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Toate brigăzile la nivelul celor fruntașe

O chemare care trebuie 
să prindă viață !

In perioada care a trecut de 
la începutul anului oamenii 
muncii din patria noastră au 
obținut rezultate remarcabile 
în îndeplinirea sarcinilor pla
nului de stat. Minerii din Va 
lea Jiului au îndeplinit plănui 
pe primele trei trimestre cu 6 
zile mai devreme, iar colecti 
vele unor sectoare se pregătesc 
să sărbătorească în curind în
deplinirea sarcinilor anuale. In 
adîncurile minelor, pe șantie
rele de construcții, în toate în- 

4 treprinderile din Valea Jiului 
bate puternic pulsul muncii 
creatoare a comuniștilor, a tu
turor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor.

Cu ocazia dezbaterii recente 
jj^cifrelor de plan pe anul 1963 

conducerile exploatărilor 
miniere din Valea Jiului s-a a- 
nalizat și s-a apreciat în mod 
critic rezultatele muncii pe a- 
nul în curs, s-au scos în evi
dență multe rezerve încă nefo
losite și s-au preconizat mă
suri menite să ducă la noi rea 
lizări importante în sporirea 
producției, creșterea producti- 

munciî, îmbunătățirea 
și reducerea prețului 
al cărbunelui. Aceste 

precum și analiza fă- 
ocazia dezbaterii cifre

vității 
calității 
de cost 
analize 
cută cu 
lor de plan pe ramura carbo
niferă care a avut loc la Pe
troșani, sînt pline de învăță 
minte.

O mare atenție merită expe
riența colectivelor fruntașe. 

r Colectivul minei Aninoasa, de 
exemplu, a produs peste plan, 
de la începutul anului aproa • 
pe 23.000 tone de cărbune și a 

^realizat în 8 luni 871.000 lei e 
^Vconomii la prețul de cost. Ase- 

menea succese au obținut șl 
colectivele minelor Uricani și 
Lonea. In același timp însă 
mina Vulcan a obținut rezul
tate mult mai slabe, fiind sub 
plan cu 2500 tone cărbune. De 
ce oare la această mină în tot 
timpul anului jumătate din 
sectoare nu și-au realizat sar-

T einile lunare de plan ? De Ce 
bunăoară, și la mina Lupeni în 
timp ce sectorul III are o de 
pășire de 34.000 tone cărbune, 
fiind fruntaș lună de lună, 
sectoarele II, IV A, TV B și V 
rămin în urmă sau bat pasul 
pe loc ? De ce la această mină 
în timp ce unele brigăzi dau 
lunar importante cantități de 
cărbune peste plan altele nu-și 
îndeplinesc perioade îndelun-

gate sarcinile de plan ? Care 
este secretul succeselor obți 
nute de sectoarele și brigăzile 
fruntașe ?

Iată întrebări care ar trebui 
să frămînte mai mult organi
zațiile de partid, de sindicat șl 
conducerile exploatărilor mi 
niere din Valea Jiului, condu 
cerea combinatului carbonifer. 
Este timpul ca în fiecare între
prindere, în fiecare exploatare 
minieră să ae manifeste toată 
grija ca nu numai unele bri
găzi sau sectoare ci toate bri 
găzile, toate sectoarele să-și 
îndeplinească ritmic sarcinile 
de plan.

La majoritatea sectoarelor de 
la exploatările miniere între
cerea socialistă se desfășoară 
sub lozinca : „Toate brigăzile 
la nivelul celor fruntașe". A- 
ceasta este o lozincă 
mobilizatoare, care s-a născut 
din însăși frămîntarea 
rilor pentru a da patriei mai 
mult cărbune. Din păcate însă, 
în unele locuri există prea pu
țină preocupare concretă pen
tru a-i da viață.

In sectorul II al minei Ani
noasa, bunăoară, alături de 
brigăzi cum sînt cele conduse 
de minerii Cosma Remus. Kî- 
bedi Francisc. Pentek Alexan 
dru și altele, există un număr 
de 7 brigăzi — jumătate din 
numărul brigăzilor din sector 
— care de mult timp nu-și 
realizează sarcinile de plan. 
Conducerea tehnico-adminis- 
trativă a sectorului de aici 
manifestă o slabă preocupare 
pentru ă crea minerilor din 
locurile de muncă rămase în 
urmă condiții de lucru cores
punzătoare ca ei să poată 
munci și produce după capa
citatea și elanul lor.

O asemenea situație mai

bună.

mine-

(Continuare în pag. 3-a)
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VESTI OE U PIRQSEH1
2.778.000 lei economie j

la prețul de cost j
Colectivul de muncă al ttnno- 

centralei Paroșeni desfășoară in ) 
Întrecere c susținută activitate ) 
pentru sporirea economiilor reali- ( 
zare. (

De la începutul anului și pină S 
la dată de 1 septembrie munci- S 
torii, tehnicienii și inginerii din ) 
cele 7 secții ale uzinei au redus ) 
consumul specific de combustibil < 
cu 853 tone, consumul propriu < 
tehnologic cu 2.820.700 kWh. \ 
consumul de lubrifianți cu 1.953 S 
kg. și consumul de fosfat trisodic 1 
cu 11585 kg. Pe lingă celelalte > 
realizări înscrise în 8 luni (de- ) 
pășirea productivității pc uzină cu / 
6.2 la sută, depășirea planului ( 
de producție la energie cu 3,36 ( 
la sută era), acest lucru a permis S 
realizarea unei economii la prețui > 
de cost al energiei produse în va / 
loare de 2.778.000 lei. ,

j Inovații în sprijinul 
producției

? De la începutul anului și pînă 
? la data de 15 septembrie, la ca- 
? binetul tehnic al termocentralei 
( Paroșeni au fost înregistrate 43 
; propuneri de inovații dintre care 
? 36 au și fost introduse în pro- 
r cesul de producție.
( Inovațiile aplicate au adus uzi

nei economii antecalculate în va- 
loare de

„Sticlă
( metalică 
X distanță 
) cazane", 
? tantin, „1
? ne pentru probe hidraulice",
< cepută și construită
( Petru și Dumitrică Sabin și „Cu 
\ rele de transmisie din pînză cau- 
S ducată pentru motoarele alimen- 
? tatorilor de praf", obiectiv reali- 
? zar de muncitorul Mîrșu Aristică 
? sînt inovațiile cele mai valoroase.
) A. NICHIFOREL

150.000 lei.
i din stiplex cu armătură 

pentru indicarea de la 
a nivelului de apă la 
autor Racoveanu Cons-

,Pompă de înaltă presiu- 
con- 

de Crainic

Plecarea spre Indonezia și India 
a tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 

și Ion Gheorghe Maurei*
Vineri dimineața, președintele Consiliului de Stat al Repu

blicii Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu 
președintele ConsOinlui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, au părăsit Ca
pitala, plecind într-o vizită in Indonezia și India la invitația 
președintelui și primului ministru al Republicii Indonezia, dr. 
Sukarno, și președintelui Republicii India, dr. Sarvapalli Rad- 
hakrishnan.

Pe clădirea aerogării Băneasa erau arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romine, Republicii Indonezia și Republicii India.

La plecare, pe aeroport erau de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 

Dn-
Ștefan Voitec, 
Consiliului de;

Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai
Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Au fost de față Iusuf Badri, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Indonezia, K. M. Kannampilly, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Republicii India, șefi ai altor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Romînă, membrii ambasadelor 
Republicii Indonezia și Republicii India.

(Agerpres)

Telegramă de pe
De pe bordul avionului to

varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer 
au adresat următoarea tele
gramă tovarășilor Nikita Hruș- 
ciov și Leonid Brejnev : „Zbu- 
rînd deasupra teritoriului Uniu-

bordul avionului
nii Sovietice, în drum spre Re
publica indonezia, vă rugăm, 
dragi tovarăși, să primiți ex
presia sentimentelor noastre de 
caldă prietenie și cele mai bune 
urări pentru dv. și întregul po
por sovietic".

