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0L Brigada condusă de Novac Ștefan de la sectorul IV A al 
> minei Lupeni, printr-o bună organizare a muncii, și-a de

pășit sarcinile de plan pe luna septembrie cu 575 tone de 
cărbune.

IN CLIȘEU: O parte din schimbul condus de Hogman 
loan înainte de a intra în șut.

Iu ultimul trimestru al anului — realizări pe măsura 
posiliilitătiloi sporite!

Vizita în Indonezia a solilor poporului romîn
PE INSULĂ BĂLI

Am pășit în ultimul trimes
tru al anului. începe ultima 
etapă de luptă pentru îndepli
nirea sarcinilor celui de-al 
treilea an al planului de șase 
ani. Condițiile în care oame
nii muncii din Valea Jiului 
pășesc in această nouă etapă 
de muncă sînt bune. In cele 
trei trimestre care au trecut 
de la începutul anului, în toa
te ramurile economiei orașu
lui au fost obținute succese 
importante. Muncind cu însu
flețire sub conducerea organi
zațiilor de partid, harnicii 
noștri mineri au dat peste 
plan de la începutul anului 
97.318 tone de cărbune cocsi
ficabil și energetic. Rezultate 
remarcabile au obținut în în
trecerea socialistă minerii din 
Aninoasa, Uricani și Lonea, 
care recent și-au majorat an
gajamentele de a depăși pla
nul anual la cărbune. Desfă- 
șurînd întrecerea socialistă sub 
lozinca „Toate brigăzile la ni
velul celor fruntașe 1", minerii 
din Uricani și din unele sec
toare ale minelor Aninoasa. 
Petrila și altele au reușit să 
muncească în așa fel încît în 
rinduriie lor să scadă numă
rul de brigăzi cu sarcinile de 
plan neîndeplinite.

Cu rezultate frumoase au în
cheiat cel de-al III-lea trimes
tru și colectivele altor unități 
cum sînt colectivele termocen
tralei Paroșeni, LI.S. „Visco- 
za“ Lupeni, I.I.L. ”6 August" 
Petroșani, U.R.U.M.P., ale pre- 
parațiilor care au dat impor
tante cantități de produse 
peste plan și au realizat im
portante economii suplimen
tare la prețul de cost.

Succesele obținute sînt ro
dul activității desfășurate de 
organizațiile de partid în rîn

Lupeniul zilelor noastre: suită de blocuri moderne în cartierul Viscoza.

dul oamenilor muncii, sînt re
zultatul muncii conștiente, 
pline de entuziasm desfășu
rate de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderilor din 
oraș, în frunte cu comuniștii, 
pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn în 
vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noas
tră. Organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.M., conducerile 
a numeroase întreprinderi au 
depus o muncă susținută pen
tru îndeplinirea planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice 
existente în fiecare întreprin
dere, pentru asigurarea înde
plinirii sarcinilor de produc
ție și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Și în 
perioada aceasta experiența ă 
confirmat că acolo unde se 
muncește cu toată răspunde
rea pentru a se crea muncito
rilor condiții de lucru optime, 
unde sarcinile prevăzute de 
planurile M.T.O. sînt traduse 
consecvent în viață, unde ex
tinderea mecanizării, aplica
rea metodelor avansate, intro
ducerea inovațiilor și raționa
lizărilor, organizarea cît mai 
perfectă a procesului de pro
ducție se bucură de întreaga 
atenție cuvenită, greutățile și 
piedicile ce se ivesc în calea 
îndeplinirii planului sînt în
vinse, angajamentele luate în 
întrecerea socialistă sînt tra
duse cu succes în viață.

Este pozitiv și în același 
timp deosebit de semnificativ 
faptul că succesele obținute 
de colectivele a numeroase 
întreprinderi au înregistrat o 
creștere continuă. Cu toate că

(Continuare în pag. 3 a)
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DEN PASAR 10 (Agerpres). 
Trimișii speciali transmit:

Miercuri, în cea de-a 10-a 
zi a vizitei în Indonezia tova - 
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, Îm
preună cu tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri și Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, au asistat la o pro
cesiune cu caracter alegoric a 
locuitorilor insulei BalL

La ora 10 dimineața, înalții 
oaspeți romîni, împreună cu 
președintele Sukarno și alte 
personalități indoneziene au 
luat loc la o tribună instalată 
pe șoseaua din fața reședin
ței guvernatorului insulei. In 
fața tribunei se adunaseră 
mari mulțimi de oameni pur- 
tînd pancarte, fluturînd ste- 
gulețe și rostind lozinci de 
salut.

Prin fața tribunei au înce
put să se perinde care ale
gorice înfățișînd ritualurile 
milenare care însoțesc toate 
marile evenimente ale vieții 
locuitorilor insulei Bali, naș
terea, adolescența, logodna, 
căsătoria, moartea.

Partea a doua a procesiunii 
este consacrată dansului și 
cîntecului. Oaspeții și perso
nalitățile indoneziene admiră 
mari grupuri de dansatori ale 
căror chipuri sînt ascunse sub 
măști de un colorit viu. Mult 
aplaudată este trecerea unui 
ansamblu de operă populară 
indoneziana, nelipsit aproape 
în fiecare sat indonezian.

Procesiunea alegorică se în
cheie cu minunatul dans 
„pendetul", executat de sute 
de fete bogat învestmîntate, 
purtînd pe cap coronițe de 
flori și ducînd pe umeri cupe 
cu ierburi și flori plăcut mi
rositoare. Dansatoarele se a- 
propie de tribună și aruncă 
petale asupra oaspeților ro

Din activitatea bibliotecii clubului
minerilor din Lonea

Din inițiativa Consiliului Cen- 
trai al Sindicatelor, în cursul a- 
cestui an a fost organizat concursul 
pe țară al bibliotecilor sindicale.

