pe 
schimburi, fiecare organizație 
de schimb avîrd în frunte un 
birou. Datoria comitetului 
U.T.M. pe sector este de a co
ordona și îndruma în perma 
nență activitatea celor trei 
organizații pe schimburi.

Această măsură șl-a dovedit 
eficacitatea din plin. De cu- 
rfnd cele trei organizați! pe 
schimburi au ținut cite o a- 
dunăre generală. Pe Ungă alte 
probleme discutate, aceste a- 
donări au avut la ordinea de 
zi și primirea de noi membri. 
Utemiștii din organizația nr.
1 au primit în organizație în
că 3 membri, organizația nr
2 șl-a mărit rindurile cu încă 
s tineri, iar în organizația nr.
3 au fost primiți alți 3 tineri 
Rezultă că organizația U.T.M. 
din sectorul IV A și-a mărit 
rindurile încă din prima lună 
de după, alegeri cu 11 noi 
membri. între care se numără 
tinerii Brumaru ștefan. Go- 
lescu Hie, Cojocaru Ioan. Gll 
gor Ilie și alții. Cînd utemiș
tii din organizația nr. 1 
discutat despre activitatea 
năruluî Brumaru Ștefan, a

de 
de 

Catalina Vasile, 
Brumaru este un e- 

de urmat, se 
brigada 

de lună1
să-și 

sarci-

IV A

Ieșit că în calitate de șef 
schimb în brigada condusă 
comunistul 
minerul
xemplu demn 
străduiește ca 
realizeze lună 
nîle de plan.

Utemiștii din sectorul
sînt hotărîți să desfășoare o 
muncă și mai susținută pen
tru ca în lunile ce vor urma 
In rindurile organizației să. 
fie primiți noi și noi tineri 
destoinici. De pregătirea te
meinică a acestor tineri se o- 
cupă cei mai buni utemiști, 
printre care tov. Munteanu 
Marin, Popete loan, Hurmus 
Petru și Boanță Dumitru.

Preocupată îndeaproape de 
creșterea contiună a rinduri- 
lor ei, organizația U.T.M. din 
sectorul IV A va aduce și pe 
viitor o însemnată contribu
ție Ia realizarea cu succes a 
tuturor sarcinilor economica 
ce stau în fața colectivului 
sectorului.

V. OROS

Un ajutor însemnat pen- 5 
tru noile birouri U.T.M. îl < 
constituie revista „Tînărul ? 
leninist" care publică mate- > 
riale de experiență din di- > 
ferite domenii ale vieții de | 
organizație. ț

IN CLIȘEU : Tinerii Bar- S 
na Gheorghe, Preduț loan și < 
Peștenaru Titus, membri în < 
birourile U. T. M. de la > 
U.R.U.M.P., alese recent, ci- > 
tesc în sediul comitetului < 
U.T.M. un articol 
nărui leninist".

Sprijin concret birourilor U. T. M. 
alese

zația U.T.M. a desfășurat o 
slabă activitate pentru antre
narea tinerilor la cursurile de 
ridicare a calificării profesio
nale. Biroul 
planul său 
mit după 
concrete în 
rii acestui 
care în bună parte au și fost 
realizate. Membrii biroului 
stat de vorbă pînă acum 
peste 50 de tineri care 
urma cele două cursuri de 
dicare a calificării care îșl 
începe în curînd activitatea. 

Pentru îndeplinirea în bune 
condițiunl a sarcinilor stab! 
lite de adunările de alege??» 
comitetul U.T.M. a îndrumar 
birourile să-și formeze coltee 
tive din cei mai activi 
miști, care Ie vor ajuta în In» 
depllnirea diferitelor sarcini* 
De asemenea, comitetul U.T.M. 
a preconizat șl acțiuni pentru 
sprijinirea organelor nou ale
se. La sfîrșitul lunii, de pil
dă1, se va organiza o zi a se
cretarilor U.T.M. Cu acest pri
lej vor fi expuse diferite ma
teriale instructive în legătură 
cu sarcinile birourilor U.T.M. 
si vor fi prezentate informări 
de către secretarii mai vechi 
prin care vor 
riența lor.

Preocuparea 
U.T.M. pentru 
lor birouri U.T.M. este poziti
vă. Comitetul U.T.M. 
să aibă însă în vedere 
tă neajunsurile care 
scoase în evidentă cu 
adunărilor de alegeri 
participarea tinerilor din uzi
nă la activitatea cultural-y-g 
tistică și In munca cu cartea" 
neajunsuri în vederea reme
dierii cărora se cere o preo
cupare mai susținută. Acor- 
dînd un sprijin concret șl 
multilateral noilor birouri 
U.T.M., comitetul U.T.M. va 
asigura întărirea continuă a 
activității politico-educative a 
organizațiilor U.T.M.

nou
De curînd, in cele 7 organi

zații U. T. M. din secțiile 
U.R.U.M.P. s-au desfășurat a- 
dunările generale de dări de 
seamă și alegeri. Adunările au 
dezbătut cele mai importante 
aspecte ale muncii tinerilor 
metalurgiști în procesul de 
producție, probleme privind 
munca politică șl cultural 
educativă în rindurile tineri 
lor. Totodată adunările au a- 
les noile birouri ale organiza
țiilor U.T.M., din care fac par
te 31 de utemiști dar din ca 
re jumătate au fost aleși pen
tru prima dată in organele 
conducătoare ale organizației 
de tineret.

Pentru a îndeplini sarcinile 
ce le revin, noile birouri au 
nevoie de sprijin concret și 
multilateral din partea comi
tetului U.T.M. pe uzină. Cum 
s-a străduit comitetul U.T.M. 
d’.n U.R.U.M.P. să se achite de 
această sarcină ?