»«>*»

Consfătuire medicală cu 
„Reumatismul în industria

Timp de două zile, la Pe
troșani, se desfășoară consfă
tuirea pe țară de reumatologie 
cu tema „Reumatismul în in
dustria minieră" organizată de 
Societatea de medicină inter
nă, secția de reumatologie și 
Subfiliala Petroșani a Uniunii 
Societăților de Științe medi 
cale.

La consfătuire i au parte 
medici specialiști in boli reu- 
matologice din 
Cluj, Timișoara, 
si alte localități.

Consfătuirea a 
să în dimineața 
septembrie a. c. 
C G. Dumitriu din București

Au rostit cuvîntări de salut 
la deschiderea consfătuirii to
varășii Clement Negruț, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, dr. Bădău

București, 
Valea Jiului

fost descni- 
zilei de 28 
de prof. dr.

CARNET 5 FRUNTAȘI ÎNTRE FRUNTAȘI
De mai mulți ani, fotografia 

șefului de brigadă Moisiu Remus 
este nelipsită de pe panoul frun
tașilor de la mina Aninoasa. Și 
aceasta nu din cauză că sectorul 
IV n-ar avea și alți fruntași. Are. 
Și încă multi Barza Gheorghe, 
Steț Petru, Roman Petru sînt doar 
cit ev a nume de mineri ce conduc 
brigăzi de frunte în lupta pentru 
mai mult cărbune din abataje!*

cu un 
de lo-

Con-
șan-

Deocamdată a 
prins contur 
fundația. In cu- 
rînd se vor
înălța zidurile 
și Petrila se va 
îmbogăți 
nou bloc 
cuințe. 
structorii
tierului sînt ho- 
tărîți să înalțe 
noul bloc încă 
în acest an.

sectorului. Lună de lună brigă
zile lor depășesc sarcinile de plan, 
reduc consumul de lemn și explo
zivi contribuind la reducerea pre
țului de cost pe sector, la obți
nerea de economii. Realizările 
minerilor din brigada condusă de- 
comunistul Moisiu Remus nu-și 
au insă egal în sector.

Cînd la mina Aninoasa se vor
bește despre tov. Moisiu Remus 
și ortacii săi că sînt fruntași între 
fruntași, se are în vedere merit* 
deosebite. Brigada are o particu
laritate pozitivă aparte, în felul de 
a munci, deosebită de a altora, 
mult prețuită în sectorul IV Pri
boi. In urmă cu două luni, bri
găzii. i s-a schimbat locul de 
muncă. De la un abataj în trepte 
răsturnate pe stratul 4, brigada a 
fost dată să lucreze la un abataj 
cameră în stratul 3. Planul la nou1 
loc de muncă era mult mai mare. 
Condițiile de muncă se deosebeau 
mult. însăși metoda de abataj ce
rea mai mult din partea minerilor 
din brigadă: mai multă dibăcie 
în executarea operațiunilor de lu
cru, organizare mai bună, efort 
de gîndire mai concentrat în tot 
ceea ce trebuie făcut, în tot ceea 
ce se cere prevăzut dinainte. Prin 
perseverență, stăruință și încrede
re în țrropriile lor forțe, tov. Moi
siu Remus cu ortacii din brigada 
sa au reușit să-și adapteze munca 
la noile cerințe. Membrii brigăzii 
au trecut la perfecționarea opera
țiilor de lucru în abataj, la redu 
cerea completă a timpilor morți 
ce mai existau. In așa fel s-a or
ganizat lucrul incit abatajul nr. 8

a devenit în scurt timp vestit în 
sector pentru faptul că a înlătu
rat complet aglomerarea produc
ției către sfîrșitul schimbului, a 
dat posibilitate artificierilor să 
puște ortul la jumătatea schimbu
lui și nu la sfîrșit cînd îi solicită 
de obicei majoritatea brigăzilor. 
Ciclul de lucrări — armare — 
pușcare — încărcare —în abataj a 
ajuns să decurgă cu exactitate de 
ceasornic, armonios dirijat. Fie
care schimb lăsa la terminarea 
șutului într-o aripă a abatajului 
cărbunele pușcat, iar în cealaltă 
ortul armat avînd totul pregăti* 
pentru pușcare. In felul acesta 
randamentul în abataj și produc
ția au înregistrat o creștere însem
nată. Pini la 20 septembrie, mi
nerii au extras întreaga cantitate 
de cărbune prevăzută in planul 
lunar de 19 ll tone și pe deasu
pra 626 tone. Productivitatea rea
lizată, în primele două decade din 
septembrie, a fost de 1,45 to
nei post și a întrecut cu 1.18 
tonei post pe cea planificată.

Minări de succesele obținute la 
noul loc de muncă au fost toți 
ortacii lui Moisiu Remus, dar mai 
mîndri s-a cuvenit să fie cei care 
au contribuit la ele cu deosebită 
rîvnă și hărnicie; minerii Bokor 
losif, Fulga Dumitru, Mititelu 
Petru, ajutorii mineri Baboș loan. 
Preduț Simion si vagonetarii Lă-

Ing. CHICINAȘ VASILE 
secretarul comitetului de secție 

sindicală, sectorul IV mina 
Aninoasa

(Continuare în pag. 3-a)

tema
minieră"

Teodor, medic 
Hunedoara și 
mitru din partea Subfilialei 
medicale Petroșani.

In prima zi a consfătuirii au 
prezentat comunicări științifi
ce : dr. N. Bucur „Contribuții 
la studiul manifestărilor reu
matice în mediul minier", dr. 
B. Barhad de la Institutul de 
igienă și sănătate publică 
București „Condițiile de mun
că reumatogene și influența 
lor asupra organismului în 
industria minieră", dr. N. Gavri- 
leseu de Ia clinica de boli pro
fesionale București „Etiologia 
si profilaxia reumatismului la 
mineri", dr. B. Barhad „Stu
diul comparativ al morbidită
ții la muncitorii care lucrează 
în subteran față de cel de la, 
suprafață", dr. E. Schelker din 
Petroșani „Morbiditatea prin 
reumatism și boli ale apara
tului locomotor în industria 
minieră", dr. F. Grigoropol, 
medic salina slănic „Afecțiu
nile reumatismului la între
prinderea salina Slănic" și dr. 
Bruno Lazare de la salina Tg. 
Ocna „Aspecte clinice ale a- 
fecțiunilor reumatismale 1st 
minerii din salina Tg. Ocna;

Comunicări interesante, uv- 
mate 'de discuții, vor fi prezen-:; 
tate și în a doua zi a constă-* 
tuirii.

șef al regiunii 
dr. Pascu Du-

ultimele propuneri dePrintre __
inovații sosite la cabinetul tehnic 
al minei Vulcan se numără și cele 
ale lăcătușului Kernasc loan și in
ginerului Vențzel Carol. Dispoziti
vul pentru ștanțare la rece a con-; 
tactelor întrerupătoarelor, realizat 
de lăcătușul Kernasc, a fost expe
rimentat și s-a dovedit bun, redu- 
cînd la minimum manopera prelu
crării contactelor.

De asemenea, a fost apreciat ca 
bun și noul manșon metalic pen
tru protecția îmbinării cablurilor 
cauciucate, realizat de inginerul 
Vențzel. Manșonul se poate folosi 
la orice loc de munaă din mină, 
se montează ușor, poate fi între
buințat de nenumărate ori, prezen- 
tînd în același timp multă sigu
ranță la umezeală.

Aceste inovații aduc însemnate 
îmbunătățiri în munca sectorului 
electromecanic. Ar fi de dorit ca 
la mina Vulcan colectivul de ino
vatori să acorde mai multă atenție 
temelor de inovații miniere, dome
niu în care a fost prezentată în 
acest an numai o singură propu
nere.



