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Vizita conducătorilor romîni în Indonezia
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DJAKARTA 6. Trimisul special 
Agerpres, Ion Gălățeanu, 
mite

La sud de Djakarta, la 
părtare de 60 de km. se află
vechiul orășel Bogor, situat la poa
lele muntelui Salak. Colonialiștii 
olandezi i~au schimbat oficial nu
mele, dar de-a lungul celor 350 
de ani cit a durat dominația o- 
landeză, poporul indonezian a con
tinuat să-l denumească la fel ca 
înainte.

Timp de două zile acest pito
resc oraș a avut ca oaspeți pe 
conducătorii de stat romîni. Bo- 
gorul este un oraș în care se des~ 
fășoară o activitate științifică in
tensă. Aici se găsesc o serie de 
instituții de importanță republi- 
cațță cum sînt stațiunea experi- 

^Lndfntală generală de agricultură, 
cea mai mare din Indonezia, un 
institut de cercetări chimice și un

institut de cercetări în domeniul 
cauciucului. In afară de aceste in
stituții specializate funcționează o 
serie de școli agricole veterinare, 
etc.

Dar Bogortd este celebru în spe
cial prin grădina sa botanică ce 
înconjoară palatul Istara-Bogor. 
Înființată cu mai bine de un secol 
în urmă. în prezent această gră
dină se întinde pe 120 de hectare 
unde cresc 16 MO de spetii de 
plante tropicale. Pe bună dreptate, 
această grădini, pe lingă care 
funcționează Institutul de botanici, 
este considerat ca avind cea mai 
mare și mai completă colecție de 
plante tropicale din lume.

In dimineața zilei de 6 octom
brie conducătorii de stat români 
însoțiți de președintele Sukarno 
au vizitat această vastă grădină în 
care poate fi văzută întreaga ve
getație caracteristică regiunilor 
tropicale. Oaspeții romîni s~au o- 
prit îndelung la sera de orebidee. 
Saleh Idris, din partea Institutului 
botanic, le-a dat explicații ample 
despre munca botamștilor indone
zieni care încrucișează diferite spe
cii de orebidee pentru a obține 
exemplare și mai frumoase.

Acesta a declarat că a citit o 
serie de articole despre grădina 
botanică din Cluj și ci lucrătorii 
grădinii și Institutului botanic din 
Bogor ar fi interesați să intre în 
legătură cu grădina botanică dir. 
Cluj și, daci este posibil, si facă 
schimburi de specii de plante rare. 
Ei ar dori, în special, să primeas
că renumita specie „Victoria Clu- 
siana" („Victoria Clujana‘1).

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a declarat că stabilirea ae le-

din
un

gături între grădinile botanice 
Bogor fi Cluj ar constitui inc, 
rod al colaborării dintre cele două 
țări. Președintele Sukarno l-a in
vitat pe tovarășul Gbeorgbe Gbeor- 
gbiu-Dej să aleagă cele mai fru
moase orebidee, urmând ca acestea 
si fie trimise pentru a fi plantate 
fi în țara noastră. T ovarășul
Gbeorgbe Gbeorgbiu-Dej a propus 
ca orcbideele să fie alese împreună 
cu Saleb ldris.

In sere, conducătorii de stat ro- 
nuni au putut vedea cele mai di
verse varietăți de orebidee: 
orebidee obișnuite, care cresc 
pretutindeni în Indonezia, or
ebidee denumite, după forma lor. 
„papuci" 
orebidee 
orebidee fără miros sau cu miros 
de medicament, orebidee care la 
atingere provoacă arsuri fi chiar 
moartea fi sînt folosite în Africa 
pentru confecționarea săgeților o- 
trivite, precum și orebidee dintre 
cele mai rare.

La ora 10, conducătorii de stat 
romîni împreună cu președintele 
Sukarno au plecat cu automobilele 
spre Bandung. Ca și acum două 
tile, tind oaspeții romîni au sosit 
pentru prima oară la Bogor, lo
cuitorii orașului au ieșit în număr 
foarte mare pe străzi pentru a-i 
conduce pe oaspeții romîni. 
pala arteră a Bogortdui, 
Tjawi, era plină de lume.

Convoiul de mașini abia 
prin mulțimea venită să-și 
mas bun de la oaspeții dragi din 
îndepărtata Romînie.

Panglica de asfalt a drumului

sau „periuțe de dmțî', 
asemănătoare cu iarba.

P rinei ~ 
strada

inainta 
ia ră-
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HĂRNICIA UNEI BRIGĂZI

Odată terminată, piesa e 
scoasă din încleștarea strun
gului. Apoi, Georgescu Gheor
ghe îi face ultimul control. 
Măsurătoarea cu șublerul a- 
rată că piesa a fost strunjită 

fecu multă precizie. La numă- 
’rul mare de piese necesare 

minei Uricani s-a mai adău
gat una de bună calitate.

---- O-----

452 metpi 
făpă pecâpotăpi

Pentru sondorii de la locația 
'■ nr. 5563 ziua de 18 septembrie 
, a avut o deosebită importanță.
La această dată brigada lor a 
ajuns cu sonda la adâncimea de 
452 metri, terminînd-o de săpat. 
In aceeași zi s-a făcut cimentarea 
găurii de sondă. Cu acest prilej, 
pe borna de beton care s-a fixat 
pe locul unde a activat sonda, 
s-a înscris numărul locației 5563. 
Despre activitatea depusă de son
dori la acest loc de muncă se 
vorbește numai cuvinte de laudă 
în colectivul secției de explorări 
miniere „Valea Jiului est“ Live
zeni. Lună de lună brigada lor, 
compusă din muncitori pricepuți 
și cu o bogată experiență în lu
crările de foraj cum sînt sondorii 
șefi Săvulescu Ioan, Popescu Titu 
și Fîciu Constantin, a realizat și 
depășit sarcinile de plan. In au
gust, de pildă, planul brigăzii a 
fost depășit cu 33 la sută.

Dar munca brigăzii condusă de 
tînărul inginer Marinescu Cons
tantin mai are o latură pozitivă: 
calitatea. In întreaga perioadă de 
muncă a locației 5563 brigada nu a 

,a avut nici o recarotare. Lucrînd 
o instalație de foraj tip „Strun

gul", sondorii din brigadă au re
cuperat toate stratele de cărbune 
întîlnîte cu sonda și au contribuit 
la realizarea sarcinilor de plan și 
reducerea cheltuielilor de foraj.

In galeria de transport de Ia 
orizontul 580, blocul n, mina 
Uricanl lucrează harnica bri
gadă de mineri condusă de 
Tokeș Toma. Această brigadă 
deține primul loc în întrece
rea ce se desfășoară între 
brigăzile din pregătiri. Briga
da condusă de tovarășul TcL 
keș Toma obține frumoase re
zultate în muncă. „Secretul'’ 
succeselor constă în utilizare?, 
cu pricepere a unei mașini de 
încărcat E.L.Z.E.K. cu care a 
fost dotată brigada.

La una din consfătuirile ți
nute în cadrul sectorului, to
varășul Tokeș Toma s-a an
gajat in numele brigăzii sale

să depășească sarcinile de plan 
cu 20 la sută și să obțină eco
nomii de lemn de mină prin 
folosirea armăturii T.H. la 
armarea galeriei. După cum a- 
rată rezultatele obținute pînă 
acum, ortacii lui Tokeș Toma 
sînt hotărîți să nu cedeze titlul 
de brigadă fruntașă.

Luna abia a început 
brigada lui Tokeș Toma 
pentru fiecare zi lucrată
pășiri de plan între 35—40 la 
suta, iar în ce privește eco
nomiile de lemn rezultatele 
sînt o garanție că și acest 
biectiv din angajament va 
realizat.

DOROFTE GHEORGHE 
ajutor miner

dar 
are 
de-

La începerea noului an 
în învățămîntul de partid

Partidul nostru desfășoară o 
largă și multilaterală activi
tate îndreptată spre dezvolta
rea conștiinței socialiste a ma
selor, spre atragerea acestora 
la o participare tot mai acti
vă la opera de construire a 
noii orinduiri sociale. Tocmai 
de aceea acordă conducerea 
partidului nostru o deosebită 
atenție ridicării nivelului pro
pagandei de partid, creșterii 
eficacității acesteia, manifestă 
o mare exigență față de con
ținutul ei, subliniind că rolul 
învățămîntului de partid este 
de a contribui la înțelegerea 
aprofundată a politicii parti
dului, a sarcinilor care decurg 
din politica partidului

Așa cum a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej ,Munca de 
propagandă trebuie să asigu
re cunoașterea aprofundată de 
către membrii de partid și de 
masele oamenilor muncii a li
niei și hotărârilor partidului, a 
aprecierilor sale asupra pro
blemelor vieții interne și in
ternaționale, să înarmeze ideo
logic pe membrii de partid 
pentru a îndeplini cu succes 
sarcinile istorice stabilite de 
Congresul al Hl-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn“.