Antrenată în acest concurs, bi
blioteca clubului din Lonea a în- 
registrat de la începutul anului și 
pînă acum o seamă de realizări 
frumoase. In acest timp au fost 
înscriși un număr de 1918 cititori 
care au citit 16.689 de cărți și 
broșuri. Demn de remarcat e fap
tul, că din numărul total al ci
titorilor, mai bine de 50 la sută 
sînt mineri și muncitori. Aceste 
realizări se datoresc faptului că în 
cursul anului, fondul de 12.428 vo
lume a fost împrospătat cu cărți 
noi în valoare de 7.055 lei. Tot 
în acest timp au fost organizate 
176 de acțiuni de masă la care au 
participat peste 6.000 de oameni 

mîni și conducătorilor indo
nezieni. Mulțimea aclamă în
delung. Aplauzele nu mai 
contenesc.

Programul zilei de 10 oc
tombrie nu prevedea ținerea 
unui miting, un astfel de mi
ting avusese loc cu două zile 
în urmă la Djokdjakarta. Lo
cuitorii orașului Den Pasar 
au cerut însă tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
președintelui Sukarno să le 
vorbească Răspunzind cererii 
lor entuziaste, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej se apropie 
de microfon și rostește o scurtă 
cuvîntare.

Poporul romîn poartă sen
timente de dragoste și priete
nie poporului indonezian, îl 
consideră un tovarăș de luptă 
pentru o viață fericită, pentru 
progres social, împotriva po
liticii agresive a imperialis
mului, împotriva colonialismu
lui — a spus tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

După ce a adus cetățenilor 
din Den Pasar salutul poporu
lui romîn și a mulțumit pen
tru primirea deosebit de căl
duroasă făcută solilor țării 
noastre, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus în con
tinuare : „Felicităm poporul 
indonezian pentru victoria 
obținută prin eliberarea Iria- 
nului de vest. Această victo
rie a Republicii Indonezia este 
un prilej de satisfacție nu nu
mai pentru indonezieni, ci 
și pentru poporul romîn, 
pentru întreaga lume progre
sistă Sînt însă și unele cer
curi care deplîng pierderea 
Irianului de vest. N-au decît 
să plîngă. De partea noastră 
este victoria, este bucuria. De 
partea lor este amărăciunea 
că au pierdut posibilitatea de 
a mai exploata Indonezia. Mai 
sînt încă popoare care trăiesc 
sub jugul colonialismului. Dar 
colonialismul, acest stindard

ai muncii. Printre cele mai reușite 
acțiuni amintim recenziile la căr
țile „Limpezire" de Lucia Deme
trius, „Vii și morți“ de Simonov 
seara literară închinată vieții și 
operei lui Karl Marx și altele. Pe 
lingă bibliotecă își desfășoară ac
tivitatea și 8 biblioteci de casă și 
7 biblioteci mobile care au o rod
nică activitate.

Printre cititorii fruntași ai bi
bliotecii se numără minerii Cristea 
Victor, Abos Ioachim de la mina 
Jieț, Ștefănescu Anghel, strungar 
la atelierul mecanic al minei Cim* 
pa II și alții.,

Rezultate frumoase a înregistrat 
biblioteca clubului din Lonea și 
in ceea ce privește concursul „Iu
biți cartea". De la începutul anu
lui și pînă acum au fost înscriși 
142 de tineri din care 100 au 
primit insigna de „Prieten al 
cărții". Printre tinerii care au pri
mit în ultimul timp această insig
nă se numără minerul Pantea Ioan, 
strungarul Tîrc Vasile, mecanicul 
Lopșanschi Francisc și alții.

Rezultate mai slabe a înregistrat 
colectivul acestei biblioteci în 
ceea ce privește popularizarea căr
ții tehnice. In cursul acestui an 
nu s-a organizat decît o informare 
pe tema „Ce e nou în literatura 
tehnică" cu muncitorii de la ate
lierul mecanic Jieț și cîteva pre
zentări de cărți. E timpul ca bi
blioteca să-și îmbunătățească acti
vitatea și în această direcție. 

R. BALȘAN
corespondent

zdrențăros al exploatării va 
fi înlăturat în întreaga lume, 
și în locul lui va înflori pro-: 
greșul popoarelor eliberate. In 
lupta lor, popoarele care lup
tă împotriva înrobirii colo
niale nu sint singure. Ele au, 
în poporul indonezian, în po-1 
porul romîn și în celelalte po
poare din țările socialiste a-i 
devărați prieteni, frați, tova
răși de luptă".

In continuare, tovarășul; 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
referit la munca poporului in-; 
donezian pentru a lichida ur- 
mele lăsate de colonialiști/ 
pentru a ridica economia ță
rii șl nivelul de trai, pentru a 
crea condițiile necesare pro
gresului continuu al Indone
ziei, cu alte cuvinte a crea și 
dezvolta baza materială a con
solidării independenței statu
lui indonezian.

„Atît poporul indonezian cît; 
și poporul romîn — a spus 
vorbitorul — sînt popoare iu-' 
bitoare de pace, luptă pentru' 
încetarea cursei înarmărilor,! 
pentru dezarmarea generală șt 
totală, pentru lichidarea con
flictelor pe calea tratativelor"..'

Tovarășul Gheorghe Gheor-: 
ghiu-Dej a arătat că țările so
cialiste dispun de mijloace 
suficiente pentru a face față. 
oricărei agresiuni, dar ele nu> 
amenință pe nimeni. „Noi nu' 
dorim calea armelor. Noi do
rim să tratăm, să înlăturăm 
orice diferende la masa ro-

/Continuare în pag. 4-a)

Rezultate de seamă
Eforturile colectivelor de mun

citori și tehnicieni de la sectoarele! 
I și III ale minei Vulcan sînt. 
răsplătite de rezultatele obținute 
în producție.

Astfel, minerii sectorului I au 
dat pînă în ziua de 6 octombrie. 
246 tone cărbune cocsificabil peste 
sarcinile de plan, iar sectorul III' 
a dat patriei un plus de 169 tone; 
cărbune cocsificabil de bună ca
litate.

Obținerea acestor rezultate a fost 
posibilă datorită bunei organizări; 
a muncii, aprovizionării cu mate
riale și cele necesare, precum și 
întăririi disciplinei și folosirii din 
plin a celor 8 ore de muncă.