Un minereu miraculos MICĂ PUBLICITATE
Vermiculitul (mica hi- 

drată) are o proprietate 
miraculoasă, încălzit timp 
de 2—3 minute la o tem
peratură de 850—900 de 
.grade Celsius el își mă
rește volumul de 15—25 
de ori. Astfel se obține 
un material poros, cu 
solzi mici aurii sau ar
gintii. de zece ori mai 
ușor decît apa.

Vermiculitul poate fi 
folosit ca material de 
construcție. O placă din 
vermiculit groasă de 10 
cm. înlocuiește cu succes 
un perete din cărămidă 
și beton cu o grosime 
de 80—100 cm. In in

dustrie vermiculitul se 
folosește în producția de 
emailuri și vopsele re
zistente la foc, în pro
ducția de materiale ter
me și fonoizolante. In | 
construcțiile navale și 
aeronautice, vermiculitul 
își găsește o aplicare ne
limitată.

Geologii sovietici au 
descoperit acum cîțiva ani 
în peninsula Kola un 
mare zăcămînt de vermi
culit — zăcămîntul de la 
Kovdor. Explorările con
tinuă, dar rezervele de 
acest minereu sînt eva
luate la zeci de milioa
ne de tone.

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

AR FI BINE DACĂ...
...Conducerea cooperativei „Jiul" din Pe- 

roșanl s-ar deplasa la unitățile sale de frize
rie și coafură din Petrila și ar analiza atitu
dinea față de clientelă a unor cooperatori din 
susmenționatele unități. Acest lucru este ne
cesar deoarece se semnalează numeroase aba
teri de la regulile de servire a clientelei și de 
la disciplina în muncă.

desfacere a
Petroșani ar 
localuri șl locuințe din loca- 

cu

materialelor de 
colabora cu In-

...Unitatea de 
construcții din 
treprinderea de 
litate în scopul deservirii cu prioritate
rigle, seînduri, binale etc. a acelor cumpără
tori care prezintă dovada necesarului de materiale 
pentru întreținerea în bune 
țiului locativ ocupat, cît și 
jarea anexelor.

O astfel de colaborare a
Impetuoasă care trebuie sprijinită de forurile 
competente.

condițiuni a spa- 
pentru reamena-

devenit o cerință

...Sfatul popular al orașului Petroșani, Îm
preună cu organele de circulație ar dispune 
interzicerea claxonării in fața spitalului din 
Lonea situat lîngă șosea pentru ca bolnavii 
aflați în tratament la acest spital să-și poată 
reface sănătatea fără „concursul" conducăto
rilor auto.

...Remedierea lipsurilor existente în distri
buirea buteliilor de aragaz s-ar face cit mai 
grabnic posibil de către conducerea Depozitu
lui Competrol Petroșani, pentru ca locatarii 
din cartierele cu încălzire centrală șl ceilalți 
posesori de aragaze din localitățile Lupeni, 
Paroșeni și Vulcan să se poată bucura de bi
nefacerile mașinii de aragaz.

C E S I N T
Cînd in regiunile muntoase 

zăpada se îngrămădește pe pante 
abrupte, eă poate prezenta pentru 
om o mare primejdie. Desprin- 
2Îndu-se de la înălțimi mari, a 
valanșa care poate avea uneori 
200.000—500.000 de tone, are o 
putere 
rea de 
metru 
de pe 
calități 
ză, în

„moar-

uriașă de distrugere (pute- 
iovire 60—100 de tone pe 
pătrat), puțind să șteargă 
suprafața pămîntului lo 
întregi. Din această cau- 

Alpi, de exemplu, avalan
șele de zăpadă se numesc 
tea albă".

Una dintre cauzele care
căderea avalanșelor este diferen
ța de temperatură a straturilor de 

' zăpadă. In timp ce în straturile 
de zăpadă de la suprafață tempe
ratura scade pînă la — 10° și 
chiar 20°, în straturile din apro
pierea solului se menține o tem 
peratură în jurul a 0°. Ca urmare 
a acestei diferențe de temperatu
ră. în straturile inferioare de ză
padă începe o mișcare- treptat 
ele se afinează, își pierd rezisten
ta, transformîndu-se într-un strat 
alunecos. Dar acest fenomen are 
loc nu numai în pantele munților, 
ci și în zona de cîmpi. Deci, 
pentru formarea avalanșelor, aces
te condiții sînt încă insuficiente.

duc ia

8 Conducerea res
taurantului „Minerul" 
din Lupeni, roagă pe 
toți acei care doresc 
să consume băuturi la 
restaurantul „Mine
rul" să aducă cu sine 
pahare corespunzătoa
re, altfel nu vor pu
tea fi serviți din lipsă 
de pahare.

Cei interesați se pot 
„informa" mai pe larg 
chiar în restaurantul 
amintit, prin ospătarii 
de serviciu.

* Personalul de ser
vire al chioșcului ali
mentar de lingă mina 
Petrila anunță reduce
rea orarului de func
ționare a chioșcului 
din motive de... como
ditate.

Noul program a și 
intrat în vigoare încă 
de acum cîteva săp- 
tămîni, drept pentru 
care se cere din partea 
consumatorilor și a 
forurilor competente 
„conformarea" la ora
rul actual.

8 Serviciul de salu
britate al I.C.O. Pe
troșani cumpără can
tități masive de con- 
servant pentru păstra
rea în stare nealterată 
a rezidurilor de bucă
tărie aflate neridicate 
în cartierele blocurilor 
din localitate. Ofertele 
se primesc în orice zi.

• Personalul magazi
nului alimentar nr. 33 
din Lonea, în frunte cu 
responsabilul său, Bu- 
șoni loan, vinde în 
cantități „comerciali
zabile" produse ali
mentare, sare, piper, 
oțet, perii de frecat 
și... extrase din voca
bularul său uzual, re
văzut și îmbogățit cu 
cuvinte și metode ie
șite de mult din uzul 
lucrătorilor din co
merțul socialist.

Pentru lămuriri su
plimentare adresațî-vă 
direct responsabilului 
de unitate.

§
8
8
8

UN CALATOR 
pt conf. I. SASARAN

BARB
— Scrisoare deschisă către I. C. O

Pornind dis de dimineață, la Petrila vrînd s-ajung, 
Nu știam că drumul ăsta, pr actic, e atît de lung ! 
Fiindcă de la ora „șase" prin stația Livezeni 
Treceau numai autobuze în sens unic — spre Lupeni, 
Ba Sur du cui și Aninoasa, dacă cumva nu mă-nșel, 
Au făcut vreo două curse, dar Petrila nici de fel, 
Nu voia ca să apară și pornit pe așteptare 
Am rămas cu gîtul strîmb tot uitîndu-mă în zare 
Unii și-ap pierdut răbdarea și-au luat-o voinicește 
Alții mai sperau că, poate, autobuzul tot sosește. 
Deși ceața răcoroasă, la ora asta matinală 
Te făcea să simți frisoane Prin coloana vertebrală, 
In sfirșit la ora „șapte-ju mătate" o coloană 
De-autobuze se ivește avîntîndu-se în goană 
Călătorii dau năvală ca să urce fiecare
Nu făr-a uita să-i ieie pe șoferi la întrebare :
— Ce-i atîta-ntîrziere ? — unde-ați stat atîta frate? 
Pină cînd vom sta prin stații cîte-o oră-jumătate ?
— Nu vă alarmați tovarăși, dovedesc cu casiera 
C-am stat la tunel-Petrila, să ridice... bariera 1 
Și-ambalînd în plin motorul, o luarăm scurt din 1g< 
Intr-o-nghesuială cruntă, de credeam că mă sufoc 
In sfirșit, pe tot parcursul, pe la stații stînd nițel 
Am ajuns și la Petrila însă numai Ia... tunel !
Căci aici, obligatoriu, nu putem trece oricum 
Că-i lăsată bariera ca un stîlp travers pe drum 
Cit a stat mașina nu știu căci ne mai avînd răbdare 
Și Petrila fiind aproape, am luat-o pe picioare 
Și ca mine tot poporul renunțind la autobuz 
(Cu tot felul de... elogii neplăcute la auz) 
La întoarcere, firește, bariera iar inchisă...
De-asta am găsit cu cale să lansez aici deschisă 
O scrisoare necesară către cei in drept să facă 
Un orar care să schimbe radical această placă. 
Cum, adică nu se poate să găsiți o rezolvare ? 
Uite eu sugerez una —- Să se facă transbordare!