Anul de studiu 
cheiat a marcat 
în îmbunătățirea 
lui de partid, în 
vel ului teoretic al propagan
dei, a eficacității ei practice. 
Potrivit indicațiilor conducerii 
de partid, în centrul activită
ții propagandistice a stat în
sușirea temeinică de către 
membrii și candidații de partid, 
de către ceilalți oameni ai 
muncii, a politicii partidului, 
mobilizarea lor la realizarea 
sarcinilor stabilite de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R. O a- 
tențîe deosebită s-a acordat 
explicării aprofundate a o- 
biectivelor principale trasate 
de partid în etapa actuală și 
a căilor concrete pentru rea
lizarea lor. Studierea în con
tinuare a documentelor Con
gresului al m-lea al P.M.R., 
studierea raportului prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la a 40-a aniversare a 
partidului, a materialelor ple
narelor C.C. al P.MJR., ale se
siunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale au contri
buit la tratarea teoriei mar-

care s-a în
noi progrese 
învățămintu- 
creșterea ni-

xist-leniniste în strînsă legă
tură cu politica și activitatea 
partidului nostru, la o mai 
bună înțelegere a experienței 
partidului nostru, a aplicării 
creatoare de către partid a în
vățăturii marxist-leniniste. O 
mare însemnătate pentru căli- 
rea politico-ideologică a mem
brilor de partid și a celorlalți- 
oameni ai muncii a avut stu
dierea în învățămîntul de 
partid a documentelor Con
gresului al XXll-iea al P.C.U.s. 
in strînsă legătură cu sarcinile 
puse de partidul nostru în ac
tuala etapă a construcției so
cialiste, cu perspectivele dez
voltării țării și concluziile pe 
care P.M.B. le desprinde din 
aceste documente pentru pro
pria sa activitate. Propaganda 
de partid a urmărit asigura- 
rea cunoașterii de către mem
brii și candidații de partid, 
de către oamenii muncii fărăi 
de partid a problemelor inter
naționale, pe baza aprecierilor 
cuprinse în documentele miș
cării comuniste internaționale 
și în documentele partidului 
nostru.

îndrumate de C.C. al parti
dului, comitetele regionale, 
raionale și orășenești de partid 
s-au ocupat mai concret și mai 
sistematic de organizarea și 
conducerea învățămîntului de 
partid. Desfășurarea muncii 
de propagandă a fost anali
zată în organele și organiza
țiile de partid; secretarii și 
meipbril comitetelor regionale, 
raionale și orășenești ale parti
dului participă în- mai mare 
măsură la îndrumarea învăță
mîntului de partid. Comitetele 
regionale Argeș, Iași. Banat, 
Comitetul orășenesc București 
și altele manifestă o preocu
pare sporită- pentru problemele 
de’conținut ale învățămîntu-

(Continuare în pag. 3-a)
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Făuritorii de binale

Nu de mult minerul șef de brigadă Gligor Nicolae din sectorul I A al minei Lupeni 
a fost primit direct în rîndurile membrilor de partid. Cu prilejul primirii in partid el s-a angajat 
să mobilizeze brigada la obținerea de rezultate cit mai bune. După cum arată cele 776 tone 
de cărbune extrase peste plan de către brigada pe care o conduce angajamentul său se 
traduce în fapt.

IN CLIȘEU: Un grup de mineri din brigadă împreună cu șeful de schimb Marcu 
Gheorghe, odihnindu-se după ieșirea din șut.

Maistrul Solok Paul e șeful sec
ției binale din cadrul LI.L. „6 
August" Petroșani, iar meseriașii 
pe care el îi conduce sînt oameni 
harnici și pricepuți. De vrei să le 
vezi hărnicia musai să mergi prin 
ateliere.

Maistrul te invită ospitalier.
— Să începem cu atelierul me

canic — spune el. Aici se execută 
mecanic toate lucrările.

După ce sînt sortate pe dimen
siuni. binalele trec în atelierul ma
nual. Aici lucrează brigăzile de 
linaliști conduse cu pricepere de. 
comuniștii Șandru Ovidiu și Cos- 
tescu Napoleon, 
greu. Aici ai de 
beneficiarului.

— Dacă n-ai

La monta] e mai 
furcă cu -proiectul

executat binalele 
după deviz, beneficiarul îți refuză 
produsele — spune candidatul de 
partid Burciu Constantin. Dar tind 
ai în brigadă oameni ca Radu Voi- 
cu. Buzatu Gheorghe, Mititelu loan 
și un maistru ca Solok Paul ești 
scutit de asemenea neplăceri. Că 
binalele executate de noi sînt de 
bună calitate, o dovedește 
că de tind este înființată 
noastră nu am avut nici o 
matie de la beneficiari.

— Mîine pleacă un nou
port de binale spre șantierul b 
Livezeni — spune cu îndreptățită 
mîndrie șeful secției. Am livrat 
și pentru Călan și Deva.

Făuritorii de binale sînt doar 
cîțiva dintre cei care contribuie la 
construirea locuințelor, a școlilor 
sau a lăcașurilor de cultură. Mun
ca lor e modestă dar importantă 
și merită toată prețuirea.

C. IOAN
muncitor I.I.L. „6 August"

faptul 
secția 
recla-

trans-
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Continuitatea - cerință de seamă!
naliză asupra modului în eare s-a desfășurat munca' cul
tural-educativă în cluburi precum și asupra felului în 
care au muncit comitetele sindicatelor din întreprindet’ 
și instituții pentru îndrumarea și coordonarea activității în 
acest domeniu, în primul semestru al anului 1962. La ple
nară au fost invitați directorii de cluburi, bibliotecarii și 
instructorii formațiilor artistice. A participat, de asemenea, 
tov. Negruț Clement, secretar al Comitetului orășenesc 
partid.

Referatul asupra activității desfășurate a fost expus 
tov. Avrămiuc Constantin, activist 
C.L.S. Petroșani.

In pagina de față prezentăm 
importante rezultate din lucrările

REZULTATE CARE BUCURA

cu munca culturală

de

de 
Ia

cîteva din problemele 
plenarei.

In semestrul 1 al anului curent, 
in domeniul muncii cultural-edu
cative, . s-au obținut rezultate su
perioare celor din perioada prece
dentă. Munca cultural-educativă a 
fost mai strîns legată de cerințele 
producției, mai apropiată de viață, 
astfel că ea a răspuns celor mai 
urgente probleme ce stau în fața 
colectivelor de muncitori.

Numărul conferințelor ținute « 
fost mai mare, iar calitatea aces
tora a crescut simțitor; propagan
da tehnică s-a îmbunătățit. S-au 
ținut peste 300 de conferințe, nu
mărul participanților ridieîndu-se 
la aproape 30.000. Colectivele clu
burilor de la Lonea, Petrila și în 
ultimul timp Petroșani, s-au stră
duit să organizeze acțiuni intere
sante. Simpozioanele, foile de tine
ret, serile închinate fruntașilor au 
atras la cluburi un număr mare 
de oameni ai muncii.

Și în munca cu cartea s-au ob
ținut unele rezultate, care se con
cretizează prin prezentarea unui 
număr mai mare de recenzii, or 
ganizarea de biblioteci volante }i 
expoziții, fapte ce în ultima ins
tanță au dus la sporirea numâ • 
rului de cititori și a cărților citite.

Cinematografele sindicale au 
contribuit și ele la educarea oa
menilor muncii, prezentînd în pe
rioada arătată 1893 de spectacole, 
la care au participat 480.000 spec
tatori.

O bună parte din formațiile 
artistice de amatori de la cluburile 
Lupeni, Lonea și altele au fost 
reactivizate. Artiștii amatori an 
dat un număr de 367 programe 
vizionate de 100.000 de spectatori. 
La cel de-al lll-lea festival bie
nal „1. L. Caragiale“ au participat 
22 de formații de teatru, față de 
6 participante la concursul din

perioada anterioară. La festivalul 
cintecului și dansului „Pe plaiurile 
Hunedoarei?' au luat parte 56 for
mații și 54 soliști dansatori, vo
cali și instrumentiști. Cu prilejul 
acestor festivaluri s-au remarcat 
formațiile de teatru de la clubul 
sindicatului din Petroșani, corul 
clubului Lonea, fanfara clubului 
Petrila, orchestra semisimfonică •> 
clubului din Lupeni, orchestra de 
muzică ușoară a clubului din Vul
can, brigada artistică de agitație 
a U.R.OM.P. și altele.