După alegeri, noile birouri 
au fost instruite asupra prin 
cîpalelor sarcini ce le stau în 
față. Totodată comitetul U.T.M. 
a însărcinat pe fiecare mem
bru al său să se ocupe de ac
tivitatea a cite unui birou 
U.T.M. Comitetul a sprijinit 
birourile în elaborarea de pla 
nuri de muncă în care să fi© 
prevăzute măsuri concrete în 
vederea înfăptuirii sarcinilor 
ce au fost stabilite iu adună
rile de alegeri. In adunarea de 
alegeri din secția construcții 
metalice a reieșit că organi-

a prevăzut In 
de muncă, întoc- 
adunare, măsuri 
vederea remedie 
neajuns, măsuri

au 
cu 

vor 
rb 
vor

înfățișa expe -

comitetului 
sprijinirea noi-

trebuie 
totoda- 
au fost 
oritelul 
uri vind

O—

Preocupări 
ufemișfilor din

l.D.^

a!e
Iscroni

comuna Is-Acum cîteva zile în 
croni a avut loc adunarea de da
re de seamă și alegeri a organi
zației U.T.M. Darea de seamă șt 
discuțiile care au urmat, au re
liefat felul in care organizația
U.T.M. s-a preocupat de educarea 
patriotică a tineretului din 
vărășirea zootehnică 
laJți

In
cum 
s-au

Cu prilejul adunării de da
re de seamă și alegeri utemiș- 
tii din organizația de bază 
din sectorul IX al minei Lo 
nea i-au reales în noul organ 
pe toți membrii vechiului bi 
rou. Cum și-au cîștigat mem 
brii biroului această prețuire î 
Este o întrebare care și-a gă 
sit răspuns atît în darea de 
seamă cît și în discuțiile pur 
ta te de utemiști în adunare. 
Majoritatea celor care au luat 
cuvîntul au arătat că tov. Ce
nușă Petru, secretarul organi 
sațlei U.T.M., Luca Ioan, Bu- 
tuza Gavrilă și ceilalți mem
bri ai biroului depun eforturi 
susținute pentru antrenarea 
utemiștilor, alături de vîrst- 
nici, la muncă perseverent^ în 
procesul 
darea de 
a reieșit 
antrenați 
listă, că 
organizației U.T.M. nu lucrea
ză sub normă. S-a mai arătat 
că biroul organizației de bază 
IT.T.M. a lansat inițiativa 
„Fiecare utemist din sector să 
devină inovator". Această îni-

de producție. Din 
seamă, din discuții, 

că toți tinerii stnt
In Întrecerea socia- 
nici un membru al

prețuirii
țiativă a fost îmbrățișată de 
utemiștii sectorului. Cu spriji
nul conducerii administrative 
și a comitetului de secție, bi - 
roul organizației de bază U.T.M. 
a repartizat pe cei 59 utemiști 
In 6 colective de inovatori. 
Datorită stăruinței cu care ti
nerii au muncit in aceste co
lective, majoritatea lor au de
venit inovatori. Utemiștii 
Chința Teofil, Emanoil Iosif, 
Covlea Constantin, Șanta Ar
pad, Melter Iosif și alții sînt 
autorii mai multor inovații. 
Printre inovațiile propuse de 
el și aplicate în producție e- 
numerăm : „Aparat de con
trolat scurtcircuitul intre bo 
binele rotoarelor de la motoa
rele electrice", „Dispozitiv au
tomat de numărat vagonetele 
cu cărbune ce trec prin cir
cuitul puțului" și altele a că
ror aplicare a adus sectorului 
economii de peste 30.000 lei.

In adunarea generală, to
varășul Gubaș Iuliu, secreta
rul organizației de partid din 
sector, a arătat că urmînd e- 
xemplul comuniștilor, utemiș
tii sfat în primele rîndurl ale

tinerilor
bătăliei pentru introducerea 
noului în producție, pentru 
sprijinirea efectivă a muncii 
minerilor.

Mobilizați de biroul organi
zației U.T.M., 
adus din plin contribuția 
la diferite acțiuni de interes 
obștesc. Prin cele 2.000 de ore 
muncă patriotică prestate pî
nă acum, ei au colectat 75.000 
leg. fier vechi. Ei au partici
pat, de asemenea, Ia nume
roase acțiuni privind gospo
dărirea și înfrumusețarea o 
rasului. Demn de relevat este 
aportul adus în această* direc
ție de tinerii Koloji Francîsc. 
Tirc Vasile, Mirei 
Dănilă Cornel, Deak 
else, Doroțan Carol, care 
efectuat cele mai multe 
de muncă patriotică.

Paralel cu îndeplinirea 
cestor obiective, biroul orga
nizației U.T.M. s-a ocupat de 
educarea patriotică, de creș
terea 
rllor.
nerli 
mele 
Pentru tineri s-au ținut con-

tinerii și-au
Și

dumitru, 
Frân

au 
ore

a-

nivelului politic al tine- 
In anul acesta toți ti- 
au fost cuprinși în for- 
învățămîntului politic.

ferințe educative; au fost vi
zionate spectacole în colectiv. 
In ultima perioadă, organiza 
ția U.T.M. a recomandat 23 de 
utemiști pentru a deveni mem
bri și candidați de partid, Iar 
alți 27 tineri au fost îndru
mați să frecventeze cursurile 
serale ale școlii medii din lo
calitate.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. a antrenat majoritatea 
utemiștilor la acțiuni cultu
ral-sportive. Au fost alcătuite 
pe sector echipe de voîeis 
șah, tenis de masă, popice, o 
echipă de fotbal precum și 
una de cicloturism. Toate a- 
eestea au contribuit la educa
rea tineretului, iar adunarea 
generală a cerut ca aceste ac 
țiuni să fie continuate și in
tensificate în viitor. Pentru 
felul în care a organizat 
munca utemiștilor în vederea 
obținerii acestor succese, bi
roul organizației de bază 
U.T.M. și-a cîștigat încrede
rea șl prețuirea colectivului 
de tineri. Organizația U.T.M. 
din sectorul IX al minei Lo- 
nea a cîștigat de mai multe 
ori drapelul de organizație 
fruntașă pe exploatare.

Z. ȘUȘTAC

înto 
ceior-și a 

tineri din comună, 
comuna Iscroni, așa 

a reieșit din darea de seamă, 
obținut unele realizări în 

munca de educare patriotica a ti
neretului. Periodic s-au tinut con
ferințe, s-au organizat manifestări 
cultural-educative etc. Participant!! 
la discuții au cerut ca pe viitor 
organizația U.T.M. să dovedească 
mai multă operativitate în orga
nizarea unor conferințe. De ase
menea, s-a cerut ca tinerii să fie 
antrenați într-un număr tot mal 
mare la activitatea căminului cul
tural .