De la sectorul I s-au remarcat; 
brigăzile conduse de Săbău Du-, 
mitru, Zaharia Constantin și Bojte 
Pavel, iar de la sectorul III bri-; 
găzile lui Gancz Ștefan, Zoldj 
Francisc, Țărînă loan și alții.

AUREL HOZU
mecanic 

—=0=-

Fruntașii oficiului 
P.T.T.R. Petroșani

Lucrătorii oficiului P.T.T.R. Pe
troșani desfășoară o susținută mun
că pentru realizarea angajamentelor 
luate în întrecere.

O atenție deosebită se acordă 
difuzării presei, măririi numărului 
de abonați la radio și radioficarc, 
îmbunătățirii muncii de deservire 
a cetățenilor la ghișetele oficiului 
etc.

Pe baza rezultatelor obținute; 
în consfătuirea de producție care 
a avut loc de curînd au fost con
firmați din rîndul lucrătorilor cu 
o activitate mai rodnică, mai mulți 
fruntași în producție. Printre a- 
ceștia se numără tovarășii Turcu 
loan. Rebedea Dumitru. Ștelescu 
Constantin. Petra Dumitru, Sibi- 
șan Maria. Heiberg Ecaterina. Ro 
bu Olga și alții.

C. IOAN 
muncitor tipograf
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AtonârUc ac darl fie scamă șl alegeri — prilej de imbnnâtâflrc 
a activității organizațiilor de partid
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ț Organizațiile de bază ale partidului trăiesc în pre- 
» seni un eveniment de o deosebită însemnătate — adună 
ț iile generale de duri de seamă și alegeri. Adunările de 
? alegeri eare s-au desfășurat pînă în prezent s-au dovedit 
• a fi un prilej de îmbunătățire a întregii munci de partid, 
j de scoatere în evidență șl generalizare a experienței po- 
ț zitive în munca organizațiilor de bază, în înlăturarea lip 
r surilor și elaborarea de măsuri pentru ridicarea întregii * 
i munci de partid la un nivel tot mai înalt.

Adunările de dări de seamă și alegeri fac bilanțul 
î unor importante succese obținute de organizațiile de partid 
’ în conducerea politică a luptei pentru înfăptuirea sarci 
i nilor puse de partid în fața unităților economice și so 
î Cial-culturale, iar prin măsurile concrete pe care le pre 
» conîzează asigură ridicarea activității organizațiilor de 
? bază la nivelul sarcinilor de desăvîrșire a construcției 
? socialismului în patria noastră. In pagina de față publi 
j căm cîteva materiale, în bună parte trimise de membri de 
ț partid, în care se relatează despre desfășurarea adunări 
ț lor de alegeri. Așteptăm ca și pe viitor să primim scrisori 
ț în care membrii de partid să înfățișeze felul cum sînt 
? traduse în viață hotărîrile elaborate de adunările generale 
: de alegeri.
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insuflețîtorii acțiunilor ds înfrumusețare 
a

In viitor — atenfie mai mare 
reducerii prețului de cost

In cadrul organizației de 
bază cartier din Uricani își 
desfășoară activitatea nume- 
roși comuniști, mineri pensio
nari, soții de mineri, gospo
dine. Intrunindu-se în aduna
rea generală de alegeri, mem
brii de partid din această or
ganizație de bază au analizat 
cu atenție activitatea pe care 
au desfășurat-o intr-un an 
'de zile pentru mobilizarea lo
cuitorilor la înfrumusețarea 
.continuă a acestei noi așezări 
: miniere.

La adunare au 
numeroase 
niști, mai 
Intre care 
na Vascu, 

“Dumitra Laterua, Estera Urdog 
■Și altele care au devenit agi- 
îtatoare și mobilizatoare ale 
‘gospodinelor și a celorlalți lo- 
jCUilori la executarea a cit maî 
’ multe lucrări gospodărești 
pentru înfrumusețarea locali
tății. Biroul organizației de 
bază a îndrumat comitetul de 
femei și organizația U.T.M 
asiguri nd ca ele să aducă o 
contribuție cit mai mare la 
antrenarea femeilor gospodine 
și a tineretului Ia lucrările 
gospodărești. Rezultatele aces 
tor preocupări ale biroului or 
ganizației de bază sînt însem
nate. in cursul acestui an sute 
și mii de cetățeni au partici
pat la înfrumusețarea locali
tății, la acțiunile gospodărești 
Inițiate de organizația de bază 
și de deputății sfatului popu
lar. Valoarea lucrărilor efec- 
■tuate nrin munca patriotică 
,’se ridică la 100.000 lei. In Uri
cani au fost amenajate zone

fost citate 
exemple de ccmu 
ales de comuniste, 
tovarășele Ecateri 

Clemența Gîlcă,

verzi, ronduri de flori, au fost 
sădiți arbori care au făcut ca 
această nouă așezare minieră 
să aibă o înfățișare plăcută, 
demnă de munca harnicilor 
mineri uricăneni.

Comuniștii au dezbătut, de 
asemenea, sarcinile de viitor 
ale organizației de bază în 
privința înfrumusețării conti
nue a localității. S-a vorbit 
despre grija ce trebuie acor
dată îngrijirii zonelor verzi șl 
a rondurilor amenajate cit șl 
despre remedierea rămînerilor 
în urmă In privința gospodă
ririi unor porțiuni ale orașu 
Iui. In viitor o atenție deose 
bită va trebui acordată ter
minării solarului pentru copii, 
amenajării parcului de lingă 
Jiu și a terenului din jurul 
clubului minier.

Adunarea a elaborat măsuri 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității comuniștilor din 
această organizație de bază

y. COCHECI
Uricani

I

Recent, comuniștii din organiza
ția de bază nr. 1 de la mina Ani- 
noasa s-au întrunit în adunarea ge
nerală de alegeri.