Monumentala clădire a Palatului Culturii 
din Tîrgu Mureș (din clișeu) a devenit în ul
timii ani un puternic focar de culturii pentru 
oamenii muncii și familiile lor. Străjuit de 
unul din cele mai frumoase parcuri din țară. 
Palatul a fost supranumit Palatul florilor și 
constituie o mindrie a localnicilor.

■........................- ■ ~E------------------------------

AVALANȘELE
Avalanșele se formează numai în 
acele cazuri cînd îngrămădirea ză
pezii are loc pe pante abrupte (cu 
a cădere de la 15° în sus), pe 
care zăpada nu poate să se men
țină timp îndelungat. Sînt deose
bit de periculoase pantele cu o 
cădere de 30—35°, pe care se pro
duce o alunecare înceată de ză
padă, pînă cînd grosimea sa a- 
tinge dimensiuni considerabile, iar 
masa de zăpadă începe să se ros
togolească la vale. Căderea ava
lanșelor are loc și din cauza su
praaglomerării zăpezii pe pante 
în timpul viscolului.

Cercetînd acest fenomen, oa
menii de știință au găsit și mij 
loacele potrivite pentru înlătura
rea efectului lor distructiv.

Pe pantele propice pentru forma
rea avalanșelor se construiesc zi
duri pentru reținerea zăpezii, spăr
gători de avalanșe etc. Peste căile 
ferate și șoselele din aceste zone 
se sapă galerii protectoare. Un 
alt mijloc este acela de producere 
artificială a avalanșelor de di
mensiuni mici, eliberind pantele 
de îngrămădiri de zăpadă prin 
bombardarea lor cu aruncătoare 
de mine.

■Q

Ce știți și ce nu știți
Un metru cub de apă de mare 

conține 0,008 mg aur, o cantitate 
cu totul infimă. Dacă vom calcula 
însă rezervele tuturor oceanelor 
reiese că în apa lor există 10 mi
lioane tone din acest metal pre
țios. Din această cantitate de aur 
poate fi turnat un cub cu latura 
de 800 m.

☆

sărată mare din lume 
Roșie care are o con-

Cea mai 
este Marea 
centrație de săruri de 4 la sută.

Marea cu apa cea mai dulce

este Marea Baltică cu un con
ținut de sare de 0,03 la sută.

Gradul de concentrație a sării 
apei Mării Moarte este de 275 
gr. la 1 kg apă.

☆
Organismul omului conține a- 

proximativ 65 la sută apă, cel al 
animalelor 60—65 la Sută, al -peș
tilor 80 la sută ; algele marine 
— 95—99 la sută, plantele teres
tre 50—75 la sută.

☆
Un om moare dacă pierde 10— 

20 la sută din apa din organism.

i

Primul film de lung metraj 
închinat revoluției cubane
Studioul Mosfilm a realizat 

primul film artistic de lung 
metraj închinat revoluției cu
bane. Este vorba 
„Pescărușul negru" 
nariul și în regia 

j Koltunov. Acțiunea
petrece în regiunea 
Eroii filmului sînt copiii 
bani care au luat parte la 
tele revoluționare.

_=©=_

de filmul 
după sce- 
lul Grigori 
filmului se 

Oriente.
cu- 

lup-

VCombinatul poligrafic » 
din Phenian

In orașul Phenian, capitala ' 
R.P.D. Coreene a început să 
funcționeze un combinat poli
grafic. Combinatul este una 
dintre cele mai mari între
prinderi de acest fel din Asia, 
iar construcția sa a durat 3 ani

------- jMăs===------------------------

Mic dicționar fotografic
8 Contralumină: Fotogra

fiile în contralumină se ca
racterizează prin plasarea su
biectului între sursa sau sur
sele de lumină și aparatul fo
tografic. Pentru a se evita 
reflexele în obiectiv sau voa
larea clișeului, razele surselor 
de lumină puternice nu tre
buie să cadă pe obiectiv; in 
acest scop se utilizează para- 
solarul sau, in lipsa lui, se 
umbrește obiectivul cu mina 
sau cu un alt ecran. Excepție 
fac fotografiile răsăritului sau 
apusului de soare sau ale unor 
surse de lumină slabe (luna, 
reclame luminoase, 
etc.) cînd acestea 
prinse In mod voit 
fotografiat.

8 Panoramica : 
fotografică reprezentînd o par
te apreciabilă din 
circular care există 
punctului de fotografiere, 
astfel de imagine se obține 
prin alăturarea unei serii 
fotografii obținute cu un 
parat fotografic obișnuit, 
cu ajutorul unor aparate 
tografice speciale, construite 
anume pentru acest scop.

8 Reflectant: Ecran de cu
loare deschisă (hîrtie sau car
ton alb, perete alb sau chiar 
un simplu ziar) sau cu o su
prafață de luciu metalic (o- 
gllndă, foiță de staniol, tablă 
lustruită), utilizat ca sursă 
luminoasă auxiliară, în scopul 
luminării părților umbrite ale 
subiectului fotografic. i

cu succes 
fotografii 

Constituie 
valoare, negli-

la 
In 
un

luminări 
sînt cu- 
în cîmpul

Imaginea

orizontul 
în jurul 

O 
fie 
de 
a- 
fie 
fo-

care permite 
oarecare mă- 
totală con- 

un teleobiec- 
focală de 200

Se utilizează 
portrete și la 
contralumină. 
instrument de 
jat fără justificare de majori
tatea fotoamatorilor.

• Teleobiectiv : Obiect foto
grafic de construcție specială, 
a cărui distanță focală este 
apreciabil mai mare decît dia
gonala formatului de clișeu 
pentru care este destinat. Nu 
trebuie confundat cu obiecti
vele cu distanță focală mare, 
de construcție obișnuită. Spre 
deosebire de acestea, teleobiec
tivul este înzestrat cu o len
tilă divergentă, 
să se reducă în 
sură lungimea 
structîvă: astfel 
tiv cu distanță
mm. poate avea lungimea to
tală de 100—120 mm.

----- —=©==_
Hotelul internațional 

din munții Tatra
Institutul de stat pentru 

proiectări din Brno a întocmit 
proiectul unui hotel interna
țional care va fi construit la 
Strbske Pleso, în munții Tatra, 
la o altitudine de 1.350 metri. 
Hotelul va avea șase etaje cu 
250 de paturi, un bar. saloane, A 
garaje și două restaurante la" 
care vor putea servi masa zil
nic 1.000 de persoane. Holul cu 
un perete construit în între
gime din sticlă va dezvălui fru
moasa priveliște.
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Fruntași 
între fruntași
(Urmare din pag. l-a)

*

brigăzii to- 
nou loc de 
fost deschis 

orizontal în

bușea Constantin, Szabo Balasz, 
Ciută Gheorghe și alții.