Vorbitorii au făcut și o serie 
do propuneri menite să ducă la 
continua îmbunătățire a organiză
rii și desfășurării învățămîntnlui 
politic U.T.M. Așa cum au arătat 
utemiștii Toma Vasile, Ignat Du
mitru și alții, organizația U.T.M., 
îndrumată îndeaproape de organi
zația de partid din comună, tre
buie să mobilizeze pe toți tine^L 
la o contribuție mai mare în obți
nerea unor realizări tot mai frumoa
se în întovărășirea din comună.

după

CORNEA TITU
corespondent



Ridicarea nivelului muncii de partid ~garanția 
realizării cu succes a sarcinilor economice
(Urmare din pag. l-a)

A mina 
Flore a 
Farkaș

Lu- 
de la 
Ema.

creșterea capacității organizațiilor 
de bază de mobilizare a oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice, pentru desfășurarea unei 
munci politice cuprinzătoare, a re 
ieșit puternic în evidență și din 
discuțiile purtate de tov. Feher Va 
sile, secretarul organizației de bază 
din sectorul I 
peni, Tigoianu 
preparație și
secretara comitetului de partid de 
la Viscoza. Munca cu oamenii pre
ocuparea pentru creșterea lor cons
tituie factorul de bază în întărirea 
rîndurilor organizației de bază — 
a spus tov. Feher Vasile. Organi
zația de bază din sectorul I A pri
mește lunar candidați și noi mem
bri. Numai în luna trecută orga
nizația de bază a primit 5 candi
dați din rîndul minerilor de frunte. 
In ultimile zile biroului organi
zației de bază i-au fost înaintate 

~alte 12 cereri de primire care vor 
"fi puse în curînd în discuția adu

nării generale. îmbunătățirea mun- 
de primire ne-a dat posibilita- 

. tea să avem în fruntea tuturor 
^brigăzilor din sector, în fruntea 

•tuturor schimburilor, membri sau 
candidați de partid, să îmbunătă
țim munca politică de masă.

O vie dovadă a preocupării ma
jorității organizațiilor de bază din 
oraș pentru îmbunătățirea muncii 
de primire o constituie faptul că 
în prezent în Lupeni nu mai sint 
cazuri de candidați cu stagiul ex- 

. pirat.
Conferința a cerut ca prin gene

ralizarea experienței' pozitive, priu 
întărirea preocupării față de acti
vul fără de partid, prin desfășu
rarea învățămintului de partid și a 
muncii politico-educative la nive
lul corespunzător, să fie îmbună
tățită în continuu munca de pri
mire. Există posibilități pentru 
primirea în rindul candidaților și 
a noilor membri a unui număr mai 
mare de femei muncitoare, de in- 

f v ^electualL Trebuie pus, de aseme
'■ dea, un accent mai mare pe întări

rea organizațiilor de bază mici. 
Creșterea rîndurilor lor și. conco 
mitent cu aceasta, ridicarea nive
lului muncii politice de masă va 
da organizațiilor de bază posibili
tatea de a conduce oamenii muncii 
spre noi succese în îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere pe a- 
cest an, în înfăptuirea sarcinilor 
economice mult sporite ale anului 
1963.

In fața comuniștilor 
v Lupeniului —

sarcini mobilizatoare I
Din multitudinea problemelor 

dezbătute de conferință s-a des 
prins evident grija organizației o- 
rășenești de partid Lupeni pentru 
conduc.erea colectivelor întreprin
derilor din oraș la munca rodnică 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere pe acest an, pentru 
îndeplinirea cu cinste a sarcinilei 
de plan pe anul viitor. Conferința 
a pus în fața colectivului minei 
Lupeni sarcina de a extrage peste 
plan în 1963 cel puțin 10.000 tone 
cărbune cocsificabil pe baza reali 
zării unei productivități de 1,130 
tone de cărbune pe post, de a re
duce prețul de cost cu 1 leu pe 
tona de cărbune, de a realiza e- 
conomii în valoare de 1.500.000 lei. 
In fața textiliștiior de la I.I.S. Vis
coza stă sarcina de a da peste pla
nul pe 1963 cel puțin 5.100 kg. fi
re, de a spori productivitatea cu 
2 la sută, realizarea a 150.000 lei 
economii peste prevederile plane 
lui, reducerea deșeurilor cu 1,5 la 
sută, mărirea procentului de fire 
de călit ate extra plus prima. Pe șan
tierul de construcții va trebui in
tensificată munca constructorilor 
pentru realizarea în întregime și 
la timp a planului de locuințe, 
pentru construcția fiecărui bloc în 
termen de 4—5 luni și la un preț 
de cost de 38.000 lei pe aparta
ment. Sarcini concrete, mobiliza
toare au fost puse și în fața colec- 

jfctivelor celorlalte întreprinderi.
V Important este faptul că confe

rința a indicat cu claritate sarci
nile muncii politico-organizatorice 
în vederea obținerii acestor reali
zări de seamă. La mina Lupeni, 
de exemplu, sarcina centrală a or-

qanizației de partid și sub îndru
marea sa a conducerii tehnico-ad- 
ministr stive, a sindicatului și or
ganizației U.T.M., este crearea con 
dițiilor pentru ridicarea la plan a 
tuturor brigăzilor rămase în urmă. 
Așa cum au subliniat în cuvîntul 
lor cunoscutul miner Ghioancă Sa
bin, precum și tov. ing. Nicorici 
Nicolae, șeful exploatării, rămîne- 
rea în urmă a mai bine de 40 la 
sută din numărul brigăzilor um
brește realizările acestui colectiv.

Repartizarea celor mai buni 
mineri comuniști la conducerea 
brigăzilor rămase în urmă, întări
rea răspunderii tehnicienilor pen
tru asigurarea condițiilor de reali
zare a planului la fiecare loc de 
muncă, generalizarea experienței 
pozitive, folosirea din plin a teh
nicii noi — iată cîteva din căile 
de rezolvare a acestei sarcini.