Comitetele sindicatelor din în
treprinderi au îmbunătățit activi
tatea în domeniul agitației vizuale, 
urmărind ca lozincile și chemările 
expuse să fie mobilizatoare, con
crete, să popularizeze angajamen
tele fruntașilor. Cluburile au con
tribuit la extinderea experienței po
zitive, organizînd întîlniri între ti
neri și vîrstnici, schimburi de ex
periență între fruntașii în întrece
rea socialistă.

Rezultatele arătate, precum și 
cele obținute in domeniul ridică
rii calificării muncitorilor, în do
meniul difuzării ziarelor și revis
telor au fost posibile datorită ba
zei materiale existente și care, în 
parte, a fost folosită în mod ju
dicios.

Organizațiile de partid au în
drumat îndeaproape activitatea 
cultural-educativă, analizfnd perio
dic modul în care s-a desfășurat.

Ar fi fost indicat ca activiștii 
culturali care au luat cuvîntul să 
vorbească despre metodele folosite 
in mobilizarea oamenilor muncii la 
diferite acțiuni, despre modul în 
care contribuie clubul la ridicarea 
conștiinței socialiste a muncitori
lor. Despre aceste lucruri, din pă
cate, s-a vorbit prea puțin.

Este îmbucurător faptul că la 
diferite concursuri și festivaluri se 
înscriu un număr măre de formații 
artistice de amatori. Dar e sufi
cient atît ? Fără îndoială că nu. 
Munca culturală trebuie să aibă 
continuitate, este nepermis ca ea să 
se desfășoare la voia intîmplării, 
formații întregi fiind absente luni 
de-a rîndul.

Deși e nepermis. mai la toate 
cluburile se întîmplă acest lucru. 
Brigăzile artistice de agitație de 
la Vulcan, Lonea, Aninoasa au 
o activitate redusă, corul de la 
Vulcan e pe cale de destrămare, 
fanfara de la Aninoasa așișderea.

Dar să analizăm cauzele. La clu
bul din Vulcan in 11 formații ar
tistice activează, după afirmația 
tov. Baban Nicolae, 40 de artiști 
amatori. E foarte puțin. Dar de 
fapt nici adția nu sînt. Ar reveni 
vreo 3 oameni pe formație; Cum 
se lucrează cu aceștia ? Sînt „tre- 
cuți“ de la o formație la alta, „de 
la caz la caz", adică la formația 
care urmează să dea un spectacol. 
Celelalte formații in acest timp... 
stau. Comitetul sindicatului, consi
liul de conducere al clubului se 
complac în situația de a lucra cu 
cîțiva oameni, în loc să mobili
zeze masa de tineri la club, să 
crească cadre noi pentru toate for
mațiile pentru ca munca să aibă 
continuitate. La clubul din Lonea 
(director tov. Gabor Iosif) a fost 
suficient să plece un om pentru 
ca brigada artistică de agitație, 
această formă eficace de populari-

zare a succeselor și combatere a 
lipsurilor, să-și înceteze activita
tea ; la Aninoasa dezinteresul di
rectorului clubului, tov. Negraru 
Gheorghe, a „reușit" să transfor
me un club fruntaș într-unul co
daș.

Nu este de mirare că lucrurile 
stau astfel, cînd planurile de mun
că, programele sînt întocmite su
perficial, nu se urmărește aplicarea 
lor, iar comitetele sindicatelor nu 
trag la răspundere pe cei ce nu-și 
îndeplinesc sarcinile. Consiliile de 
conducere ale cluburilor (Vulcan, 
Petrila etc.) nu-și trăiesc din plin 
viața, nu sprijină rezolvarea mul
tiplelor sarcini ce stau în fața clu
burilor.

Nu numai în privința muncii cu 
formațiile artistice se manifestă 
lipsa de continuitate. Iată, de pil 
dă, la Vulcan, universitatea mun
citorească și-a încheiat activitatea 
cu rezultate slabe, datorită faptu
lui că după începutul promițător 
nu s-a mai interesat nimeni de mo- 
bilizarea cursanților, lăsînd lucru
rile să se desfășoare de la sine. 
Directorii cluburilor nu iau sala
riul... întimplător, ci cu... continui
tate, deci și munca trebuie să se 
desfășoare tot astfel 1 Este nece
sar să se mobilizeze toate forțele, 
să se reorganizeze, acolo unde este 
cazul, consiliile de conducere ale 
cluburilor, să se întocmească pro
grame concrete de activitate, iar 
comitetele sindicatelor să controleze 
îndeaproape munca cluburilor. A- 
tunci da, sînt speranțe serioase 1

in majoritatea întreprin
derilor și instituțiilor din 
Valea Jiului funcționează 
ștanduri de vînzare a cărți
lor. IN CLIȘEU: Ștandul de 
cărți de la U.R.UJW.P.

Educarea comunistă a ma
selor, dezvoltarea dragostei fa
ță de muncă, a interesului fa
ță de nou, pun în fața muncii 
culturale sarcina de a găsi 
forme variate și atractive de 
influențare asupra conștiinței 
in scopul creșterii acesteia.

Una din mijloacele frecvente 
folosite sînt conferințele pe 
teme politice. Pentru ca aces
tea să-și atingă scopul, este 
necesar ca ele să fie întoc
mite la un nivel corespunză
tor, să se manifeste grijă față 
de compoziția participanților 
in fața cărora este expusă. 
Sînt cazuri cînd se expun con
ferințe în termeni „savanți“ 
care nu fac altceva decît să 
lase nedumeriri în rîndul au
ditorului. Alteori mobilizarea 
la conferințe este foarte sla
bă, așa că doar un număr mic 
de oameni ai muncii au posi
bilitatea să participe la ele. 
Iată un caz : la Aninoasa a 
sosit un conferențiar din Ca
pitală, dar nu s-a făcut ni
mic pentru mobilizare, deși se 
știa dinainte despre acest lu
cru. In grabă, directorul clu
bului a adunat 14 persoane, 
iar el a părăsit clubul... avînd

treabă, se mai înregistrează 
atitudini de formalism și In 
activitatea altor cluburi. La 
Petrila, de pildă, programele 
întocmite uneori sînt fictive, 
punctele înscrise nefiind res
pectate.

Se observă dese neajunsuri 
în activitatea cu cartea. Nu
mărul recenziilor, serilor lite
rare etc. este încă mic, ele sînt 
organizate de mintuială, bi
bliotecarii punîndu-și drept 
scop realizarea punctelor pre
văzute în program și nu edu
carea și culturalizarea unei 
mase cit mai largi de oameni 
ai muncii. Aceasta pentru a 
putea trece In raportul de ac
tivitate așa-zise realizări. La 
Vulcan, de pildă, se comunică 
uneori acțiuni nerealizate, al
teori se „umflă" artificial ci
frele. La o acțiune de la bi
bliotecă, de exemplu, au par
ticipat 60 de persoane, dar 
bibliotecara, în raportul de 
activitate, a trecut... 200.

Și în alte acțiuni se întlm- 
plă la fel. In munca cu filmul, 
cluburile se mărginesc la pre
zentarea lor, fără să găsească 
forme corespunzătoare pentru 
a elucida în fața spectatorilor

din filme, învățămintele 
pot trage. Este semnifi- 
să arătăm că in 6 luni

Formalismul împiedică desfășurarea 
unei munci susținute

ideile 
ce se 
cativ
la cinematografele cluburilor 
nu s-a ținut nici o recenzie 
sau prezentare de film. La 
.Vulcan lipsa de grijă a mers 
atit de departe incit directo
rul clubului nu și-a dat os
teneală nici măcar pentru a 
raporta la Timișoara situația 
rulărilor, fapt ce într-o lună 
a atras după sine „sancționa
rea" cinematografului munci
toresc din Crlvidia, care n-a 
primit nici un film. Oare cu 
ce sint vinovați muncitorii din 
Crividia de sînt astfel „sanc
ționați" in loc ca directorul 
clubului să fie tras la răspun
dere pentru neglijența mani
festată ?