Recent, conducerea sectorulu.
IV. îndrumată de organizația dc 
partid a încredințat 
varășului Moisiu un 
muncă, in sector a 
un abataj frontal 
stratul 3. Ce brigadă era mai po~ 
trivită să fie dată ca să munceas
că la acest abataj de mare pro 
ductivitate ? Desigur cea a lui 
Moisiu! Și minerii brigăzii nu au 
înșelat așteptările nici la acest loc 
de muncă, mult mai pretențios 
decît celelalte la care au muncit 
pină acum. Din prima zi de lu
cru in frontal, ei au depășit ran
damentul planificat cu aproape 
două tone de cărbune pe post, iar 
planul cu TI la sută. Așa 
fruntașii din fruntea fruntașilor; 
harnici și pricepuți, 
întotdeauna acolo unde e
greu, unde e nevoie de exemplu în 
muncă.

sînt

afltndu-se
mai

NECAZURILE LUI IONEL

/

— Mamă, de ce nu mi-ai 
cumpărat și mie uniformă ? 
Astăzi tovarășul învățător m-a 
întrebat de ce nu am unifor
mă și mi-a fost atît de ruși
ne, mămico !

Ochii lui Ionel se umeziră.
Să mai spună cineva că n-au 

și cei mici necazurile lor.
Ah, ce le-ar spune-o Ionel 

, acelora care 
patru zile in 
confecții și 
copii tocmai 
părinții trebuiau să cumpere 
copiilor uniforme.

Ce vină are el ? De ce tre
buie să roșească el pentru că 
Cei mari nu știu cînd și cum 
să planifice inventarele.

Și, de fapt nici mămica lui 
nu-i de vină. El a mers per- 

, son al cu ea la magazin să cum
pere uniformă. Patru zile la 
rind a umblat.

Sîmbătă 15 septembrie, era 
așa de vesel. O să aibă și el 
uniformă nouă... 1 Dar cînd a 
ajuns la magazin, degeaba,

au ținut închis 
șir magazinul de 
tricotaje pentru 
in perioada cînd

O chemare care trebuie să prindă viată!* (Urmare din pag. l-a)

îndeplinirii
la fiecare loc de

că în lunile august și

persistă și în alte sectoare mi
niere și în special la cele de la 
investiții. Ea arată că măsurile 
stabilite de conducerea C.C.V.J. 
privitor la scoaterea brigăzilor 
și sectoarelor de sub plan nu 
sînt suficient de eficace și că 
trebuie luate măsuri suplimen
tare și întărit ajutorul servi
ciilor combinatului, îndeosebi 
a serviciului producție, jos, la 
brigăzi și sectoare. Conducerea 
C.C.V.J., conducerile exploată
rilor trebuie să analizeze de
cadal, așa cum a stabilit Co
mitetul orășenesc de partid, si
tuația brigăzilor și sectoarelor 
rămase în urmă și să ia măsuri 

. operative pentru crearea con
dițiilor necesare 
planului 
muncă.

Faptul 
septembrie numărul brigăzilor 
și sectoarelor rămase sub plan 
s-a menținut la nivelul semes
trului I arată că experiența 
brigăzilor fruntașe de la unele 
exploatări ca Vulcan, Lupeni 
și altele este aproape complet 
ignorată de comitetele sindica
telor, de comitetele de secții 
sindicale, precum și de condu
cerile tehnico-administrative. 
Rar se întîmplă ca șefii brigă
zilor fruntașe de la aceste 
ploatări să treacă și pe la 
cinii lor de muncă rămași 

A urmă pentru a-i ajuta cu 
“ sfat, cu o îndrumare

tentă, cu un 
șese !

In lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congre 
sul al III-lea al partidului pri-

ex- 
ve 

în 
un

compe- 
îndemn tovără-

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

In centrul muncii politico-organîzaforice : 
îndeplinirea planului la fofi indicii

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Voinici Ștefan, secretarul 
organizației de bază din secția 
construcții metalice a Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani în 
fața adunării de alegeri, a reflec
tat întocmai principala preocupare 
a comuniștilor din această secție . 
mobilizarea întregului colectiv la 
muncă rodnică pentru îndeplinirea 
planului la toți indicii, pentru 
respectarea cuvîntului dat atunci 
cînd s-au luat angajamentele de 
întrecere pe 1962. Și angajamen
tul luat e într-adevăr mobilizator . 
realizarea planului anual în 11 luni, 
obținerea de economii la prețul 
de cost în valoare de 400.000 lei

Organizația de bază, comuniștii, 
au fost în permanență animatorii 
luptei pentru înfăptuirea angaja
mentelor economice. Pe ordinea dc 
zi a adunărilor generale au figurat 
cu regularitate probleme legate de 
creșterea randamentelor, intensifi
carea întrecerii socialiste, îmbu
nătățirea calității producției, ridi
carea nivelului de calificare al 
muncitorilor. De fiecare dată s-au

era închis pentru

a stat ca pe 
luni dimineața a 
cu mămica lui la

era 
pentru inventar.

n-a putut să intre Înăuntru. 
„Țăndărică" 
inventar.

Duminică 
ghimpi, iar 
fost din nou 
magazin, dar magazinul 
tot închis
Marți și miercuri la fel.

Și tocmai astăzi, miercuri, 
l-a întrebat tovarășul învăță
tor de uniformă. Poate că 
dacă mai trecea o zi s-ar fi 
deschis magazinul că oricum, 
inventarul a ținut destul și 
trebuie să se deschidă odată 
— și poate nu pățea rușinea. 
Dar acum cine-i de vină ? în
vățătorul ? Nu, nu-i el de vi
nă. Mămica ? Nici ea. Atunci 
el ? El nici atîta. Nu, hotărit 
că vinovați sint cei ce au ți
nut atîta vreme magazinele în
chise pentru inventar tocmai 
cînd începea școala. Dar, lasă 
că o să le-o zică el 1

I. CIOCLEI
Petroșani

vind sporirea producției de 
cărbune colectivele de muncă 
din multe abataje și sectoare 
de la exploatările miniere din 
Valea Jiului au acumulat o 
bogată experiență. Această ex
periență trebuie cit mai larg 
răspîndită, cit mai deplin fo
losită. La toate exploatările 
miniere avem create condiții 
să lucrăm cu randamente mult 
mai mari, să obținem o pro
ducție de calitate și la un preț 
de cost mai scăzut. Mecaniza
rea, tehnica nouă au pătruns 
larg pretutindeni. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii mineri 
și-au îmbunătățit mult cunoș
tințele profesionale, reușind să 
stăpînească tot mai bine aceas
tă tehnică. A crescut, de ase
menea, capacitatea mobiliza
toare a organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.M., a cadre
lor tehnice de conducere. Toa
te acestea constituie premise 
ca în activitatea viitoare să se 
muncească peste tot în așa fel 
încît realizările frumoase, ran
damentele mari să nu fie pri
vilegiul cîtorva. Toate exploa
tările, sectoarele, brigăzile, toți 
minerii să obțină rezultate bu
ne în întrecerea socialistă !

Inițiativa de a ridica toate 
brigăzile Ia nivelul celor frun
tașe. care devine tot mai mult 
o mișcare de masă, este o ma
nifestare a voinței de luptă a 
minerilor, a hotărîrii lor de a 
asigura economia națională cu 
cărbunele necesar, de a-șî a- 
duce aportul la înfăptuirea 
măreței opere a desăvîrșirii con- 
strucței socialiste. Trebuie să 
obținem însă ca ea să fie sus- 

adoptat hotăriri cuprinzînd măsuri 
judicioase, iar principalul merit al 
biroului, în frunte cu tovarășul 
Voinici Ștefan (căruia comuniștii 
i-au făcut din nou cinstea de a-1 
realege în această funcție) este 
acela că a manifestat o preocu
pare perseverentă pentru îndepli
nirea hotărîrilor. In baza măsuri
lor stabilite de adunarea genera
lă, consfătuirile de producție au 
devenit adevărate tribune de răs- 
nîndire a experienței înaintate ; 
in cadrul consfătuirilor, muncitorii 
secției au avut prilejul să învețe 
din modul în care lucrează comu
niștii Kovacs Alexandru, Nicu 
Constantin, Șoșoi Petru, Biro Ca
rol și alți fruntași ai întrecerii. 
S-au organizat cursuri de ridicare 
a calificării, s-a reorganizat și 
activizat comisia pentru valorifica
rea resurselor interne în vederea 
reducerii costului producției. S-a 
intensificat controlul asupra calită
ții producției, spre a se lua mă
suri operative de înlăturare a cau
zelor rebuturilor. Din rindul ce
lor mai buni muncitori din secție, 
13 tovarăși au fost primiți, în pe
rioada care s-a scurs de la ulti
mele alegeri, în rindul candidați- 
lor și ale noilor membri de par
tid.