Minerul comunist Ghioancă Sa
bin a cerut ca organizațiile de 
partid să insiste ca minerii și 
muncitorii comuniști să iie tn frun
tea luptei pentru obținerea de rea
lizări ia nivelul dotării minei cu 
tehnica înaintată, sd meargă acolo 
unde este mai greu și să pună 
umărul la Învingerea greutăților. 
Așa cum s-a aflat în conferință, 
tov. Ghioancă Sabin a dat el în
suși un exemplu grăitor in această 
direcție. De citeva zile, tov. 
Ghioancă Sabin s-a despărțit de 
brigada cu care s-a situat multă 
vreme în fruntea întrecerii pe mi
nă, de colectivul sectorului III care 
a obținut cele mai frumoase suc
cese în întrecere, și a preluat un 
abataj frontal rămas în urmă de 
pe stratul 18.

— Mă oblig aici, în fața confe
rinței — spunea tov. Ghioancă Sa
bin, ca în scurt timp să obțin cu 
noua brigadă, aceleași realizări pe 
care le-am obținut și cu brigada 
de care m-am despărțit.

La Viscoza, accentul principal 
trebuie pus pe calitatea firelor, 
deoarece în această privință exis
tă o rămînere în urmă. La prepa- 
rație e necesar 
pentru creșterea 
tîlajelor, pentru 
ior funcționări.

Hotărîrea elaborată de conferin
ță cuprinde sarcini de o deosebită 
importanță, a căror realizare va 
ridica la un nivel mai înalt con
tribuția minerilor și muncitoriloi 
Lupeniului în opera de făurire a 
vieții noi.

Conferința orășenească a tra
sat sarcini ca activitatea cul
tural-educativă să fie mult intensi
ficată în întreprinderi și instituții 
să se permanentizeze 
formațiilor 
îmbogățită 
vă la club

activitatea
de artiști amatori, să fie 
munca cuitural-educrti-

☆

conferinței orășe- 
Lupeni a fost pre* 

Lazăr David, prim*

La lucrările 
nești de partid 
zent tovarășul 
secretar al Comitetului orășenesc
de partid Petroșani. In cuvîntul 
său, tovarășul Lazăr David a acor
dat o înaltă apreciere activității 
organizațiilor de partid care au 
condus oamenii muncii din Lupeni 
la realizări mult superioare anilor 
trecuți. Creșterea numerică și ca
litativă a organizației orășenești 
Lupeni — a subliniat vorbitorul 
— se reflectă în sporirea forței ei 
mobilizatoare, în creșterea rolului 
ei de conducător politic, in crește
rea competenței ei in conducerea 
problemelor economice, în întări
rea legăturilor organizațiilor de 
bază cu masele largi de oameni ai 
muncii.

Ocupindu-se de problemele asu
pra cărora organizațiile de partid 
trebuie să-și îndrepte atenția in 
activitatea lor de viitor, tovarășul 
Lazăr David a subliniat necesitatea 
ca în vederea creșterii rolului de 
conducător, organizațiile de partid 
să-și exercite cu multă competență 
și in permanență dreptul de con
trol asupra conducerilor tehnico- 
administrative, să întărească răs
punderea comuniștilor față de rea
lizarea sarcinilor de producție acolo 
unde muncesc, să-i mobilizeze la 
muncă creatoare 
acelor ptobleme
înfăptuirea obiectivelor de viitor. 
Organizațiile de partid trebuie să 
acționeze cu toată tăria pentru 
crearea condițiilor in vedere i rea
lizării sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere la fie
care loc de muncă. Introducerea 
și folosirea din plin a tehnicii noi, 
ridicarea calificării muncitorilor, a- 
plicarea inițiativelor valoroase, res
pectarea N.T.S. generalizarea ex
perienței pozitive, dezvoltarea ati
tudinii înaintate față de muncă, 
față de avutul obștesc, trebuie să 
stea in centrul atenției organiza
țiilor de partid.

In încheierea cuvîntului său, to
varășul Lazăr David a dat indicații 
prețioase privind îmbunătățirea 
muncii politico-organizatorice a or
ganizațiilor de partid, spre a în
făptui cu succes sarcinile trasate 
de partid, hotărîrea adoptată de 
conferință.

Conferința 
orășenesc de 
sa plenară a
Vaier în funcția de secretar al co
mitetului orășenesc de partid Lu
peni.

pentru rezolv irea 
ce care depinde

să se ia măsuii 
randamentului u- 
asigurarea bunel

Munca caltural-educativă — 
ia nivelul posibilităților create I

Este știut faptul că în anii pu
terii popula- în orașul Lupeni — 
ca de altfel în toate localitățile 
Văii Jiului — a fost creată o pu
ternică bază materială pentru des 
fășurarea unei intense activități 
cultural-educative. Clubul din Lu
peni, cu numeroasele sale formații 
de artiști amatori, cu activitatea 
sa din ce in ce mai bogată ocupă 
un loc de frunte în activitatea cul- 
tural-educativă. S-au format bri
găzi artistice de agitație in sec
toarele minei precum și în cele
lalte unități. Chiar in una din pau
zele conferinței, citeva brigăzi au 
prezentat programe interesante.

Conferința a apreciat însă ca 
munca cultural-educativă, mai ales 
în rindul tinerilor, nu e la nivelul 
cerințelor și al posibilităților exis 
tente. Există posibilități pentru a 
antrena un număr mult mai mare 
de tineri la activitatea clubului, la 
întreceri sportive de masă, la ac
țiuni care să dea tinerilor posibi
litatea de a-și petrece timpul în 
mod plăcut și util. Comitetul oră
șenesc U.T.M. face însă puțin în 
această direcție. Mai mulți vorbi
tori, între care tov. Cristea Arou. 
au arătat că în comportarea unor 
tineri își fac loc manifestări îna
poiate. Cînd a luat cuvîntul în fa 
ta conferinței, tov. Barna Constan1 
tin, secretarul comitetului orășenesc 
U.T.M. Lupeni s-a mărginit la a- 
firmații generale despre activita 
tea organizațiilor U.T.M., nu a ana
lizat în spirit critic munca în rin
dul masei de tineret. Era mult mai 
bine dacă tovarășul Barna ar fi 
arătat deficiențele care există în 
munca de educare a tineretului, 
dacă ar fi cerut sprijinul comu
niștilor, ai organizațiilor de partid 
în desfășurarea acestei munci.

a ales noul comitet 
partid care în prima 

ales pe tovarășul Dan

In lumea necu
vântătoarelor e cu
noscut ca un ani
mai fricos care
ia cea mai ușoară apropiere se

o
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Mineri Citind I 
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rea din șut —ț 
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bișnuit al zilc-j

• lor noastre, uni 
lucru care a; 
intrat In obi-■ 
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din Valea' Jiu-

£ lui.
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- Minerul șef de 
schimb Baciu 

^Constantin cite 
tind ziarul îm=? 