Se manifestă formalism de 
către comitetele sindicale și 
in privința organizării cercu
rilor de minim tehnic, a cursu
rilor de ridicare a calificării, 
despre existența cărora se vor
bește mult, se trimit situații, 
dar în realitate se face prea 
puțin. Este timpul ca atitudi
nile de formalism, care con
stituie o piedică în muncă, să 
fie lichidate I

Lipsurile sâ
In cuvîntul său, tovarășul 

Negruț Clement, după ce a 
vorbit despre realizări, a sub
liniat necesitatea lichidării 
grabnice a lipsurilor ce se ma
nifestă in munca culturală.

Vorbitorul a arătat că' pla
nificarea muncii este defec
tuoasă, activitatea consiliilor 
de conducere ale cluburilor 
lasă mult de dorit, iar comi
tetele sindicatelor nu îndrumă 
întotdeauna activitatea la ni
velul cerințelor. Se manifestă 
adesea încălcări de atribuții 
(Vulcan, Aninoasa) cînd di
rectorul clubului își asumă 
rolul de conducător al muncii 
culturale, iar comitetele sin
dicatelor tolerează acest lu
cru, în loc să ia măsuri me
nite să asigure o planificare 
temeinică, un control concret, 
să participe la acțiunile pe 
care le întreprinde clubul. Sînt 
acțiuni care nu se realizează 
pentru că cluburile nu sint 
sprijinite în munca lor de că
tre comitetele sindicatelor, ca
re la rîndul lor, nu-și respec
tă propriile hotărîri legate de 
activitatea culturală.

Este necesar să se 
tățească substanțial 
muncă, fiecare să-și
deplin datoria acolo 
muncește. Să se lichideze prac
tica dăunătoare, care se ma

îmbună- 
stilul de 
facă pe 

unde

Educația se face 
și prin exemplul personal

Majoritatea activiștilor cultural' 
se străduiesc să facă față cerin
țelor ce li se pun. Unii însă nu 
fac nici un efort în această pri
vință. Iată, de pildă, cazul tov. 
Baban Nicolae. E un fapt curios, 
dar real : în acest an n-a citit nîd 
o carte de literatură sub pretextul 
că nu are timp ! E lesne de în
țeles că în acest caz nu poate sâ 
îndrume activitatea bibliotecii, nu 
poate să recomande celor ce-i so
licită sprijinul cărțile cele mai a* 
decvate, într-un cuvînt nu poate să 
desfășoare o muncă la nivelul ce
rințelor.

Sînt cazuri cînd unii activiști cui. 
turali dovedesc o gravă lipsă de 
disciplină, lipsă de conștiincioși* 
tate în muncă. Numai astfel se 
pot caracteriza atitudinile lui Ne
graru Gheorghe, care în loc să 
depună eforturi pentru îmbunătă
țirea activității clubului, dă ftp* 
vadă de superficialitate și dezint\-*Jt 
res, de indisciplină în relațiile cp 
organele sindicale, de lipsă de 
considerație față de lăcașul de cul
tură la al cărui conducere este 
pus. Astfel se explică faptul că 
clubul de la Aninoasa, care a fost 
un club bun, 
tivitate slabă, 
rințelor.

Instructorul 
sile a plecat 
lăsînd baltă pregătirile brigăzii ar
tistice de agitație pentru festival, 
dueîndu-se la mina Lupeni. Acolo, 
un timp, pînă ce i s-au asigurat 
lui personal condițiile necesare, a 
lucrat, apoi a trecut la construc
ții, unde promite organizarea bri
găzii artistice de agitație, în schim
bul altor avantaje personale. La 
clubul din Petroșani sînt doi ins
tructori cu o jumătate de normă, 
a căror activitate, de asemenea, 
este nesatisfăcătoare. Instructoarei 
Lazăr Melania de la Vulcan are 
o ținută nedemnă la repetiții. Ar 
fi timpul ca astfel de atitudinrWă 
fie lichidate. Comitetele de part’d, 
comitetele de sindicat să analizeze 
următoarea problemă : cine și cum 
face educația oamenilor muncii. E- 
lementele care, prin comportarea 
lor, nu corespund cerințelor 
fie înlocuite. Cel ce nu este 
cat și nu posedă o conștiință 
tă, nu poate educa pe alții 1

azi desfășoară o ac- 
mult sub nivelul ce-

Constantinescu Va- 
dc la mina Lonea,

lie lichidate!

să 
edu- 

inal-

♦
nifestă și in cadrul C.L.S., de 
a folosi activiștii însărcinați 
cu munca culturală în alte 
treburi. Să se lichideze cu 
practica chemării fără rost a 
directorilor de cluburi la Pe
troșani, care astfel (ca, de e- 
xemplu, la Vulcan, Lonea) 
nu-și îndeplinesc sarcinile pe 
care le au.

Să se muncească astfel Incit 
să existe continuitate în mun
ca culturală. Aceasta cere o 
bază de masă, nu un grup de 
oameni, care în unele cazuri 
deși sînt plătiți (instructorul 
de dans de la Vulcan, instruc
torii artistici de la Petroșani) 
nu-și îndeplinesc în mod co
respunzător sarcinile.

Să se militeze pentru extin
derea experienței pozitive, să 
se dezvolte propaganda teh
nică și să se ducă o astfel de 
muncă îneît să se contribuie 
din plin la educarea comunistă 
a oamenilor muncii.

Hotărîrea adoptată 
nară trebuie aplicată 
tică ceea ce va duce 
nătățlrea substanțială a <- 
vității cultural-educative de 
masă.

de pla
in prac- 
la îmbu-

Pagină redactată 
de VICTOR Ft’LEȘI



ANGAJAMENTE 
ÎNFĂPTUITE La începerea noului an în învâtămîntul de partid
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Colectivul sectorului de pre
lucrare de la preparația Pe- 
trila s-a angajat ca în acest 
an să producă peste plan 10.000 
tone de brichete, să îmbună
tățească calitatea acestora cu 
0,5 la sută și să realizeze e- 
conomii la prețul de cost în 
valoare de 100.000 lei.

Muncitorii acestui sector au 
desfășurat lună de lună o ac
tivitate rodnică, s-au străduit 
să-și respecte angajamentele 
asumate. Rezultatele obținute 
confiTmă pe deplin acest lu
cru. De la începutul anului și 
pînă în prezent ei au produs 
peste plan mai mult de 11.000 
tone de brichete, calitatea lor 
a fost îmbunătățită cu 2 la 
sută, iar la prețul de cost e- 
conomiile obținute se ridică 
la aproape 570.000 lei.

Aceste realizări se datoresc 
în bună parte și măsurilor 
tehnico-organlzatorice luate 
printre care se numără: con
trolarea filtrelor de smoală în 
scopul evitărî pătrunderi de 
Impurități în pompele de re
fulare, urmărirea permanentă 
.a presiuni1, aburilor, respecta- 
irea granulației și a temperatu
rii la cărbunii uscați etc. La 
aplicarea acestor măsuri au 
contribuit echipele de lăcătuși 
conduse de Szedlacsek Eugen, 
Lorentz Henrick precum și 
schimburile conduse de maiștrii 
Kovacs Anton, Molnar Hie, 
Sofalvi Ludovic și alții.

C. BADUȚĂ 
corespondent

_=©=_

Acțiuni de colectarea 
fierului vechi

Tinerii de la preparația Pe- 
trila sprijină cu entuziasm ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi din incinta întreprin
derii.

Munca patriotică a devenit 
o preocupare plăcută la care 
tinerii participă în număr 
mare.

In cursul acestui an, tinerii 
de la preparația din Petrila 
au colectat 220.000 kg. fier 
vechi. Ei au organizat raiduri 
pe la fiecare loc de muncă, 
iar fierul vechi adunat l-au 
predat I.C.M.-ului.

Numai la ultimul raid orga
nizat de tinerii din cadrul la
boratorului de probe al pre- 
parației s-au adunat 20 tone 
de fier vechi care a fost încăr
cat și predat I.C.M.-ului.

I. SIMANDI
muncitor — preparația Petrila 
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ÎN ÎNTRECERE
Sibișan Victor și Tziler Ca

rol conduc cite o echipă de In - 
treținere în preparația Lupeni. 
De un timp, aceste două echi
pe se întrec între ele pentru 
obținerea celor mai frumoase 
rezultate în întreținerea in
stalațiilor încredințate lor si 
pentru realizarea de economii.