Din darea de seamă prezentată 
tovarășul Velea Vasile. secreta- 
organizației de bază, a reieșit 
principala sarcină care a stat 
permanență în atenția comuniș

tilor din sector a fost îndeplinirea 
planului de producție. In acest 
an minerii sectorului au obținut 
rezultate bune, superioare anilor 
trecuți. Ei și-au realizat angaja
mentul depășind cu peste 8.000 
tone de cărbune planul anual. Pro
ductivitatea muncii a crescut și ea 
cu 48 kg/post, randamentul me
diu pe sector fiind de 2,486 to- 
ne/post. In lupta pentru tot mai 
mult cărbune s-au evidențiat în 
mod deosebit brigăzile conduse de 
comuniștii Cristea Aurel, Sas Teo
dor, Angheluță Enache, Codrea 
Petru și Berci Dionisie care și-au 
depășit planul cu 450—1.900 tone 
de cărbune.

In cadrul adunării, comuniștii 
au analizat mai ales nerealizarca 
sarcinilor privind reducerea prețu
lui de cost, indice de mare impor
tanță al 
Bunăoară, 
cit a fost 
o creștere 
tona de cărbune de 1,09 lei. Din 
darea de seamă și din discuțiile 
purtate a reieșit că această majo
rare a prețului de cost se datorește 
nerespectării consumului de mate
rial lemnos, precum și depășirii 
fondului de salarii. Numeroși vor
bitori printre care tovarășii Matei 
loan. Dumitraș loan. Cristea Au
rel, Cocotă Dan și alții, au arătat 
că biroul organizației de bază și 
conducerea sectorului nu au mili
tat 
ca 
cu cheltuieli cit mai reduse. Cu 
toate că a fost prevăzută extin
derea armării mixte la mai multe 
abataje cameră, 
plicat dedt la 
De asemenea, 
țului de cost a

de 
rul 
că 
în

planului de producție, 
față de 56,67 lei/tonă 
planificat s-a înregistrat 
a prețului de cost pe

în suficientă măsură pentru 
producția extrasă să se facă

---- -------- ■

O sarcină centrală
Una din sarcinile de seamă 

ale organizațiilor de partid 
este întărirea continuă a rin 
durilor lor. Tocmai în jurul 
acestei sarcini au discutat co
muniștii din organizația de 
bază de la școala medie din 
Petroșani în adunarea gene 
rală de alegeri. Tovarășii Bă- 
dău Victor, Hogman Cornel. 
Branga Elena, Pîriianu Simion, 
care au luat cuvîntuî în adu
nare, au arătat că veehiul bi-

pentru noul birou
rou nu a acordat atenția cu 
venită creșterii rindurilor or
ganizației prin primirea în 
partid a celor mai merituoase 
cadre didactice.

îmbunătățind munca de pri
mire în partid, organizația de 
bază se va întări continuu șl 
va asigura obținerea unor re 
zultate și mai bune în înde 
plinirea sarcinilor ce revin 
cadrelor didactice în instruirea 
tinerei generații.

măsură și faptul că plusul de pro
ducție a fost realizat din abatajele 
cameră, în timp ce abatajul fron
tal care se armează în fier a ră
mas sub plan cu peste 1.700 tone 
de cărbune. Aceasta, datorită în- 
tîrzierii lucrărilor de amenajare a 
orizontului VIII mediu, actualele 
rostogoale ale abatajului frontal 
fiind mici, golirea lor făcindu-se 
anevoios. Tovarășul Cocotă Dan 
a arătat, de asemenea, că în sec
tor nu s-a muncit suficient pentru 
introducerea tehnicii noi, s-a negli
jat extinderea capetelor de întin 
dere telescopice pentru transportoa 
rele cu raclete, mecanizarea lucră
rilor de încărcare la pregătiri. In 
adunările generale a fost deseori 
discutată problema reducerii pre
țului de cost. Cu toate acestea 
nu toți tehnicienii din sector au 
făcut totul pentru folosirea tuturor 
rezervelor în scopul realizări; a- 
cestui indice important. Vorbitorii 
au arătat că dacă fiecare membru 
al biroului ar fi răspuns de o sar
cină concretă în ce privește înde
plinirea planului, atît la indicii 
cantitativi cît și la cei calitativi, 
succesele ar fi fost cu siguranță 
mai însemnate.

Sarcinile ce stau în fața secto
rului I în 
mai mari.
prețului de cost pe tona de căr
bune trebuie să constituie o pre
ocupare permanentă pentru fiecare 
membru de partid, pentru întregul 
colectiv al sectorului.

In încheierea adunării, tovară
șul Lazăr David, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid, a 
felicitat colectivul pentru rezulta
tele frumoase obținute în sporirea 
producției și a făcut noului organ 
ales prețioase recomandări pentru 
munca de viitor, pentru ca și în 
noul an colectivul 
să-și îndeplinească 
cinile ce-i vor sta

anul viitor sînt mult 
Reducerea continuă a

sectorului I 
cu cinste sar
in față.

V. OROS

In noile emane tenWîoare-* 
tei mal tai

Cu prilejul adunărilor de 
alegeri în organizațiile de ba
ză care se desfășoară în pre 
zent, la preparația Petriia se 
constituie organizații de bază 
pe secții, iar pe uzină va fi 
ales un comitet de partid. A 
ceasta reflectă rezultatele în 
semnate obținute în întărirea 
organizației 
zină.

Alegerile 
parație au 
an cu alegerea organizatorilor 
de grupe de partid. In secția 
preparare au fost constituite 
cu acest prilej 4 grupe de 
partid, iar în fruntea lor au 
fost aleși tov. Constantin Miu. 
Petru Matei, Romeo Curetea 
nu și Ferdinand Keberle, co 
muniști cu experiență în num ► 
ca de partid, fruntași în pro 
ducție.

Zilele trecute a avut loc în 
secția noastră și adunare^^ 
generală pentru alegerea bi^^ 
roului organizației de bază. In 
biroul organizației de bază au 
fost aleși cei mai buni comu
niști. Din noul birou fac parte 
tovarășii Nagvszegi Andrei. 
Penu loan. Rad Gheorghe. 
Maier Maria și alții.