S preună cu unul 
din ortacii săi;

• din brigade lull 
ș Karăcsonyi Ru-i 
I doîf,

tarul
Dumitru de îali 
mina Vutoaav

vagone- I

NOTĂ : Ce așteaptă I. C. M. ?
Acțiunea de colectare a fie

rului vechi este îmbrățișată 
de toți tinerii din întreprin
derile și instituțiile Văii Jiu 
iui. îndrumați de organizațiile 
U.T.M., tinerii din bazinul 
nostru carbonifer au colectat 
in acest an mii și mii de tone 
metale vechi. Cu toate că ac 
țiunea de stringere a fierului 
vechi a luat o amploare de 
masă în rindurile tinerilor

—O= ------

Șeful de atelier
(Urmare din pag. l-a)

de a se apropia de oa-

uitai la ceas se tăcuse 
ora nouă și jumâtote.

șește, să-1 îndrepți, cind mun
cește bine să-1 dai exemplu.

Oamenii îl iubesc, 11 respectă 
și i se adresează cu încredere. Si 
încrederea de care se bucură a 
ciștigat-o prin muncă, prin felul 
iui deschis 
meni.

Cind s-a 
tirziu. Era
Veni aici pentru o oră și uite ca 
acele ceasornicului îl certau parcă 
spurundu-i: „Du-te acasă omule, 
ești așteptat".

In urma iui luminile arcului vol
taic spintecau vioaie spațiul. Era 
obosit dar mulțumit. Avea în su
flet satisfaefia datoriei Împlinite.

Văii Jiului, conducerea I.C.M. 
Petroșani nu se străduiește Săi 
asigure ridicarea lui. In multei 
întreprinderi, fierul colectat* 
stă depozitat luni de zile.

Corespondenții noștri volun
tari A. Roman și C. Grigoraș 
de la șantierul de prefabrica 
te ~ 
că 
de 
4.000 kg. fier vechi,

, șantierul de prefabricate din 
Petrila alte 4.000 kg. Cei doi 
corespondenți ne mai infor
mează că și la moara de pia
tră din Petrila se afiă, încSj 

i din anul 1961, un concasor de: 
cinci tone degradat care nici: 
pînă în prezent nu a fost ri ' 
dicat. Nu odată conducerea 
I.C.M. a fost anunțată telefo
nic să ridice fierul vechi co
lectat de 
dar pînă

Aceeași 
tîlnită și 
din Valea 
dere faptul că oțelărlile aș
teaptă să le sosească cit mal 
mult fier vechi, conducerea' 
I.C.M. trebuie să ia de urgen
ță măsuri ca fierul vechi să 
fie ridicat operativ și trimis 
oțelăriilor.

Petroșani, ne fac cunoscut 
pe șantier stă depozitata 
luni de zile o cantitate de 

iar la

tinerii șantierului 
acum nu a făcut-o. 
situație poate fi ta
in alte întreprinderi 
Jiului. Avînd în ve-

O.C.L. Produse Industriale Petroșani
DESCHISA
al Sfatului popular oraș Petroșani

Un mare tîrg de toamnă-iarnă
s-a pus în vînzare

în fostul local

unde
un bogat sortiment de confecții pentru 

femer și încălțăminte pentru iarnă
Procurați-vă din timp încălțăminte și îmbrăcămin

te pentru sezonul friguros.

A R I C I Li L♦

*• face ghem de ace și nu mai miș- 
Z că decît dacă-i bați darabana cin- 
J find
♦
♦

«

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

„Arici-pogonici" s-au dacă-i 
ispitești cu ceva bunătăți.

Transpus in lumea oamenilor 
însă, ariciul a mai pierdut ceva 
din frica teribilă care-1 caracteri
zează.. A căpătat însă o altă me
teahnă : aroganța.

11 întllnești acolo unde nu do
rești (și de fapt noi am vrea să 
nu-1 întîlnim deloc).

Ești ia irizerie. Ai numărat bine 
ciți clienți mai sint Ina'ntea ta. 
Cind socotești că ți-a venit rindu! 
ie așezi pe scaun

— Ce tovarășe, 
« sint alții înaintea 
J Te scoli de pe 
țiață. Nu de furie.
• ciul are „cllenții"
• reni ia ce oră vin au inlîietate. 
J Și după ce l-a servit pe clientul
♦ preferat ți se adresează mieros:
♦ — Grăbitule, ce stai...
« Te-a săpunit un pic cu pensula, 
J a tras de două ori cu briciul pe
♦ curea și s-a apucat să te radă.
•

ca sd fii servit, 
nu vezi că mai 
dumitale ?
scaun roșu la 

De rușine. Ari- 
lui care indife-

Barba e aspră. Briciul „trage" ne- 
voe mare. întrebi:

— Nu s-ar putea să folosiți 
brici mai ascuțit ? Răspunsul 
prompt.

— N-avem tovarășe. De astea
1 cooperativa, de astea folosim. 

Apoi ariciul se retrage tn hai-
i lui de ace și tace chitic. Taci 

tu, taci și siringi din dinți și
! durere și de necaz.
S-au ești la restaurant: 

oarecare insistență, 'ai fost 
11 chemi pe ospătar pentru 
consumația.

Nota e cam umflată. Nu cu mult. 
La ciorbă cu 
doi cu zece 
treacă peste 
să nu mai ai 
mărunțișul.

Faci o
— Mi
Ariciul 

pregătit.
Ce tovarășe, mă înveți dumnea

ta adunarea 1
Pas de mai scoate o vorbă de 

la el. Șl apoi să mai vii să te

un
e

ne
dă

na 
Și 
de

După 
servit, 
a plăti

cinci bani, la telul 
bani, tocmai cit sd 
o cifră întreagă ca 
„tupeul" să ceri rest

observație timidă : 
se pare că ați greșit I 
are însă răspunsul gata

Ți-ai luat 
mai

la eroi

mai

plă- 
tuturor

îmbraci 
înțeapă

mai
te 
și ariciul.