Echipa condusă de comu
nistul Sibișan Victor, mai zi
lele trecute, a efectuat schim 
barea a 300 cupe de elevator 
dintre care numeroase au fost 
recondiționate de însăși mem
brii echipei. Prin recondițio- 
narea cupelor, echipa lui Si
bișan Victor a realizat o eco
nomie de 1.500 lei. O altă rea
lizare a echipei este recondi- 
tionarea bolțurilor de la cuva 
de mediu dens care a adus o 
economie ce echivalează cu 
contravaloarea a 500 kg. oțel 
laminat.

Urmînd exemplul comuni? ■ 
tului Sibișan, utemistul Tziller 
Carol a îndrumat pe tovarășii 
săi de muncă să treacă la re- 
condiționarea lanțurilor de 
cratere.

La ultima consfătuire de 
producție, echipa lăcătușului 
Tziller Carol s-a angajat ca 
prin folosirea de noi rezerve 
interne să realizeze o econo
mie de 2.000 lei.

întrecerea între cele două 
echipe este în toi.

N. KOVENȚA 
tehnician U.E.V

(Urmare din pag. l-a)

lui, pentru ridicarea continuă 
a nivelului acestuia.

Creșterea sferei de cuprin
dere a învățămîntului de partid 
este ilustrată de faptul că în 
anul școlar 1961—1962 au stu
diat în invățămîntul de partid 
peste un milion de tovarăși. 
Toți membrii noi șl candidă - 
ții de partid au urmat cursu
rile învățămîntului de partid.

In cadrul vastei activități 
ideologice desfășurate de 
partid în rîndurile intelectua
lilor s-a extins studiul mar- 
xism-Ieninismuluî de către ca
drele didactice, oamenii de ști
ință, artă și cultură; nume
roși academicieni, profesori u- 
niversitarl, cercetători științi
fici au devenit propagandiști 
în invățămîntul de partid.

îmbunătățirea compoziției șl 
pregătirii corpului de propa
gandiști a stat in mai mare 
măsură în centrul preocupă
rilor organelor și organizații
lor de partid. Membrii birou
rilor comitetelor regionale, 
raionale și orășenești de partid 
țin în fața propagandiștilor 
lecții și informări pe proble
mele cele mai importante șl 
actuale ale dezvoltării econo
miei și culturii din regiunea, 
raionul sau orașul respectiv.

In anul de studiu trecut a 
crescut amploarea muncii 
ideologice, a sporit eficacita
tea propagandei de partid. 
Totuși aceste rezultate nu co
respund încă condițiilor și po
sibilităților existente. înaltelor 
cerințe puse de partid. Sint 
necesare noi eforturi pentru 
ridicarea activității propagan 
distice la nivelul sarcinilor 
actuale.

In urma analizei desfășură
rii invățămintului de partid 
in anul de studiu 1961—1962, 
pe baza indicațiilor conduce
rii de partid, în centrul în 
tregului învățămînt de partid 
va sta și pe viitor studierea 
problemelor actuale ide poli
ticii partidului, a documente
lor de partid, urmărindu-se 
creșterea eficacității practice 
a învățămîntului ideologic, a 
legăturii sale cu viața, a con
tribuției sale la înfăptuirea 
sarcinilor etapei actuale de 
dezvoltare a țării, la dezvolta
rea conștiinței socialiste a 
maselor. Invățămîntul de partid 
este chemat să-și aducă din 
plin aportul la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața or
ganizațiile de partid, a colec
tivelor de muncă din între
prinderi, instituții, gospodării 
colective, să-i mobilizeze pe 
oamenii muncii în vederea 
realizării planului la toți in
dicii, sporirea producției indus
triale și agricole, creșterea 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, imbună 
tățirea calității produselor. 
Tocmai după rezultatele prac 
tice pe care le determină in 
aplicarea politicii partidului 
se poate apreeia eficacitatea 
propagandei de partid, forța 
ei mobilizatoare. Comitetele 
regionale, raionale și orășe
nești de partid au datoria să 
acorde un ajutor sporit orga 
nizațiilor de partid din acele 
întreprinderi, instituții, gOspo 
dării colective și de stat, așe
zăminte de cultură unde in
vățămîntul ideologic nu con
tribuie in suficientă măsură la 
rezolvarea sarcinilor practice, 
la răspindirea experienței îna
intate și înlăturarea lipsuri
lor, nu combate cu hotărire a 
titudinile înapoiate față de 
muncă, necinstea șl alte ma
nifestări străine moralei co
muniste.

In întreg invățămîntul de 
partid se va acorda și în vii
tor atenție studierii probleme 
lor economice: de mare impor - 
tanță este în această privin
ță îndrumarea sistematică a 
activității cercurilor de eco 
nomie concretă și economie 
politică, al căror număr a 

.crescut anul acesta, precum 
și a seminarilor de economie 
agrară ce vor funcționa lunar 

pe lingă cabinetele raionale de 
partid. Sarcina principală în 
domeniul studierii probleme 
lor economice este de a ridica 
nivelul de predare a econo
miei politice și economiei con 
crete mal ales pentru actîvlș 
tii de partid șl cadrele de 
conducere din întreprinderi, 
introdueîndu-se în programe 
teme noi, corespunzătoare sta
diului actual de dezvoltare a 
tehnicii și tehnologiei, cerin
țelor organizării șl conducerii 
unităților industriale.

In condițiile actuale, cînd 
rîndurile partidului la sate au 
crescut, este necesar mal mult 
ca oricind ca organele și or
ganizațiile de partid să se 
preocupe de bunul mers al în
vățămîntului de partid la sate, 
să acorde atenție cuprinderii 
în cercuri și cursuri a noilor 
membri și candidați de partid, 
precum și a celor mai înain
tați oameni al muncii din Ju 
rul organizațiilor de partid. 
Ele sînt chemate să la toate 
măsurile pentru ca propagan
da de partid să fie un puter
nic mijloc de mobilizare a ță
ranilor colectiviști la întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, la ere? 
terea producției agricole.

Partidul subliniază necesita
tea ca Invățămîntul ideologic 
să aeorde o atenție neslăbită 
ridicării conștiinței socialiste 
și formării moralei socialiste 
a oamenilor muncii, cnltîvînd 
atașamentul față de partid șl 
orinduirea democrat-populară, 
atitudinea nouă față de mun
că și avutul obștesc, comba
tivitatea față de vechile con
cepții șl moravuri.

In diferitele forme ale În
vățămîntului ideologic va ocu
pa un loc important studierea 
istoriei partidului nostru în 
lumina documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie- 
decembrie 1961 și a raportu
lui la a 40-a aniversare a! 

^partidului, studierea activită
ții politice și organizatorice a 
partidului, a organizațiilor 
sale.

Una din sarcinile Impor 
tante ale învățămîntului de 
partid constă în dezvoltarea 
muncii de educare patriotică 
a oamenilor muncii, în studie 
rea principalelor momente din 
istoria patriei și a poporului 
romîn. Aniversarea a 15 ani 
de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne și aceea a 
30 de ani de la eroicele lupte 
din Februarie 1933 constituie 
un minunat prilej de cultivare 
a mîndriei patriotice pentru 
tradițiile de luptă ale partl - 
dului și ale poporului nostru, 
de cunoaștere mai aprofunda
tă a experienței istorice a 
partidului.

Predarea marxism-leninis
mului în invățămîntul de 
partid șl de stat trebuie orien
tată în mai mare măsură’ spre 
formarea concepției științifice 
despre lume.

Propaganda de partid este 
chemată să lămurească în con
tinuare problemele actuale ale 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, ale lup
tei pentru pace, să trateze 
problemele fundamentale pri
vind conținutul epocii con
temporane și transformarea 
sistemului mondial socialist în 
factorul hotărîtor al dezvoltă 
rii societății: noua etapă de 
dezvoltare a sistemului mon
dial socialist: continua dezvol
tare șl perfecționare a di vi 
ziunii internaționale socialiste 
a muncii, cooperarea șl cola
borarea dintre țările socialis 
te: victoriile socialismului în 
cadrul întrecerii pașnice din
tre cele două sisteme; adîncî 
rea crizei generale a capita
lismului: căile complexe de 
dezvoltare a țărilor eliberate 
din jugul colonial. O mare în 
seninătate are prezentarea ar
gumentată a superiorității sis 
ternului socialist pe plan eco 
nomie, politic, social, tehnico- 
științific, demaseîndu-se tot 
odată concret modul de viață 
capitalist, esența „democrației 

burgheze*', situația maselor 
muncitoare, a intelectualilor în 
lumea capitalistă, ideologia 
reacționară a anticomunismu
lui, concepțiile apologetice 
despre capitalism. Este o sar
cină de cinste a învățămîntu
lui de partid să contribuie la 
educarea comuniștilor șl a ce
lorlalți oameni ai muncii In 
spiritul internaționalismului 
proletar. a devotamentului 
nemărginit față de cauza uni
tății lagărului socialist, a miș 
cării comuniste și muncito
rești Internaționale. Spiritul 
militant, combativitatea pro 
prie propagandei de partid 
trebuie să se manifeste tot 
odată și tn viitor în relevarea 
caracterului creator al mar- 
xism-leninismulul. in combate
rea concepțiilor reformiste, re
vizioniste. dogmatice.