Cu prilejul adunării de alegeri, 
comuniștii de la construcții meta
lice au făcut bilanțul rodnic al 
acestor măsuri. In ziua de 24 sep
tembrie, cînd a avut loc adunarea 
generală, planul la piese de schimb 
era depășit cu 100 tone, ceea ce 
reprezintă producția pe 41 de zile 
lucrătoare ; la utilaje — o depă
șire care reprezintă producția pe 
45 zile lucrătoare ; la tuburi f lan 
șate s-a dat până acum o cantita 
te în plus care reprezintă produc
ția planificată pe mai bine de un 
trimestru.

— Avem posibilități — s-a sub 
liniat în adunare — de a ne reali
za cu cinste angajamentul luat 
privind îndeplinirea planului anual 
în 11 luni.

S-a făcut această afirmație in 
baza tăriei cu care muncește colec
tivul secției, a capacității lui de 
a-și îmbunătăți necontenit munca. 
Dar sînt și piedici ; la unui din 
sortimentele principale ale secției, 
armături metalice pentru susține
rea galeriilor, planul nu e realizau

ținută pretutindeni cu toată 
căldura. In această direcție 
au mult de făcut organizațiile 
de partid, de sindicat și U.T.M. 
Ele sînt datoare să manifeste 
o preocupare susținută pentru 
organizarea schimbului de ex
periență între colectivele de 
conducere ale sectoarelor și în
tre brigăzile care au locuri și 
condiții de muncă asemănă
toare. Se impune ca sub îndru
marea organizațiilor de partid 
organizațiile de sindicat să pre; 
gătească mai temeinic consfă 
tuirile de producție, să mili
teze ca acestea să devină efi 
ciente, să constituie cel mai 
prielnic cîmp pentru stimula
rea inițiativei creatoare a ma
selor. Pentru aceasta se cere 
însă ca pretutindeni să se a- 
corde întreaga atenție propu
nerilor juste ale muncitorilor, 
aplicării în viață a acestor 
propuneri. Totodată este nece* 
sar ca organizațiile de partid 
să se preocupe cu 
punderea ca organele tehnice- 
administrative. inginerii și teh
nicienii să creeze condiții ca 
fiecare brigadă de mineri să 
fie aprovizionată în permanen
ță cu materiale și scule, cu e- 
nergie. vagonete goale etc. și 
să fie îndrumată îndeaproape 
și calificat din punct de ve
dere tehnic.

Mineri ! Să urmăm exemplul 
fruntașilor, să nu ne precupe
țim eforturile, să luptăm pen 
tru a obține realizări din ce în 
ce mai mari aducîndu-ne prin 
aceasta contribuția tot mai 
sporită la îndeplinirea sarcini
lor planului de 6 ani I

toată răs-

Aceasta din cauza lipsei de lami
nate. In condițiile unei apro
vizionări corespunzătoare, echipele 
care construiesc armături metalice 
pentru galerii vor fi întărite, pen
tru ca angajamentul de întrecere 
să fie îndeplinit. In adunarea ge
nerală s-a subliniat faptul că mun
ca pentru realizarea planului pe 
1962 în 11 luni, învingerea greu
tăților legate de îndeplinirea aces
tui angajament, constituie o ade
vărată perioadă de pregătiri in 
vederea realizării cu succes a sar
cinilor sporite de plan pe anul 
viitor.

Merită, de asemenea, subliuiate 
realizările dobîndite de colectivul 
secției in privința calității produc
ției, realizării de economii. In 
ultima vreme, rebuturile au fost 
complet înlăturate, iar economiile 
se cifrează la 380.000 lei, față 
de 400.000 lei cit reprezintă an
gajamentul anual.

Faptul că discuțiile nu s-au o- 
prit numai asupra realizărilor, ci 
au analizat cu răspundere lipsurile 
care mai există, în vederea înlătu
rării lor, a oglindit creșterea ma
turității membrilor și candidaților 
de partid, hotărirea lor de a-și 
spori realizările. O dovadă a exi
genței sporite față de muncă a 
constituit-o aprecierea că în mo
mentul de față este necesar să se 
pună accentul nu mumai pe trăi
nicia execuției, ci și pe aspect. 
Muncitorilor să le placă ceea 
iese din mina lor, piesele 
lucrate îngrijit. Membrul de 
Toth Iuliu. care oonduce o 
dă, a fost criticat pentru că 
neglijează aspectul pieselor. Pen
tru același lucru au fost, de ase
menea, criticați tovarășii Biro Ru
dolf, Kelemen Emil. Tovarășul 
ing. Gudasz Iosif a arătat că e 
necesar să se insiste mai mult a- 
supra calității și aspectului sudu
rii. Biroului organizației de bază 
ales de adunară i s-a cerut să ins
truiască colectivul de agitatori în 
legătură cu această problemă.

Discuțiile purtate în adunarea 
generală, au avut, bineînțeles, un 
caracter larg, în scopul de a ridica 
pe o treaptă mai înaltă întreaga 
muncă a organizației de bază. 
Principalul loc atit în cadrul dis
cuțiilor, cit și în hotărirea adop
tată, îl ocupă îmbunătățirea conti
nuă a muncii politico-organizato- 
rice pentru îndeplinirea cu cinste 
a sarcinilor de plan, a angajamen
telor de întrecere, spre a spori ast
fel contribuția colectivului secției 
la lupta minerilor din Valea Jiu
lui pentru a da patriei mereu mai 
mult cărbune.
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Teatrul de stat 
Valea Jiului

prezintă 
sîmbâtâ 29 și duminica 
30 septembrie, orele 20 
in sala Teatrului de stat 

„Nuntă ia castef 
comedie în 3 acte 

de Siito Andrăs 
Regia: Marcel Șoma 

Scenografia: 
Emil Moise

Incepind de la 1 octom
brie 1962, spectacolele 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" vor începe la o- 
rele 19,30, accesul în sa
lă fiind permis numai la 

pauză.

i: 
Ji

I. C. R. M
Filiala Petroșani

flBBâjeazâ loi lottli
Angajarea se face prin 

concurs.
Termen de înscriere : 

10 octombrie 1962.

Informații suplimentare se 
pot primi la I. C. K. M. 
Petroșani, str. Republicii 

nr. 27.

! MUNCITORI, TEHNICIENI, i
I INGINERI!
! Pentru a fi la curent cu '; 
j cele mai noi realizări ale ' 
; tehnicii sovietice și mon- ! >
1 diale, abonați-vă pentru a- j > 
i nul 1963 la publicațiile so- '' 
i vietice care se adresează ‘ j 
j specialității dv., cuprinse ,;
' în „Catalogul presei sovie- >' 

tice" — 1963. ';
' Abonamentele se primesc j i 
■ la oficiile și factorii poș-
; tali, difuzorii de presă din |> 
> întreprinderi și instituții.

Uj
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Io ta spre Indonezia 
solii poporului nostru 
s-au oprii la latent

TAȘKENT 28 (Agerpres).
In drum spre Indonezia to

varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, s-au 
oprit la Tașkent, capitala 
R.S.S. Uzbece.

In întîmpinarea lor la aero
drom au venit tovarășii Șaraf 
Rașidov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Uzbekistan, I. M. Najoskin, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Uz
bece, precum și alți reprezen
tanți ai organelor de partid și 
de stat. A fost, de asemenea, 
prezent 
sadorul 
vietică.