La adunarea generală a 
participat și tov. Raczek Ni - 
colae, secretar al comitetului 
orășenesc de partid Petriia. In 
cuvîntuî său el a arătat că gru
pele de partid și organizațiile 
de bază constituite pe secții 
vor avea o mare însemnătate 
pentru întărirea continuă a 
muncii de partid în cadrul 
preparației, a activității fie
cărui comunist pentru mobi
lizarea colectivului de munci
tori preparatori la realizarea 
sarcinilor economice

de partid din u

de partid la pre 
început In acesî

aceasta nu s-a a- 
un singur abataj, 

la depășirea pre- 
contribuit în mare

P. GAINA 
ȘT. MOROZ 

corespondenți^

în sprijinul muncii minerilor

Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a elaborat măsuri importante pentru îm • 
bunătățirea activității organizației de bază din sectorul IV B al minei Lupeni.

IN CLIȘEU: Tov. Nelega loan, secretarul organizației oe bază, Secărea Dumitru, mem
bru in noul birou și propagandistul Amza Romulus, studiind posibilitățile de traducere în 
Viață a unor sarcini cuprinse în hotărîrea adoptată de adunarea generală de aleveri.

Adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri din orga
nizația de bază a sectorului 
IX electromecanic al minei 
Lupeni a prilejuit trecerea in 
revistă a unor însemnate suc 
cese obținute de colectivul a- 
cestui sector în realizarea 
sarcinilor de plan. Muncitorii 
electromecanici, în frunte cu 
comuniștii, au muncit cu răs
pundere în tot cursul anului 
pentru a asigura funcționarea 
neîntreruptă a tuturor utila 
jelor care deservesc munca mi
nerilor, pentru a executa lu 
crări de calitate la repararea 
acestor utilaje. In ultimul an 
în atelierele acestui sector au 
fost reparate peste 7000 unelte 
pneumatice, 250 trolii electri 
ce, 700 vagonete 
sute de stllpi de 
executat confecții 
valoare de peste 
s-au realizat economii de pes
te 221.100 lei.

In adunarea de alegeri au 
luat cuvîntuî 25 de membri 
si candidați de partid. In cu 
vîntul lor ei au relevat că 
succesele în producție reflec 
tă grăitor munca politică des
fășurată de comuniști, întări
rea rolului conducător al or 
jganizației de bază în viața 
sectorului. In adunare a reie
șit că în ultimul an s-a dez
voltat spiritul critic și auto 
critic al membrilor și candi 
daților de partid, combativi 
tatea lor față de lipsuri. A- 
cesta este rodul grijii pe ca
re o acordă comuniștii ridică
rii continue a pregătirii lor 
politico-ideologice. In anul de 
învățămînt care a trecut cit șl 
în noul an școlar toți mem
brii și candidații de partid 
precum și un însemnat nu
măr de tovarăși din activul 
fără de partid au fost înca-

de mină, 
mină, s-au 
metalice în 
300.000 lei.

drați în cercurile și cursurile 
de învățămînt. irivățămintul 
de partid a adus o contribu
ție importantă la ridicarea 
nivelului politico-ideologic al 
membrilor șl candidaților deM| 
partid. "

In cuvîntuî său, propagan - 
distul litiu Mihaî a arătat că 
deși la început a întîmpinat 
greutăți în muncă cu unii 
cursanți mai tineri, muncind 
cu răbdare cu fiecare cursant 
în parte, a ajuns ca cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. 
pe care-1 conduce să aibă o 
frecvență bună, iar cursanții, 
între care și tinerii Florea 
Florean, Moraru loan, Bondoc 
Ioan și alții, să vină totdeauna 
bine pregătiți la ședințele cer
cului și să participe activ la 
seminar! i. Totodată vorbitorii 
au criticat pe propagandistul 
Moldovan Eugen care, privind 
cu superficialitate sarcina ce 
î-a fost încredințată, s-a pre
zentat de mai multe ori ne
pregătit în fața cursanțîlor.

Pentru îmbunătățirea mun
cii în viitor, noului birou al 
organizației de baza i s-au 
făcut multe propuneri, îndeo
sebi privind ridicarea califi
cării profesionale a munclto • 
rilor și îmbunătățirea calită
ții lucrărilor. Adunarea gene
rală a cerut noului birou să 
Intervină pentru introducerea 
controlului de calitate în fie 
care secție, amenajarea unei 
vitrine cu rebuturi, să se pre • 
ocupe de creșterea numărului 
de cititori la biblioteca tehni
că și a numărului de inova
tori, să mobilizeze întregul., 
colectiv la realizarea sarcinilor® 
ce revin in viitor sectorului.

EUGEN POPA 
membru al biroului 
organizației de bază
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(Urmare din pag. l-a)
țț în unele întreprinderi și ex

ploatări miniere sarcinile de 
plan au fost mărite treptat pe 
parcursul anului, depășirile 
obținute au fost din ce în ce 
mai mari. Pășim în cel de-aî 
XV-lea trimestru cu o expe
riență mult îmbogățită. Este 
necesar ca în fiecare exploa
tare minieră, în fiecare între
prindere să se analizeze te
meinic cum au muncit colec 
tivele sectoarelor, secțiilor, 
brigăzilor și echipelor frunta 
șe, ce metode au folosit ele. 
ce a stat la baza succeselor 
obținute ? Pe baza acestor a- 
nalize să fie îmbogățite pla 
niirile M.T.O. pentru ca pînă 
la sfîrșitul anului să fie valo
rificate noi rezerve interne, să 
fie dezvoltate succesele. Pe de 
altă parte se impune ca în co
lectivele rămase în urmă, or
ganizațiile de partid, împreună 

{ eu conducerile tehnice admi 
nistrative și organizațiile de 
sindicat, să analizeze temeinic 
care sînt cauzele neîndeplinirii 

« 'ritmice a sarcinilor de plan și 
se ia măsuri eficiente pen 

’ tru înlăturarea stărilor de lu
cru negative. In trimestrul ca 
re s-a încheiat au continuat să 
existe colective care n-au reu
șit să-și îndeplinească în în
tregime sarcinile de plan, n-au 
tradus în fapte angajamentele 
luate în întrecerea socialistă. 
Printre acestea se numără co
lectivul minei Vulcan care a 
rămas dator cu peste 20.000 
tone de cărbune față de an
gajament, colectivele sectoare
lor 111 de la E. M. Lone a, IV 
de la E. M. Petrila, III de la 
E. M. Aninoasa. II de la E. M. 
Vulcan, II, IV B și V sud de 
la E. M. Lupeni.