O sarcină de mare însemnă 
tate a organelor șl organiza
țiilor de partid este de a dez
volta munca ideologică în rîn
durile intelectualilor. Vor tre
bui să capete o și mai largă 
extindere studiul Individual, 
seminariile teoretice și dezba 
teri le pe probleme filozofice 
ale științelor naturii, esteticii 
marxist—leniniste organizate
corespunzător preocupărilor șl 
dorinței diferitelor categorii de 
intelectuali, asigurîndu-se tot
odată informarea intelectuali 
lor asupra problemelor ac
tuale ale politicii partidului șl 
vieții internaționale, prin ci
cluri de expuneri organizate 
diferențiat.

Studiul cadrelor de partid, 
de stat și din economie, per
fectionarea continuă a pregă 
tirii lor politico-ldeologice vor 
trebui să stea in mai mare 
măsură în atenția organelor 
șl organizațiilor de partid.

Intrucît în ultimii ani a 
Crescut simțitor numărul mem
brilor de partid care au ur
mat diferite forme de Invă-’ 
țămînt șl a celor cu o pregă 
tlre politico-ideologică șl d© 
cultură generală superioară, 
este necesar să se extindă stuj 
diul Individual, să se organi
zeze expuneri de lecții de sin
teză șl dezbateri teoretice pe 
probleme de bază ale marxism > 
leninismului și ale politicii 
partidului, științei și luptei 
ideologice contemporane.

Propaganda prin conferințe 
este unul din principalele mij
loace de explicare operativă a 
politicii și hotărîrilor partidu
lui. a problemelor Internațio
nale, de influențare a unor 
mase largi de oameni al mun
cii. Extinderea ciclurilor de 
expuneri ținute lunar, ridica
rea nivelului lor trebuie să 
constituie o preocupare per
manentă a organelor și orga
nizațiilor de partid.

Experiența dovedește că gra
dul de pregătire al propagan
diștilor are un rol hotărîtor în 
întreaga desfășurare a învă
țămîntului de partid, în creș
terea forței sale de mobiliza
re. Caracterul școlăresc al în
vățămîntului în unele cursuri 
și cercuri de masă, înlocuirea 
lămuririi problemelor teoretice 
si a fenomenelor noi ale vie
ții sociale prin formule șablon 
sau înșiruiri seci 'de cifre șl 
fapte sînt determinate in ma
re măsură de existența unor 
deficiențe în pregătirea și în
drumarea propagandiștilor, ca
re se limitează de multe ori 
la studierea manualelor des
tinate cursanților.

C.C. al partidului subliniază 
în mod deosebit necesitatea ca 
organele și organizațiile de 
partid să acorde o deosebită 
atenție formelor organizate de 
studiu al propagandiștilor 
pentru ridicarea nivelului lor 
politico-ideologic, de cultură 
generală, ca și a pregătirii 
metodice.

In scopul pregătirii propa
gandiștilor la un nivel supe 
rior cercului pe care îl con
duc, se vor organiza la cabi 
netele de partid — în afara 
pregătirii pentru temele din 
programul 'de învățămînt - 
dezbateri pe problemele teo

I

i
i

evidență a- 
de către

experiența

retice actuale, expuneri pe te
me ale muncii de partid, ale 
construcției socialiste șl situa- ■ 
ției internaționale, prezentări 
de lucrări beletristice. Partidul 
cere propagandiștilor să-și 
dezvolte și să-și îmbogățeas 
că continuu cunoștințele, să-și 
însușească măiestria lămuririi 
problemelor celor mal com
plexe, dovedindu-se prin în-, 
treaga lor activitate, la Înăl
țimea sarcinii de cinste ce le-a 
fost încredințată.

indicațiile bibliografice au o 
mare însemnătate în ridicai 
rea nivelului învățămîntului. 
Pentru fiecare lecție și semW 
nar se cere o alcătuire judi
cioasă a bibliografiei cuprins 
zînd opere ale lui Marx, En
gels, Lenin; documentele partl- ; 
dului nostru; documentele miș-' • 
cării comuniste și muncitorești 
internaționale — Declarațiile : 
consfătuirilor partidelor co
muniste și muncitorești, docu
mentele Congresului al XXII • 
lea al P.C.U.S., etc.

Apariția in ultimul timp a 
unui șir de manuale și mate
riale didactice originale a con
tribuit la studierea învățătu-' 
rii marxist-leniniste într-o 
mai strînsă legătură cu poli
tica și activitatea partidului 
nostru. îmbunătățirea conți * 
nuă, a manualelor existente 
și elaborarea de noi manuale, 
care să scoată în 
plicarea creatoare 
partidul nostru a învățăturii 
marxist-leniniste, 
acumulată de partid, de miș
carea comunistă internaționa-- 
lă — este o sarcină importan
tă, la realizarea căreia au da
toria să-și dea aportul prind-? 
palele cadre din domeniul ști
ințelor sociale.

Presa de partid este chema
tă să publice un număr mat 
mare de materiale de analiză 
a conținutului propagandei, să 
intervină operativ, prin arti
cole teoretice și consultații, 
în vederea clarificării unor 
probleme de actualitate pri
vind desăvîrșlrea construirii 
socialismului în țara noastră 
și viața internațională.

Se va urmări ca, prin în
treaga sa organizare și desfă
șurare, coordonată cu celelal
te sarcini în producție și ob
ștești ale cursanților, învăță- 
mîntul de partid să se înca
dreze cit mai rațional în ac
tivitatea organizațiilor de 
partid, să nu stînjenească ac
tivitatea de producție, să nu 
aglomereze cu ședințe mem
brii și candidații de partid.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești de partid, 
organizațiile de bază sînt che
mate să conducă, zi de zi, ne
mijlocit Invățămîntul de partid, 
să ia toate măsurile pentru a 
asigura bunul lui mers. Impor
tant este ca, încă de la înce
putul noului an de studiu, or
ganele de partid, mobilizînd 
în jurul lor un larg activ ob
ștesc, să-și îndrepte atenția 
spre conținutul de idei al în
vățămîntului, să ajute efectiv 
la ridicarea nivelului teoretic 
al lecțiilor și seminariilor și 
legarea lor strînsă de viață, 
să generalizeze experiența îna
intată, intervenind operativ 
pentru lămurirea problemelor 
neclare, înlăturarea confuziilor. 
Controlul și îndrumarea învă)- 
țămîntului este sarcina între
gului comitet regional sau ra
ional, a secretarilor comite
tului, a instructorilor terito
riali, a secretarilor organiza
țiilor de bază.

Cunoașterea temeinică a po
liticii partidului, a bazelor el 
științifice, însușirea principii
lor fundamentale ale învăță
turii marxist-leniniste, arma 
ideologică încercată a parti
dului, călăuză sigură în lupta 
pentru triumful cauzei socia
lismului — va însufleți pe co
muniști, masa largă a oame
nilor muncii la obținerea’ de 
noi succese în înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

(Articol apărut în ziarul 7,Sein- 
teid“).
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Vizita conducătorilor romîni In indonezia

(Urmare din pag. l-a)

de mina 
terasă în

1 sprg Bandung șerpuiește printre 
[dealuri și munți. Peisajul de o ma- 
• re frumusețe este asemănător în
trucâtva celui de la Timiș, dar, deși 

'am văzut și arbori din zona tem-
■ perată. continuă să predomine si
luetele zvelte ale palmierilor, trun- 
chiurile bananierilor și ananașilor. 
Asemenea unei cascade extrem de

‘ domo ale, făurită parcă 
. omului, apa trece din
terasă și se prelinge dinspre culmi 
pe pereții de stâncă din preajma

■ șoselei. Șuvoaiele de apă captate 
în zeci de canale dau viață ore- 
Zăriilor. Din nou pot fi îmbrățișa
te într-o singură privire toate e-

. tapele muncilor agricole. Pe unele 
ogoare se însămînțează, alături se 
repică orezul, în timp ce în apro
piere bivolii pasc în liniște.