♦
♦

♦
*

♦
♦

♦
♦ 
♦ 
o
♦
♦ 
♦
♦

«

servească că știe 
el...

S-au : 
o stoiă

acătării și vrei să-ți iaci un cos
tum de zile mari. Te duci 
tor. ta început a fost foarte înda
toritor. Mai apoi însă, dacă la 
prima probă n-ai „picat" cu ceva, 
ariciul a devenit ursuz.

— Tovarășe, aici haina e 
lungă.

— Ei, la prețul pe care-1 
tești nu intră satisfacerea 
gusturilor dumitale.

Nici nu-ți vine să 
haina nouă. Simți că 
așa cum te-a înțepai

Arici în lumea oamenilor nu-s 
mulți. ■ Sînt puțini și pe cale de 
dispariție, dar tot mai întllnești 
cîte unui la frizerii, la restaurante, 
pe la croitorie sau și pe stradă.

Să nu încerci să-i dai „lecții" și 
mai ales să nu-1 atingi cu vreo 
vorbulițâ. înțeapă I

P.S. Aricii noștri sînt imaginari. 
Orice asemănare între ei și Stoica 
Gheorghe și Bosoancă Gheorghe, 
ospătari, și Albu Toma, șeful uni
tății de Croitorie nr. 20 din Pe
troșani e cu totul intimplătoare.

I. CIOCLEI
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♦
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♦
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♦ 
♦



Sărbătorirea celei de a 45-a aniversări 
a iarii Revoluții Socialisto din Octombrie

Parada militară și demonstrația de la Moscova
°-N-u-! 0 nouă rezoluție de condamnare 
a politicii rasiste a guvernului R.S.AW"1

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 7 no
iembrie a avut loc in piața 
Roșie — inima capitalei 
U.R.S.S. — festiv pavoazată, 
parada militară și demonstra
ția sărbătorească consacrată 
celei de-a 45-a aniversări a 

,Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

In tribunele de ambele părți 
ale Mausoleului, pe frontispi
ciul căruia stă scris numele 
nepieritor „Lenin“ se aflau 
invitații : muncitori și oa
meni de știință, colhoznici și 
studenți, deputați in Sovietul 
Suprem, ofițeri superiori ai 
armatei sovietice și flotei 
maritime militare. Printre in
vitați se aflau reprezentanți 
«i partidelor comuniste și soii 
•i țărilor socialiste frățești, 
diplomați și atașați militari 
ftrăini.

Cei prezenți au întimpinat 
eu ovații apariția la tribuna 
centrală a Mausoleului a con
ducătorilor Partidului Comu
nist și guvernului sovietic în 
frunte cu N. S. Hrușciov.

Ministrul Malinovski, care a 
primit parada, însoțit de ma
reșalul Krîtov, a trecut în re
vistă trupele aliniate în Piața 
Roșie și pe arterele învecina
te șl a felicitat pe ostașii so
vietici cu prilejul celei de-a 
,45-a aniversări a Marelui Oc
tombrie.

In acordurile solemne ale 
marșului „Slavă ție“, ministrul 
apărării s-a urcat la tribuna 
Mausoleului. El a rostit o cu- 
vintare adresată ostașilor, oa
menilor muncii din Moscova, 
întregului popor sovietic șl 
invitaților străini.

Mareșalul Malinovski a a- 
mintit că Uniunea Sovietică 
promovează neabătut politica 
de coexistență pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale dife
rite și urmărește rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase 
prin tratative. „Dar, dacă con
trar voinței tuturor popoare
lor, imperialiștii vor cuteza să 
dezlănțuie un nou război mon
dial, ei vor primi o contralo- 
yitură zdrobitoare".

Ministrul apărării al U.R.S.S. 
|a declarat că ostașii armatei 
sovietice și flotei maritime 
'militare „stau cu vigilență de 
(strajă muncii constructive a 
oamenilor sovietici și sînt gata 
să1-și îndeplinească cu cinste 
datoria patriotică față de 
țară".

După tradiție, parada a fost 
deschisă' de Academia Milita
ră „Frunze" — școala viitori
lor comandanți de oști ai ar
matei sovietice. Apoi prin fața 
tribunelor au defilat ofițerii 

jși generalii Academiei politi- 
ce-militare „Lenirr", ai Aca
demiei de geniu-artilerie „Dzer- 
jjinski", ai academiilor aerie
ne militare. Ei erau urmați de 
subunitățile școlilor militare, 
(marinarii, grănicerii și, însfîr- 
șit, în aclamații calde de sa- 
lut și aplauze au defilat cei 
mai tineri participant la pa
radă — elevii școlilor militare 
„Suvorov" și „Nahimov".

In piață au defilat ostașii 
diviziei de gardă de infanterie 
motorizate Taman. Au trecut 
în viteză autocamioane de 
transport, urmate de mașini 
blindate.

Și-au făcut apariția impe
tuos trupele 'de desant. Stîr- 
nește entuziasm tehnica lor, 
— inclusiv instalațiile de ar
tilerie autopropulsate. In ur
ma infanteriei aeropurtate au 
venit tancurile de luptă, ca
pabile să descopere pe inamic 
in condiții de zi și de noapte, 
distrugîndu-1 cu focul lor pre
cis. Au urmat în formație de 
apărare instalațiile autopro
pulsate de artilerie ântiaeria- 
nă. avînd menirea să respin
gă atacurile aeriene.

Coloanele de artilerie au 
fost încheiate de tunurile su- 
prapuțernice, care pot distru
ge orice fortificații defensive 
și să asigure înaintarea ne- 
stinjenită a trupelor.

O animație vizibilă in tri
bune au produs trupele de 
rachete care au apărut în Pia
ța Roșie.

Instalațiile ușoare cu siste
me de rachete au trecut în 
ritm lent. Ele erau urmate de 
rachetele antiaeriene de cu
loare argintie, in formă de 
săgeată, aceleași rachete anti
aeriene care au potolit elanul 
spionilor americani de a zbu
ra deasupra teritoriului sovie
tic. Orice avion modern poate 
fi doborit de o singură sau în 
caz extrem de două rachete 
de acest fel.