Cel mai negativ aspect în 
exploatările miniere îl consti 
tuie faptul că mai continuă să 
existe peste 100 de brigăzi ca 

pe nu reușesc să-și indeplineas 
că lună de lună sarcinile de 
plan. Trebuie combătută cu 
toată tăria tendința unor con 
duceri de exploatări de a a 
runca în întregime vina pen 
tru neîndeplinirea sarcinilor 
planificate asupra brigăzilor 
de mineri. Așa după cum a re 
ieșit din adunările pentru dări 
de seamă și alegeri care au 
avut loc în organizațiile de ba 
ză nr. 2, 4 A și 4 B de la mina 
Lupeni, nr. 2 și sectorul de in-

Să sprijinim activitatea de vaccinare a copiilor
In scurt timp campania de vac

cinare planificată pentru toamna 
aceasta va începe pe întreg cu
prinsul țării noastre și deci și în 
Valea Jiului.

Se știe că vaccinarea constituie 
arma cea mai eficace de luptă îm
potriva bolilor contagioase (mo
lipsitoare).

Boli molipsitoare sînt multe. U- 
nele dintre ele ca difteria, variola 
(vărsatul negru), tetanosul, tușea 
convulsivă, febra tifoidă, paralizia 
infantilă, prezintă o gravitate deo
sebită prin evoluția lor, prin com
plicațiile pe care le pot da în caz 
că nu sînt tratate la timp.

Tocmai de aceea, lupta împo
triva acestor boli grave, consti
tuie pentru muncitorii sanitari o 
problemă de importanță deosebi
tă.

Prin grija statului nostru, s-au 
pus la dispoziție în acest an, noi 
cantități și noi sorturi de vaccin, 
care s-au dovedit a fi deosebit de 
eficace.

Pentru a ușura administrarea 
^vaccinărilor și pentru a feri pe 
tocii de unele neplăceri, deobicci 
injecțiile. Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale a pus în cir
culație vaccinări asociate antidif- 
teric-antitetanic și antidifteric-

— nilimi b masoia
oi wile!

vestiții de la mina Aninoasa 
și altele răspunderea princi
pală pentru rămînerea în ur 
mă a unor brigăzi o poarta 
conducerile tehnico-administra- 
tive ale acestor sectoare care 
nu asigură la toate locurile de 
muncă condiții corespunzătoa
re, nu le aprovizionează cu 
materiale, energie și vagonete 
goale, nu asigură buna între
ținere a căilor de acces, nu a- 
cordă la timp asistența teh
nică necesară. Organizațiile de 
bază din aceste sectcare sînt 
datoare să asigure o conduce
re competentă a activității e- 
conomice, să exercite la timp 
și cu eficiență dreptul de con
trol, să nu tolereze stările de 
lucruri negative care frînează 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. In fiecare întreprinde
re, în fiecare exploatare mi
nieră există mari rezerve de 
sporire a producției, de creș
tere a productivității muncii, 
de îmbunătățire a calității și 
de reducere a prețului de cost 
al producției. Aceste rezerve 
trebuie să fie cît mai din plin 
folosite.

Crearea tuturor condițiilor 
pentru depășirea pe trimes
trul IV a sarcinilor de plan în 
toate compartimentele activi
tății economice are o impor
tanță deosebită. In acest tri
mestru se fac pregătirile pen
tru trecerea la îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1963 
— cel de-al patrulea an al 
planului de șase ani — care 
prevede sarcini sporite. Tre
buie să depunem peste tot e- 
forturi pentru a obține în a- 
ceastă perioadă realizări la ni
velul sarcinilor prevăzute pen
tru primul trimestru al nou
lui an. De asemenea, pentru 
fiecare colectiv de muncă este 
o chestiune de onoare și o da
torie de mare răspundere de 
a munci în așa fel incit pînă 
la sfîrșitul anului să realizeze 
în întregime angajamentele 
luate in întrecerea socialistă.

Organizațiilor de partid, co
muniștilor, organizațiilor de 
sindicat și U.T.M. din între
prinderi le revine datoria de a 
mobiliza pe toți oamenii mun
cii, toate forțele la îndeplini
rea acestor obiective. Să depu ■ 
nem toate eforturile ca în ul
timul trimestru al anului să 
cbținem succese din ce în ce 
mai mari, pe măsura posibili
tăților noastre crescînde 1

antitetanic - antipertusis (anti tuse 
convulsivă). La o singură inocu
lare cu un asemenea vaccin orga
nismul copilului se imunizează (ca
pătă rezistență) împotriva a două, 
respectiv, a trei din cele mai grave 
boli.

Vaccinarea se face după anumite 
reguli bine precizate pentru fie
care fel de vaccin în parte și la 
anumite categorii de vîrstă.

In acest scop, personalul medico- 
sanitar completează în prezent la 
zi cartografia copiilor cu cei nou 
născuți și cu cei veniți din altă 
parte, așa îneît nici un copil 
să nu rămînă în afara acestei ac
țiuni.

Dar alături de muncitorii sani
tari, un rol deosebit de important 
îl au și părinții copiilor.

In primul rînd acei cetățeni care 
au copii și care s-au mutat din 
altă parte a țării în Valea Jiului, 
au obligația de a se prezenta ne- 
întîrziat la circumscripția sanitară 
de copii din teritoriul unde locu
iesc pentru a-i înscrie în evidența 
sanitară.