Seara ____ ___ _
dov a oferit în cinstea oaspe
ților romîni o recepție la care 
au par ■conducători de
partid și de stat ăi R.S.S. Uz
bece, reprezentanți ai vieții cul
turale și obștești din Tașkent.

Tovarășii Șuraf Rașidov 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
rostit toasturi.

In cursul recepției, care 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, a fost prezen
tat un frumos program artistic.

_=©=_

Nicolae Guină, amba- 
R.P.R. in Uniunea So-

tovarășul Șaraf Rași-

Și 
au

s-a

l —.

MOSCOVA. După vizita fă
cută în Iugoslavia și Bulgaria, 
pilotul cosmonaut Gherman 
Titov s-a înapoiat la 28 sep
tembrie la Moscova.

VARȘOVIA. Intre 19-27 sep
tembrie au avut loc în capitala 
R. P. Polone ședințele de lu
cru ale semicentenarului inter
național O.N.U. în probleme 
de politică și planificare a dez
voltării urbanistice. Din R. P. 
Romînă a participat o dele
gație condusă de arhitectul 
Gheorghe Pavlu, director al 
Iscas.

Lucrările Adunării
NEW. YORK 28 (Agerpres). 
La ședințele plenare ale A- 

dunării Generale a O.N.U. con
tinuă discuția generală în le
gătură cu problemele politice.

Ședința plenară din diminea
ța zilei de 28 septembrie a fost 
prezidată în parte de Mircea 
Maliță, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, șeful dele
gației romîne, în calitatea sa 
de vicepreședinte al Adunării 
Generale.

Ahmed Kheir, ministrul A- 
facerilor Externe al Sudanu
lui, a declarat că guvernul său 
continuă să situeze pe primul 
loc problema dezarmării.

Delegatul sudanez a reafir
mat poziția țării sale în favoa
rea restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.

Apoi a luat cuvîntul Adam 
Rapacki, ministrul Afacerilor 
Externe al Poloniei.

Ministrul afacerilor externe 
ăl Poloniei a subliniat în mod 
deosebit necesitatea urgentă a 
încheierii tratatului de pace 
german, a creării unei zone 
denuclearizate în Europa, 
cru pentru care guvernul 
lonez depune eforturi în 
curs de mulți ani.

Generale a O.N.U
primejdiei unui 
prin surprindere,

Lichidarea 
atac nuclear 
a declarat în continuare de
legatul polonez, ar constitui, 
de asemenea, o etapă impor
tantă pe calea spre dezarmare. 
Dar puterile 
cearcă 
cleară 
mării, 
idei el 
narea 
rea unui război nuclear pre
ventiv, la propunerea Uniunii 
Sovietice, ar contribui într-o 
măsură uriașă la realizarea 
dezarmării generale și totale.

Ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Piccioni, care a luat 
cuvîntul la sfîrșitul ședinței, 
a acordat atenția principală 
apărării pozițiilor Occidentu
lui în problemele dezarmării și 
interzicerii experiențelor nu
cleare.

occidentale în
să mențină arma nu- 
în toate etapele dezar- 
In această ordine de 
a subliniat că condam- 
propagandei în favoă-

DJAKARTA 28 (Agerpres). 
Principala 

lui de opt 
este crearea 
lizării țării. 
Antara relatează că 
treprinderile a căror 
ție este prevăzută 
plan sînt împărțite 
categorii : „A" și ,,B“.

Din categoria „A“ fac 
peste 300 de întreprinderi

sarcină a planu- 
ani al Indoneziei 
bazelor industria - 
Agenția de presă 

toate în- 
construc- 
în 

în
acest 
două

parte 
a 

căror producție este destinată

indDSttialjzării sale / 
satisfacerii nevoilor interne 
ale țării, iar din categoria 
,,B“ fac parte întreprinderile 
pentru extracția și prelucra
rea materiilor prime. Produc
ția întreprinderilor din aceas
tă categorie este destinată în 
primul rînd exportului. Veni
turile realizate din desfacerea 
producției acestor întreprinderi 
vor fi folosite pentru finan
țarea construirii întreprinderi
lor din categoria „A“.

o

Comunicatul comun
LAGOS 28 (Agerpres).
Agenția France Presse rela

tează că la 27 septembrie, du
pă o vizită oficială de 5 zile, 
Nehru, primul ministru al In
diei, a părăsit Nigeria, plecind 
cu avionul spre Cairo.

Un milion de metalupgiști italieni 
în gpevâ

lu- 
po- 
de-

Rezoluția adoptată de Congresul 
„Asociației tinerilor socialiști" 

din Islanda
REYKJAVIK 28 (Agerpres).
La Husavik și-a încheiat lu

crările cel de-al XX-lea Con
gres al „Asociației tinerilor 
socialiști" din Islanda. In re
zoluția adoptată la congres se 
vorbește despre triumful ine
vitabil al socialismului în lu
mea întreagă. Congresul al 
condamnat cursa înarmărilor 
dezlănțuită de statele impe
rialiste. Rezoluția atrage a- 
tenția asupra primejdiei pe 
care o prezintă pentru Islan
da eventuala aderare la Piața 
comună și cheamă tînăira ge
nerație să sprijine lupta pen
tru evacuarea trupelor ameri
cane care se află în Islanda.

ROMA 28 (Agerpres).
La 27 septembrie a fost de

clarată a treia grevă de 72 de 
ore in cursul acestei luni a 
muncitorilor de la întreprin
derile particulare metalurgice 
și de construcții de mașini din 
Italia. Numărul total ai mun
citorilor metalurgiști greviști 
pe întreaga țară depășește un 
milion de oameni.

Această grevă, la fel ca și 
cele zece precedente, a fost 
declarată de Confederația Ge
nerală a Muncii din Italia, de 
Confederația sindicatelor oa
menilor muncii din Italia și 
de Uniunea italiană a muncii 
— adică de toate cele trei u- 
niuni sindicale principale ale 
țării.

.©------------ -

Noi provocări săvîrșite de imperialiștii 
americani împotriva Cubei

HAVANA 28 (Agerpres).
Ministerul Forțelor Armate 

Revoluționare al Cubei a fă
cut cunoscute nod provocări 
săvîrșite de imperialiștii ame
ricani împotriva Cubei. La 23 
septembrie un avion militar 
bimotor american a zburat în 
scopuri provocatoare deasupra 
unei nave comerciale aflate 
în apele teritoriale Șale Cubei.

Intr-un alt comunicat al mi
nisterului se arată că avioane

militare americane continuă 
să violeze în mod grosolan 
frontierele aeriene ale Cubei. 
Astfel, în dimineața zilei de 
25 septembrie un avion mili
tar american, pătrunzând prin 
Cayo-Guilermo în nordul pro
vinciei Las-Villâs, 
cîțiva kilometri în 
acestei provincii, 
zburat deasupra 
tăți situate de-a 
tierei provinciilor 
Camaguey.

indiano—nigerian
In comunicatul comun dat 

publicității în ziua plecării 
premierului indian, primii mi
niștri ai celor două țări își ex
primă speranța că tratativele 
de dezarmare vor duce la un 
acord asupra interzicerii expe- 
riențelor nucleare și efectua
rea dezarmării generale și to
tale (atît India cit și Nigeria 
fac parte din Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare de 
la Geneva).

Comunicatul subliniază ca^ 
„pacea este o condiție esen
țială a oricărui progres eco
nomic și social".

Cei doi prim-miniștri au 
constatat cu satisfacție creș
terea numărului țărilor inde
pendente din Africa, expri- 
mîndu-și totodată neliniștea 
pentru menținerea unor foca
re de încordare în acest con
tinent ca, de pildă, în Congo.

In comunicat sînt relevate 
apoi probleme legate de rela
țiile dintre cele două țări și se 
exprimă speranța că legăturile 
dintre India și Nigeria se vor 
dezvolta și pe viitor.

Nehru a reînoit invitația a- 
dresată lui Abubakar, primul 
ministru al Nigeriei de a vizi- , 
ta India.