Cortegiul de mașini face un scurt 
popas la 
titudinea 
și zarea

> munților.
întîmpinați de colonelul Mashudi, 
comandantul militar și guvernato
rul Jawei de vest, și de Ibrahim 
Adji, comandantul poliției din 
Jawa de vest. Apoi mașinile s-au 
pus din nou în mișcare, continuîn- 
du-și drumul spre Bandung. Pe 
tot restul drumului am întilnit a-

—=0=_

1 star a Tjipanas. Aici, al- 
este de 1.100 de metri 
este închisă de lanțurile 
Oaspeții romîni au fost

ceeași animație, aceeași atmosferă 
de sărbătoare și putem spune că 
i~am văgjit pe toți locuitorii sa
telor prin care au trecut conducă
torii de stat romîni, pentru că toți 
au ținut să le iasă în întîmpinare. 
„Hidup persababatan antara Re~ 
publik Indonesia dan Republik 
Raksat Rumania.'- (,(Trăiască prie
tenia dintre Republica Indonezia 
și Republica Populară Romînă“ij, 
„Hidup pretiden Sukarno — pre~ 
tiden Gbeorghiu-Dej“ („Trăiască 
președintele Sukarno și președintele 
Gbeorgbiu-Dej“fy „Selamat datang 
Es pretiden Rumania Gbeorgbiu- 
Dej'' („Bun venit excelenței sale 
președintele Rominiei Gbeorgbiu- 
Dej“‘). Am citit aceste lozinci de-a 
lungul drumului pe pancarte 
transversale sau pe pancartele pe 
care le fluturau populația.

La ora 16, mașinile oficiale au 
sosit la Bandung, orașul cunoscut 
in întreaga lume, îndeosebi de ând 
a găzduit istorica conferință a ță
rilor afro-asiatice din anul 2955.

Cele cinci principii ale coexis
tenței pașnice proclamate la Con
ferința de la Bandung au 
de atunci programul de 
externă al multor țări din 
lume. Bandungul, aflat la

devenit 
politică 

întreaga 
o alti~

PleBaia (.(. al Pilii
BERLIN 6 (Agerpres).
La Berlin s-a 

ții comunicatul 
plenara C.C. al 
a avut loc între 
brie. Plenara a 
aprobat în unanimitate rapor
tul de activitate al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G. (ra
portor Gunther Mittag).

Plenara a aprobat de ase
menea, în unanimitate rapor
tul cu privire la pregătirea și 
convocarea celui de-al yi-lea 
Congres al P.S.U.G. care a fost 
prezentat de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

Plenara a aprobat propune
rea cu privire la convocarea 
Congresului al VI-lea al 
P.S.U.G. între 15 și 19 ianua
rie 1963. Pe ordinea de zi a 
congresului figurează: rapor
tul C.C. al P.S.UîG. cu privire 
la activitatea partidului în pe
rioada care a trecut de la 
Congresul al V-lea; raportul 
Comisiei de revizie; raportul 
lui W. Ulbricht „Programul 
socialismului si sarcina istori
că a P.S.U.G.". raportul lui E. 
Honecker cu privire la noul 
statut al partidului; alegerea 
organelor centrale ale parti
dului.

dat publicită- 
cu privire la 
P.S.U.G. care 
3 și 5 octom- 
ascultat și a

I

Lucrările Adunării
NEW YORK 6 (Agerpres).
La ședința plenară din diminea

ța zilei de 5 octombrie a Adună
rii Generale a O.N.U. au luat cu- 
vîntul reprezentanții Mauritaniei, 
Nepalului, Spaniei și Ghanei. Re
prezentantul Mauritaniei a propus 
ca Organizația Națiunilor Unite 
să convoace o conferință mondia
lă în problema dezarmării. Țelul 
final al tinerilor țări africane, a 
declarat el în continuare, este ob
ținerea unității întregului conti
nent al Africii. Delegatul Mauri
taniei a criticat guvernul Portu
galiei pentru cruntele represalii 
dezlănțuite împotriva poporului 
angolez.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Nepalului a criticat cu asprime gu
vernul Portugaliei pentru crunta 
teroare dezlănțuită în Angola de 
autoritățile portugheze. El a con
damnat cu asprime autoritățile 
Republicii Sud-Africane, care pro
movează o politică de apartheid.

Reprezentantul Spaniei franchis
te s-a pronunțat în apărarea co
lonialiștilor portughezi. El a în
demnat să nu se rostească cuvinte 
aspre la adresa guvernului portu
ghez, în schimb și-au permis gro
solane atacuri calomnioase împo
triva țărilor socialiste. Reprezen
tantul Spaniei a elogiat regimul 
fascist existent în Spania; prezen-'

tudine de 700 de metri, are aproa
pe 1 milion fi jumătate de locui
tori și este un important centru 
economic și cultural. Locuitorii o~ 
rașului sînt renumiți prin veselia 
și exuberanța lor; prin ospitalita
tea cu care își primesc oaspeții, 
însă primirea făcută conducători
lor statului romîn a depășit orice 
închipuire. In timp ce mașina des
chisă în care se aflau tovarășii 
Gbeorghe Gbeorgbiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și președintele 
Sukarno înainta încet, orchestrele 
ântau, bărbați și femei dansau în 
jurul mașinilor, uralele nu conte
neau nici o clipă.

In centrul orașului a avut loc 
primirea oficială. După ce coman
dantul gărzii a prezentat raportul, 
fanfara a intonat imnurile de stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
Republicii Indonezia. Tovarășul 
Gbeorghe Gbeorgbiu-Dej și pre
ședintele Sukarno au trecut în re
vistă garda de onoare. S-au auzit 
apoi acordurile imnului indonezian 
pentru eroi. După o scurtă oprire 
la reședința guvernatorului, oaspe
ții romîni s~au îndreptat spre re
ședința ce le-a fost pusă la dispo
ziție. Pe străzi se aflau sute de mii 
de locuitori ai orașului.

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

Generale a O.N.U.
tindu-1 drept un model de „ade- 
vărată democrație".

Citind drept exemplu situația 
din Rhodesia de sud și de nord; 
din Angola și din alte regiuni ale 
Africii, delegatul Ghanei, a de
clarat că colonialiștii încearcă cu 
încăpățînate să zădărnicească lup; 
ta popoarelor africane pentru inde
pendența lor. Delegatul Ghanei a 
subliniat că O.N.U. trebuie să cea
ră ca în decurs de un an să se 
acorde independență tuturor țări
lor și popoarelor din Africa care 
se mai află sub jugul colonialist

El a arătat că guvernul său de
zaprobă Piața comună europeană. 
Aderarea tinerelor state africane 
la Piața comună, a spus el, ar 
însemna pierderea independenței 
pe, care ele și-au cucerit-o cu a- 
tîta greutate. Delegatul Ghanei a 
salutat propunerea de a se convo
ca o conferință internațională în 
problema comerțului. Referindu-se 
la problema Cubei; el a declarat 
că toate problemele litigioase tre
buie să fie rezolvate în baza prin
cipiilor coexistenței pașnice a sta
telor cu sisteme politice, economice 
și sociale diferite.

—9*.
R- F- G. : înfr-un an peste 100.000 procese 
împotriva elementelor

BONN 6 (Agerpres).
In anul 1961, în Germania 

occidentală s-au organizat 
peste 100.000 de procese. A- 
ceste procese au fost inten
tate împotriva adepților înțe
legerii reciproce intergermane 
și au afectat direct sau indi
rect cel puțin 500.000 de oa
meni din Germania occiden
tală, subliniază prezidiul parti
dului vest-german „Uniunea 
germanilor care luptă pentru

cu vederi progresiste 
unitate, pace și libertate" în
tr-o telegramă adresată lui T. 
Dehler, vicepreședinte al Bun- 
destagului.