In al doilea rînd, toți cetățenii 
ce au copii care intră în categoria 
celor ce urmează să fie vaccinați, 
au obligația să se prezinte cu ei 
la dispensar în ziua și la ora fixată

Pe șantierul I. C. M. M. Lupeni

„Mărunțișuri" care trag în urmă 
activitatea colectivului

Sfîrșitul anului se apropie cu re
peziciune. Sîntem în trimestrul 
TV. Constructorii șantierului 
I.C.M.M. de la mina Lupeni se 
străduiesc să încheie cit mai re
pede lucrările la o seamă de o- 
biective pentru a putea să le pre
dea în folosință.

Unul din obiectivele importante 
pe care le execută acest colectiv 
este puțul 12. Aici se cer multe 
lucrări : turn, casă de mașini, a- 
parataje, tablou de distribuție, 
transformatoare necesare funcțio
nării puțului.

Lucrările la acest obiectiv au 
început încă din toamna anului 
trecut. Ele s-au desfășurat intr-un 
ritm susținut, pînă a fost ridicată 
casa mașinilor, turnul metalic al 
puțului. Dar pe măsura înaintării 
lucrărilor de montaje, ritmul a în
ceput să scadă continuu : ba lip
seau piese, ba aparataje, iar o pe
rioadă bună lucrarea a fost oprită 
pe motiv că... nu mai sînt fonduri.

— In prezent am intrat intr-o 
nouă criză cu lucrările — declară 
cu amărăciune electricianul Szilagyi 
Iosif si lăcătușul montor Szabo 
Ștefan. Ne lipsesc reductoare, am- 
permetre, contoare la tabloul de 
distribuție, rezistențe de pornire 
și declanșatorul la casa mașinilor. 
O poveste întreagă este cu între
rupătorul expansiv care se află la 
mina Aninoasa și pe care condu
cerea de acolo nu vrea să-1 dea.

Relatările electricienilor și men
torilor corespund întrutotul reali
tății. Din cauza lipsei unor apa- 
rataje și piese, pe care conducerea 
I.CĂf.M. și a combinatului car
bonifer la socotesc probabil „mă
runțișuri", lucrarea la puțul 12 
Lupeni nu poate fi terminată și
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de medicul de copii al circumscrip
ției și de atîtea ori cît este necesar 
pentru a completa vaccinarea.

Părinții cu copii mai mari au 
obligația să-i lămurească încă de 
acasă asupra vaccinării pe care o 
vor primi și să-i facă receptivi la 
această măsură sanitară avînd 
drept scop întărirea sănătății lor 
însăși.

Sînt unii părinți care își sustrag 
într-un fel sau altul copiii de la 
vaccinare. Unii de frica injecțiilor, 
alții din rea voință, alții din ne
păsare și indolență. Sînt de aseme
nea unii părinți care așteaptă să 
li se vaccineze copilul acasă ui
tând că în acest fel personalul me- 
dico-sanitar irosește mult timp 
prețios ce îi este necesar in alte 
acțiuni de sănătate publică.

împotriva unor asemenea atitu
dini, fiecare cetățean conștient 
trebuie să ia poziție convingîndu-i 
să se încadreze în disciplina sa
nitară publică. Un rol deosebit re
vine în acest scop femeilor înca
drate în grupele sanitare de Cruce 
Roșie din fiecare circumscripție.

Cetățeni, sprijinind activ acțiu
nea de vaccinare a copiilor, lup
tăm pentru întărirea sănătății lor, 
pentru o generație sănătoasă și vi
guroasă.

Dr. PONOVA TEODOR 

predată. Aici 8 electricieni și mon- 
tori specialiști mai mult stau și 
pierd timpul așteptînd sosirea uti
lajelor și a materialelor decît lu
crează.

Un alt obiectiv la care lucrează 
constructorii de la I.C.M.M. este 
noul depozit de lubrifianți pentru 
mină. Și aici lucrările sînt destul 
de avansate: s-au construit stații 
de pompe, stații de distribuție, li
nia ferată normală și cea îngustă 
etc. Dar totuși lucrarea nu este 
gata pentru că nu s-a terminat în
groparea cisternelor-rezervoare. Es
te drept că brigăzile de munci- 
rori conduse de Berciu Ion și Radu 
Neagoe execută de zor săpăturile 
la bazine. In schimb, se tărăgă
nează aducerea cisternelor respec
tive.

Constructorii șantierului I.C.M.M. 
de la mina Lupeni au posibilități 
ca pînă la 7 Noiembrie să termine 
si să predea în folosință cele 
două obiective : puțul 12 și depo
zitul de lubrifianți. Oamenii sînt 
dornici de muncă, botăriți să nu-și 
precupețească eforturile pentru a 
duce la bun sfîrșit lucrările încre
dințate. Este însă necesar ca to
varășii din conducerea I.C.M.M - 
ului să depună eforturi pentru re
zolvarea „mărunțișurilor" care trag 
în urmă strădaniile colectivului 
șantierului, fădnd să nu poată 
încheia complet lucrările respec
tive. In sprijinul lor trebuie să 
vină și conducerea combinatului 
care prin măsuri energice să deter
mine asigurarea utilajelor la locul 
de montai.

Mina Lupeni are nevoie de o- 
biectivele în construcție și ele tre
buie predate in termen !

ST. MIHAI

Pregătirile pentru deschide
rea noului an de învățămînt 
de partid a constituit o pre
ocupare a biroului organiza
ției de bază P.M.R. nr. 3 de la 
mina Lonea.

Iată-1 in clișeu pe tovară
șul Popovici Nicolae, secreta
rul organizației de bază nr. 3, 
discutînd cu propagandistul 
Crisnic Alexandru despre 
cursanții înscriși la cursul se 
ral anul I.

—=©=_

Au redus consumul 
de lemn de mină

Colectivul minei Uricani este bine 
cunoscut în Valea Jiului prin rea
lizările remarcabile ce le obține 
în muncă. De la începutul anului 
și pînă acum minerii de aici au 
extras peste prevederile planului 
mai mult de 20.000 tone de căr
bune cocsificabil. Sporul de pro
ducție a fost obținut în special 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Reducerea consumului de lemn 
de mină constituie, de asemenea, 
un obiectiv de seamă in întrecerea 
minerilor uricăneni. Prin extinde
rea armării metalice în galerii și 
refolosirea materialului lemnos 
consumul de lemn de mină a scă
zut în acest an, -față de anul 
1952, cu apoape 13 m.c. pe mia 
tone cărbune extrasă.