Defilarea a continuat cu 
instalații autopropulsate pe 
șenile și cu autovehicule de 
mare capacitate de străbatere 
a drumurilor grele. In fața 
tribunelor au trecut în ritm 
lent, legănîndu-se ușor pe ar
curi rachetele. Ele constituie 
forța de bază a trupelor te
restre.

Calibrul rachetelor crește 
mereu. Au trecut în formație 
de defilare subunități ale tru
pelor de rachete cu destina
ție strategică — principalul 
gen de trupe ale forțelor ar
mate ale Uniunii Sovietice. 
Oamenii de știință și ingine
rii proiectanți sovietici au 
creat rachete uriașe. Ele au 
fost transportate prin Piața 
Roșie de puternice tractoare 
pe șenile. Acestea sînt suro
rile mai mici ale rachetelor 
cu ajutorul cărora au fost lan
sați sateliții Pămîntului și ai 
Soarelui, a fost fotografiată 
partea invizibilă a Lunii, au 
fost plăsate pe orbită' navele 
din seria „Vostok", avînd la 
bord cosmonauți și cu totul 
recent — stația interplaneta
ră „Marte-1“, care 'a străbă
tut pînă acum peste 1.600.000 
km. Au defilat, de asemenea, 
rachete cu destinație strate
gică. Aceste rachete au făcut 
să dispară din strategia mili
tară noțiunea de invulnerabi
litate geografică.

Parada, care a durat trei 
sferturi de oră, a fost înche
iată prin defilarea fanfarei 
militare. Ocupînd aproape 
întreaga lățime a pieței ea a 
trecut în sunetele marșului 
„26 iulie" — melodie revolu
ționară a îndepărtatei și în 
același timp atît de apropiatei 
Cuba.

După parada militară sune
tele solemne ale fanfarelor au
_ ----- ------©----------=

Adunări și mitinguri festive
FRANȚA

PARIS 7 (Agerpres).
Mii de- oameni au umplut 

pînă la refuz uriașa sală a 
Palatului sporturilor din ca
pitala franceză, unde a avut 
loc un miting consacrat celei 
de-a 45-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

In fața celor adunați a ros
tit o amplă cuvîntare Jean
nette Vermeersch membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez.

R. P. POLONA

VARȘOVIA 7 (Agerpres).
La 6 noiembrie in Sala Con

greselor din Palatul culturii 
și științei din Varșovia a a- 
vut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a 45-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. La a- 
dunare au luat parte W. Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.p., A. Zawadzki, pre

vestit începerea demonstrației 
sărbătorești a locuitorilor Mos
covei.

Tradiționala demonstrație a 
fost deschisă de sportivii din 

.Moscova. Cîteva mișcări și pe 
granitul cenușiu al pieței 
sportivii formează din trupu
rile lor o stea și cifra „45".

„Slavă Comitetului central 
leninist al partidului nostru 1“ 
răsună vocile celor 5.000 de 
sportivi.

Moscoviții poartă lozinci, 
machete ale celor mai noi 
mașini și aparate. Deasupra 
coloanelor plutesc portretele 
conducătorilor Partidului Co
munist și ai guvernului sovie
tic. Aproape fiecare coloană 
poartă o carte mare deschisă 
pe care scrie „Programul 
P.C.U.S.".

Constructorii din Moscova 
poartă o pancartă: „In cinci 
ani — locuințe pentru 2 mi
lioane de oameni!“. Munci
torii de la uzina „Vladimir 
Ilici" cunoscuți prin înalta 
calitate a produselor lor pro
clamă : „Sovietic — înseamnă 
excelent„Fiecare al cinci
lea locuitor din U.R.S.S. în
vață" scrie pe o pancartă dusa 
de studenții de la Institutul' 
energetic.

Deasupra coloanei oameni - 
lor de știință de la Academia 
de Științe a U.R.S.S. se află 
pancarta : „Cucerirea Cosmo
sului este un triumf al omu
lui sovietic, al energiei, voin
ței și rațiunii sale". In rîndu- 
rile demonstranților pășesc fi
zicienii care au descoperit noi 
posibilități de folosire pașni
că a energiei nucleare, biologi, 
chimiști, istorici.

Pășesc încolonați muncitorii 
din Moscova care au muncit 
excelent în acest an. Indus
tria Moscovei a îndeplinit îna
inte de termen planul pe 10 
luni. Școlari și savanți, con
structori și studenți poartă 
machete ale navelor cosmice.

In Piața Roșie nu contenesc 
cîntecele. muzica, rîsul voios. 
Numeroși locuitori ai Mosco
vei au sosit ia demonstrației 
cu flori, ramuri, iar uneori se 
pare că întreaga Piață Roșie 
s-a transformat într-o uriașă 
grădină.

In rîndurile demonstranților 
se află lucrători din agricul
tură, îndeosebi în coloanele» 
raionului „Timiriazev". întrea
ga coloană este un rînd de 
snopuri și spice aUrii, 
fctr deasupra lor pancarta — 
„2.212.000.000" atîtea puduri 
de cereale au vîndut staț'uîui 
muncitorii din agricultură din 
R.S.F.S.R.

ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone.

Raportul la adunare a fost 
prezentat de J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone. Asis
tența a salutat cu căldură 
cuvîntarea rostită de A. B. 
Aristov, ambasadorul U.R.S.S. 
în R. P. Polonă.

R. S. CEHOSLOVACA

PRAGA 7 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 45-a 

aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie la 6 
noiembrie, în sala Teatrului 
Național din Praga a avut loC 
un spectacol festiv. A fost 
prezentată piesa „Pămînt des
țelenit" după romanul lui 
Mihail Șolohov. La spectacol 
au asistat Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, și alți conducători de 
partid și de stat din R. S. Ce
hoslovacă' etc.

NEW YORK 7 (Agerpres).
La 6 noiembrie Adunarea 

Generală a O.N.U. a solicitat 
din nou Consiliul de Securi
tate să ia în discuție proble
ma excluderii guvernului ra
sist al Republicii Sud-Africa- 
ne din Organizația Națiunilor 
Unite.