In telegrama semnată de toți 
membrii prezidiului partidului 
se subliniază' că în R.F.G. sînt 
amenințați și persecutați oa
menii pentru că se pronunță 
împotriva înarmării Germaniei 
occidentale și vor să se pună1 
capăt „războiului rece".O- - - - - - - - -

Universitatea din Ulan-Bator a împlinit 
20 de ani de existentă»

ULAN BATOR 6 (Agerpres)'. 
Universitatea de stat din 

R. P. Mongolă, creată la Ulan 
Bator cu ajutorul Uniunii So
vietice, a împlinit la 5 octom
brie 20 de ani de existență.

In cele două decenii de e- 
xistență, universitatea a pre-

gătit peste 3.000 de specia1- 
liștL

La Universitatea de Stat din 
R. P. Mongolă studiază1 în pre
zent peste 1.500 de studenți, 
inclusiv studenți din o serie 
de țări socialiste frățești, nu
mărul cadrelor didactice fiind 
de 200. 1

SAIGON. .Partizanii din Viet
namul de sud au dobarlt la 40 
de km. de Saigon «două eli
coptere militare americane ca
re participau la operațiunile 
de desant împotriva partiza
nilor din provincia Din-Tuong.

După cum anunță agenția 
A. P., comandantui echipaju
lui unui elicopter al forțelor 
aeriene militare americane a 
fost ucis, iar doi militari au 
fost răniți.

ROMA. Potrivit datelor ofi
ciale date publicității la 5 oc
tombrie la Roma, în anul 1961 
au fost săvîrșite în Italia 
426.317 crime. Dintre acestea 
aproape jumătate, au fost des
coperite.

In anul 1960, numărul cri
melor a fost de 380.965 dintre 
care au fost descoperite 204.383

WASHINGTON. In luna au
gust în S.U.A. au fost decla
rate 670 greve la care au par
ticipat 186.000 oameni.

Potrivit datelor Ministerului 
Muncii, în primele opt luni ale 
anului 1962, ca urmare a gre
velor orele pierdute în între
prinderi au crescut cu aproa-

Salut frățesc i
Republicii Democrate Germane I

8
8
8
8

g Se împlinesc astăzi 13 ani 
g de la întemeierea Republicii 
g Democrate Germane. Crearea 
g primului stat muncitoresc 
g țărănesc din istoria Germa- 
g niei — R. D. Germană — a 
8 marcat o cotitură radicală în 
8 viața poporului german, a 
8 creat un bastion al păcii si 
8 democrației pe pămîntul ger- 
8 man.
8 Sub conducerea Partidului 
8 Socialist Unit din Germania.
8 oamenii muncii din R. D.
8 Germană au înfăptuit pro- 
8 funde transformări în toate 
8 domeniile. Pășind cu hotărî- 
8 re pe drumul socialismului 
8 ei au obținut însemnate rea 
o Uzări în dezvoltarea econo 
g miei și culturii, în ridicarea 
o nivelului de trai al poporu- 
g lui. In comparație cu peri 
g oada antebelică, producția 
g industrială a R. D. Germane 
o a crescut de peste trei ori. 
g A fost terminată cooperativi- 
g zarea agriculturii. Venitul 
g național al țării a crescut în 
g ultimii zece ani de mai bine 
g de două ori.
g Urmărind să stimuleze 
8 continua dezvoltare a forțe- 
g lor de producție, P.S.U.G. și 
g conducerea de stat a R. D.
8 Germane au luat o serie de 
8 măsuri pentru înoirea, re- 
g construcția și modernizarea 
8 întreprinderilor pe baza noi- 
8 lor cuceriri ale științei 
8 tehnicii.
8 R. D. Germană este 
8 factor de seamă al păcii
8 Europa și în lumea întreagă. 
8 Ea luptă consecvent împo- 
8 triva militarismului și revan 
8 șismului vest-german, pro- 
8 movează o politică conformă 
8 cu interesele naționale ale 
8 poporului german, ale păcii 

și securității internaționale. 
R. D. Germană și-a cucerit 
astăzi stima și considerația 
tuturor popoarelor iubitoare 
de pace, iar prestigiul ei in 
temațional crește necontenit. 

Deși au trecut mai bine de 
17 ani de la eliberarea Ger
maniei de sub jugul fascist, 
capitolul celui de-al doilea 
război mondial nu a fost încă 
încheiat, nu există un tra- • 
tat de pace cu Germania. 
Lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial.
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8
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8
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prin încheierea tratatului de 
pace german și reglementa
rea pe această bază a situa 
ției din Berlinul occidental, 8 
constituie una din proble g 
mele fundamentale ale vieții 8 
internaționale. 8

După cum a arătat to va- 8 
rășul Gheorghe Gheorghiu 8 
Dej „inițiativele și acțiunile 8 
pe care le întreprind Uniu- 8 
nea Sovietică și Republica 8 
Democrată Germană în sco 
pul reglementării pașnice a 
problemelor privind Germa - 
nia șl Berlinul occidental s» 
bucură de sprijinul deplin al 
guvernului țării noastre... 
Niei un fel de perdele de 
fum ale propagandei rea? 
ționare nu pot ascunde o 
realitate incontestabilă a g 
lumii contemporane: Repu 2 
blica Democrată Germană A 
există, ea se dezvoltă și se g V 
consolidează neîncetat". 8 

Poporul romîn și poporul g 
K. D. Germane sînt unit» 8 
într-o strînsă prietenie în 
cadrul lagărului socialist 
Intre țările noastre s-au sta 
tomicit relații de prietenie 
colaborare tovărășească și a- 
jutor reciproc care se dez
voltă necontenit spre binele, 
șî folosul lor comun ca și a1 
întregii comunități ă state 
lor socialiste.

Recenta vizită a delega 
ției de partid și guverna 
mentale a R. D. Germane în 
R. P. Romînă, convorbirile 
purtate la București și re 
zultatele lor rodnice repre
zintă o contribuție de seamă 
la adîncirea legăturilor fră 
țești între statele si popoa 
rele noastre, la întărirea u 
nității puternicului lagăr 
socialist.

Cu prilejul celei de-a 13 e 
aniversări a R. D. Germane, 
poporul romîn adresează po
porului din tara prietenă un 
cald salut frățesc și cele mai 
sincere felicitări. își exprimă 
simpatia și, solidaritatea cu 
cauza tuturor forțelor pa 
triotice din Germania si n 
rează R. D. Germane să ob 
tină tot mai mări succese ‘r 
înflorirea ei continuă, în o- 
nera de construire a socla 
îismului, în lupta pentru 
pace.

2 OO OC oo OO OO OO OO OO OO OO OO OOOO 00 oo

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8f
S'
8
8
8
8
8
8
8

h
8
8
8

Un act care reprezintă o parts 
din plănui Washingtonului 

de invadare a Cubei

5 octombrie 
suferit un 
unui model 

„Po-

pe 60 la sută în comparație cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

NEW, YORK. La
Statele Unite au 
eșec în lansarea
perfecționat al rachetei 
laris" — „Polaris-A3“ destinat 
înzestrării submarinelor. Potri
vit agenției Associated Press 
'defecțiunea s-a produs la cea 
de-a doua treaptă a rachetei 
care a fost făcută să explode
ze la un semnal de pe pămînt. 
Rămășițele 
în Oceanul

LONDRA.
lor Brigăzii 
re reunește 
care au luptat în Spania, a 
organizat un miting la Londra, 
în cadrul căruia a fost adop
tată o rezoluție de protest 
împotriva sentinței date de 
autoritățile franchiste împotri
va Iul Ramon Ormasabal șl 
altar antifasciști spanioli.

După încheierea mitingului, 
participanții s-au îndreptat 
spre ambasada spaniolă și au 
trimis o scrisoare de protest 
împotriva represiunilor din 
Spania.

rachetei au căzut 
Atlantic.
Asociația membri- 
internaționale ca
pe foștii voluntari

MEXICO 6 (Agerpres).
„Condamnăm așa—numita 

„Conferință neoficială a mi
niștrilor afacerilor externe" ca 
un act care reprezintă o parte 
din planul întocmit la Wa
shington de invazie în Cuba, 
ca un act care urmărește șă 
oblige guvernele latino-ameri- 
cane să sprijine această in
vazie", se arată într-o decla
rație comună a Partidului 
Muncii din Guatemala, parti
delor comuniste din Mexic, 
Salvador și Honduras, Parti
dului socialist din Nicaragua, 
Partidul Avangarda popu
lară din Costa Rica și Parti
dului Popular din Panama 
'Această declarație comună cu 
privire la conferința miniștri
lor afacerilor externe ai țări
lor membre ale O.S.A., care a 
avut loc la Washington, a fost 
publicată în ziarul mexican 
„Ei Dia".

„Această conferință, se sub-a 
liniază în declarație, repre" 
zinta o primejdie gravă pen
tru popoarele noastre".