Cronica evenimentelor săpiămînii
Sub semnul prieteniei
Vizita de prietenie a președinte

lui Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, în 
Indonezia și India, la invitația 
președintelui dr. Sukarno și a pre
ședintelui dr. Radhakrishnan, re
prezintă o manifestare a politicii 
de pace a statului nostru. Solia de 
prietenie a poporului nostru în In
donezia și India scoate în eviden
ță faptul că colaborarea țărilor 
socialiste cu noile state indepen
dente reprezintă o bază trainică a 
apărării păcii în lume.

Pornind în politica sa externă 
de la principiul coexistenței pașni
ce a statelor, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, economică și 
politică, R. P. Romînă militează 
pe o platformă comună în pro
blemele principale ale contempo
raneității, ale păcii și războiului 
cu Indonezia și India. Dorința co
mună de a se înfăptui dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional, de a se in
terzice experimentarea armelor nu
cleare, de a se pune capăt domi
nației colonialiste acolo unde ea 
mai subjugă popoare, de a se a- 
sigura principiul universalității 
O.N.U., printre altele prin recu
noașterea drepturilor R. P. Chine
ze, de a se dezvolta larg colabo
rarea economică și culturală, oferă 
o imagine concludentă a tt&ini-

ciei relațiilor dintre țările noastre. 
In repetate rînduri, glasul repre
zentanților țării noaste și cel al 
reprezentanților indonezieni și in
dieni s-au ridicat la O.N.U. în a- 
părarea păcii și coexistenței paș
nice.

Opinia publică din România, lao
laltă cu întreaga omenire progre
sistă, a salutat victoria obținută 
de poporul indian prin eliberarea 
teritoriilor Goa, Daman și Dlu și 
acordul prin care poporul indo
nezian va redobîndi suveranitatea 
asupra teritoriului său — Irianul 
de vest. Succesele dobîndite de 
Indonezia și India pe tărîmul com
pletării independenței politice cu 
independența economică, prin dez
voltarea economiei naționale și 
culturii și prin ridicarea nivelului 
de trai, sînt urmărite cu viu in
teres în țara noastră.

Poporul romin este convins că 
această vizită va marca o etapă 
de seamă în dezvoltarea prieteniei 
romîno-indoneziene și romîno-in- 
diene.

După zece zile
Sporirea numărului statelor 

membre ale O.N.U. la 107 impune 
la cea de-a 17-a sesiune a Adu
nării Generale prelungirea dezba
terilor de politică generală. Fixa
rea punctului de vedere al fiecă
rei delegații în cadrul acestor dez
bateri are semnificația precizării 
conduitei viitoare. In primele zece 
zile ale sesiunii Adunării Gene
rale — deși n-au luat cuvântul

reprezentanții tuturor țărilor — 
s-au desprins două tendințe opu
se : cea a statelor iubitoare de 
pace; îndreptată spre colaborarea 
internațională; și cea a puterilor 
occidentale care ridică încă pie
dici în calea soluțiilor constructi
ve. Cuvântarea amplă a ministru
lui de externe al U.R.S.S.; Andrei 
Gromîko; a cuprins un program 
multilateral orientat spre realiza
rea destinderii în relațiile interna
ționale, în condiții reciproc avan
tajoase. Cererea de a se pune ca
păt acțiunilor abuzive și agresive 
împotriva Cubei, chemarea la în
cheierea tratatului de pace german 
și la înlăturarea focarului de pri
mejdie din Berlinul occidental, 
inițiativa de a se discuta proble
mele colaborării economice mon
diale în cadrul unei conferințe co- 
respunătoare, sublinierea necesității 
ca aparatul O.N.U. să cuprindă pe 
reprezentanții celor trei grupări de 
state și, mai presus de toate, sus
ținerea necesității înfăptuirii dezar
mării generale și totale au demon
strat încă o dată eforturile statu
lui sovietic în vederea înlăturării 
primejdiei de război și a reglemen
tării pe calea tratativelor a proble
melor litigioase. Cele două pro
iecte de rezoluție — privitoare la 
interzicerea propagandei în favoa
rea unui război nuclear preventiv 
și la consecințele economice ale 
dezarmării — prezentate de Uniu
nea Sovietică au trezit de la în
ceput nemulțumirea celor ce se si
tuează pe o poziție ostilă păcii.

De altfel, din cuvîntările repre»

a înaintat 
interiorul 

Avionul a 
a 16 locali- 
lungul fron- 
Las-Villas și

zentantului S.U.A. la O.N.U.; Ste
venson,- și a ministrului de exter
ne englez, Home, s-a desprins că 
dincolo de frazele generale privi
toare la o pretinsă dorință de „în
mormântare a războiului rece", pu
terile occidentale nu sînt dispuse 
să depășească limitele închistate 
ale pozițiilor anterioare în prin
cipalele probleme. A continua pe 
această linie înseamnă condamna
rea actualei sesiuni la vechiul 
;,dialog al surzilor"; respins cu 
justificată indignare de opinia pu
blică mondială.

Permanenta schimbare a com
ponenței O.N.U. prin includerea 
tinerelor state ce își dobîndesc in
dependența poate da un impuls 
nou rezolvării problemelor ce stau 
în fața O.N.U. 
state — și anume 
supune presiunii 
colonialiști asupra 
poate atîrna greu în balanța hotă- 
rîrilor O.N.U. Raportul de forțe 
din lume reflectat în O.N.U. care 
se caracterizează prin scăderea in
fluenței politice a S.U.A. și spriji
nitorilor blocurilor militare impe
rialiste, poate să influențeze po
zitiv dezbaterea celor 94 de pro
bleme înscrise pe ordinea de zi a 
celei de-a 17-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. Alături de 
apelul la rațiune al reprezentanți
lor statelor iubitoare de pace, toc
mai acest raport de forțe este de
terminant pentru orientarea dezba
terilor actuale» sesiuni, care este 
chemată să abordeze și să rezolve 
multe din problemele majore ale 
vieții internaționale.

ZANEL FLOKEA
Comentator Agerpres

Poziția acestor 
refuzul de a se 
vechilor stăpini 
politicii lor —

PROGRAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL I. 8,10 Școala 
șl viața, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii, 11,00 Muzi
că populară romînească, 11,30 
Vorbește Moscova;! 12,00 in
terpret de muzică ușoară, 
12,25 Programe muzicale al
cătuite de ascultători, 
De toate pentru toți, 
Melodii populare romînești,
16.30 Muzică ușoară de com
pozitorul sovietic Dunaevski,
18.30 Scene, arii și duete din 
operete, 19,00 Muzică de dans, 
PROGRAMUL II. 8,00 Mu
zică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Muzică populara 
romînească, 10,30 Revista pre-, 
sei străine, 11.00 Transmisiune 
din studioul de concerte, a 
concertului orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii, 13,30 
Pentru fiecare cîte o melodie, 
14,05 Cîntă Ludmila Isaeva,
14.30 Satira și umorul, 15,15 
Album de operete, 17,15 In
terviu cu poetul spaniol Mar
cos Ana, 17,25 Muzică ușoară 
cerută de ascultători, 18,05 
Muzică din opere, 19,30 Ro
manțe, 21,15 Vitrina cu nou
tăți de muzică ușoară, 21,45 
„Luceafărul" — versuri de Mi
hail Eminescu, 22,00 Muzică 
de dans.
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CINEMATOGRAFE
30 septembrie

PETROȘANI — ț NOIEM
BRIE : Fantomele din Spes
sart; AL. SAHIA: 49 de zile 
în Pacific; LIVEZENI: Poves
te nordică: ISCRONI: Vîntul 
s-a oprit în zori; ANINOASA: 
Al 9-lea cerc; VULCAN : Dra
goste de septembrie (comple
tare) Carnet de practică: LU- 
PENI: Cine-i de vină; PARO- 
ȘENI: Vaca și prizonierul.