Rezoluția, aprobată de Adu
narea Generală, împuterniceș
te Consiliul de Securitate să 
ia măsurile cuvenite, inclusiv 
aplicarea sancțiunilor, pentru 
a asigura îndeplinirea de că
tre guvernul R.S.A. a rezolu
țiilor Adunării Generale șl 
Consiliului de Securitate, ca
re cer acestui guvern să re
nunțe îa politica rasistă.

Rezoluția prevede ca statele 
membre ale O.N.U. să! înfăp
tuiască următoarele măsuri 
împotriva politicii rasiste a 
guvernului BiS.A’.i:' să rupă 
relațiile diplomatice cu R.S.A 
sau sa se abțină de la stabi
lirea unor asemenea relații: 
să închidă porturile pentru 
toate navele care navighează

------------------ ©-------------------Rezultatele votului în problema încetării experiențelor cu arme nucleare
NEW YORK 7 (Agerpres). 
La 6 noiembrie Adunarea 

(Generală a O.N.U. a pus la vot 
rezoluțiile cu privire la înceta
rea experiențelor cu arme nu
cleare adoptate cu o zi înainte 
de Comitetul Politic.

Reprezentantul Uniunii So
vietice a propus ca rezoluția 
celor 37 de țări să fie pusă la 
vot pe puncte. Delegațiile pu
terilor occidentale, în frunte 
cu S.U.A. și Anglia s-au ab
ținut atunci cînd a fost pus 
la vot punctul din preambu
lul rezoluției care prevede că 
memorandumul celor 8 țări 
de la Geneva reprezin
tă o bază sănătoasă, sufi
cientă și justă pentru duce
rea tratativelor în vederea în
lăturării divergențelor exis
tente în problema unui con
trol eficient asupra experien
țelor subterane.

Puterile occidentale au do
vedit astfel că toate asigură
rile lor că sînt de acord cu 
memorandumul celor 8 nu au

_=©=_

Greva feroviarilor 
francezi

PARIS 7. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

La 7 noiembrie a continuat 
în Franța greva muncitorilor 
feroviari declarată în dimi
neața zilei de marți. De astă 
dată au intrat în grevă mun
citorii feroviari de la nodu
rile de cale ferată din orașele 
Marsilia, Bordeaux și Tou
louse. Ca și cu o zl înainta în 
alte centre feroviare ale Fran
ței — Paris, Lille, Lyon, Di
jon, traficul feroviar a fost 
la 7 noiembrie paralizat de 
grevă Astfel răspund oamenii 
muncii de la căile ferate la 
sancțiunile financiare aplica
te de guvern feroviarilor fran
cezi care au participat la pu
ternicele greve din primăvara 
acestui an.

------------ ■: . -------------

Rezultatele preliminare ale alegerilor din S.U.A.
WASHINGTON. 7 (Agerpres).
La 6 noiembrie în Statele 

Unite au avut loc alegeri le
gislative pentru toate locurile 
din Camera Reprezentanților, 
pentru o treime din numărul 
senatorilor și pentru 35 de lo
curi de CjUvematori. După cum 
transmit agențiile occiden
tale de presă, rezultatele pre
liminare ale alegerilor care au 
devenit cunoscute pînă la ora 
17,00 G.M.T. arată că parti
dul democrat și-a menținut

sub pavilionul R.S.A.; să in
terzică navelor lor să ancore
ze in porturile din R.S.A.; să 
boicoteze toate mărfurile 
R.S.A. ; să nu exporte măr
furi în R.S.A., inclusiv arme 
și muniții; să refuze avioa
nelor R.S.A. dreptul de a zbu
ra prin spațiul lor aerian și 
de a ateriza pe teritoriul lor. 
Rezoluția prevede constituirea 
unui comitet special pentru 
supravegherea politicii rasiste 
a guvernului R.S.A. in inter
valul dintre sesiunile Adună
rii Generale a O.N.U. Acestui 
comitet i se încredințează 
sarcina de a prezenta rapoar
te direct Adunării Generale 
și Consiliului de Securitate.

Pentru această rezoluție au 
votat delegațiile din 67 de 
țări (țările socialiste și țările 
afro-asiatice). Au votat con
tra delegațiile din 16 țări (in
clusiv S.U.A., Anglia și Fran
ța)'. 23 de delegații s-ău abr 
ținut de la vot. (In principal 
cele din țările latino-ameri- 
cane).

fost decit vorbe goale. S.U.A. 
și Anglia au votat împotriva 
punctului operativ al rezolu
ției în care se cere ca toate 
experiențele cu arme nucleare 
să înceteze imediat și nu mai 
tîrziu de 1 ianuarie 1963. A- 
cest punct a fost adoptat cu 
84 de voturi. Pentru el au vo
tat printre altele delegațiile 
U.R.S.S. și ale tuturor state
lor socialiste. Adunarea Ge
nerală a adoptat rezoluția cu 
75 voturi pentru și 21 abți
neri.

A fost apoi adoptată cu 51 
de voturi rezoluția anglo-amț* 
ricană care lasă portițe de 
scăpare pentru continuarea 
experiențelor nucleare. U.R.S.S. 
și delegațiile țărilor socialiste 
au votat împotriva acestei re
zoluții. 40 de țări s-au abținut;

OSLO. In urma unei explo-g 
zii care s-a produs la o mi
nă de cărbuni din New Aale-’ 
sund, și-au găsit moartea 21 
muncitori.

MOSCOVA. Răspunzînd in
vitației C.C. al P.C.U.S. și gu
vernului U.R.S.S., în seara zi
lei de 7 noiembrie a sosit la 
Moscova Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar.

LONDRA. Conferința în 
problema acordării indepenj 
denței Guianei Britanice, care 
s-a desfășurat la Londra timp 
de două' săptămîni, a eșuat 
total. La 6 noiembrie, după o 
scurtă ședință, s-a anunțat că 
conferința își suspendă lucră
rile „pe termen nedetermi
nat".

controlul absolut atît asupra 
Senatului cît și a Camerei Re
prezentanților. In Senat au 
fost aleși 24 democrați și 14 
republicani (un loc urmînd să 
fie cunoscut ulterior), în Ca
mera Reprezentanților 255 
democrați și 173 republicani 
(rezultatele scrutinului pentru 
7 locuri nefiind Încă cunos
cute) iar în postul de guver- 
natori — 19 democrați și M 
republicani (trei posturi ur- 
mînd să' fie cunoscute mai 
tîrziu).