I TELEGRAME 
EXTERNE

In Comitetul Politic 
Special al O. N. U.

NEW YORK 10. De la tri-! 
misul special Agerpres C. Ră- 
ducan.

In Comitetul Politic special; 
a început în după-amiaza zi
lei de 8 octombrie, examina-! 
rea primului punct de pe or-‘ 
dinea de zi — despre politica 
de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane. A- 
ceastă problemă a fost pro
pusă în acest an de 46 de de
legații și ea leagă la un loc 
două chestiuni care se află în 
fața Adunării de mai mulți' 
ani: conflictul rasial care da
tează din anul 1952, și pro- 

j blema tratării populației de 
j origină indiană și indopakis- 

taneză, care datează din 1946.
Primul vorbitor in Comitet 

a fost delegatul Ghanei care 
a condamnat politica rasială 
de discriminare pe care o con
tinuă guvernul Republicii Sud- 
Africane și a cerut luarea u- 
nor măsuri severe mergînd 
pînă la sancțiuni și boicot a- 
supra tuturor produselor sud- 
africane pentru a determina; 
guvernul sud-african să-și 
schimbe politica sa. Delega
tul Ghanei a subliniat că pu
terile N.A.T.O. înzestrează cu 
echipament militar guvernul 
sud-african pentru ca acesta 
să poată asigura terorizarea 
celor 12 milioane de africani 
de către cele două milioane 
de europeni.

-=O=-

Organele securității 
din R. D. Germană 

au lichidat o bandă 
fascistă

BERLIN 10 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

A.D.N., la 6 octombrie o ban
dă fascistă din Berlinul occi
dental a pătruns printr-un 
tunel de 30 de metri in Trep- 
tow, cartier al Berlinului de-, 
mocrat, și a năvălit intr-o lo
cuință particulară. Trei ban
diți erau Înarmați cu puști! 
automate. Organele securității 
din R. D. Germană au luat din 
timp măsuri și au dat o ripostă 
infractorilor. Unul din crimi
nali a fost grav rănit, iar cei
lalți arestați.

In tunel au fost găsite car
tușe de proveniență engleză, 
franceză și vest-germană cu 
un calibru de 9 mm., încărcă
torul de la o pușcă automată 
engleză de tip „Stan MK-3“ 
și obiecte de îmbrăcăminte de 
fabricație americană.

_=©=_

S.U.fl. intenționează tă mtine 
amestecul io trebsri e
IlMUoi ft sM

NEW YORK 10 (Agerpres).
S.U.A. intenționează să con

tinue să se amestece fățiș în 
treburile Vietnamului de sud 
și să înăbușe prin forța arme
lor mișcarea de eliberare a 
poporuiui care se desfășoară 
în această țară. Ministrul de. 
război R. McNamara, care s-a 
înapoiat recent la Washington 
din insulele Hawai, după con
ferința pe care a avut-o cu 
reprezentanți ai comanda
mentului S.U.A. în zona Paci
ficului a subliniat — după 
cum anunță agenția United 
Press International — că Sta
tele Unite „au încă multe de 
făcut" în războiul din Viet
namul de sud.

După cum relatează cores - 
pondentul din Honolulu al a- 
genției United Press Interna
tional, McNamara a avertizat 
poporul american că războiul 
din Vietnamul de sud va ne
cesita noi sacrificii
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Vizita în Indonezia a solilor poporului romîn
BINSULĂ

să

P E
^.(Urmare din pag, l-a) 

tundă, prin discuții, vrem
ne întrecem pașnic în dome
niul economic. Popoarele să 
aleagă singure care este regi
mul social cel mai bun, în 
stare să le asigure o viață o- 
menească, o viață demnă și 
fericită".

In încheiere, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej ’ 
încăodată poporului 
zian prosperitate și 
succese în munca și

Cuvintarea a fost 
tă în repetate rînduri prin a- 
plauze, urale și ovații și cu sa
lutul atît de popular 
nezia „Merdeka!“ 
tate !).

Ultimele cuvinte 
ședintelui Consiliului 
al R. P. Romîne sînt acoperite 
de aplauze, urale și lozinci 
specifice indoneziene.

La rîndul său președintele 
Sukarno se adresează și el 
mulțimii.

Azi sîntem cu toții fericiți 
că îi avem printre noi pe înal
ții oaspeți din Romînia, pen
tru că ei reprezintă aci po
porul romîn, a spus președin
tele Sukarno. Sîntem fericiți 
să primîm pe reprezentanții 
acestui popor, pe purtătorii 
idealurilor luptei poporului 
romîn, care sînt asemănătoa
re cu idealurile poporului in
donezian. Da, popoarele noas
tre au aceleași idealuri, idea
lurile forțelor noi care se ri
dică : idealul de prosperitate, 
de libertate și de pace în lu
mea întreagă.

a urat 
indone- 
îericire, 

lupta sa. 
sublinia -

în Indo- 
(Liber -

ale pre- 
de Stat

Referindu-se la lupta pen
tru independența poporului 
indonezian, președintele Su
karno a subliniat tăria forțe
lor mondiale care se ridică 
astăzi împotriva colonialismu
lui, împotriva uneltitorilor la 
un nou răbzoi.

„Cele 29 de țări care au luat 
parte la conferința popoare
lor afro-asiatîce de la Ban
dung reprezintă 1.600.000.000 
de oameni — a spus în con
tinuare președintele Sukarno 
— fără a număra popoarele 
țărilor socialiste și din Ame
rica Latină care luptă cot la 
cot cu noi. Dacă ar fi să nu
mărăm popoarele din Asia, 
Africa, America Latină, țările 
socialiste și oamenii progre
siști care trăiesc în țările ca
pitaliste, totalul ar ajunge la 
mai mult de două miliarde. 
Dacă comparăm aceste forțe 
de două miliarde cu forțele 
care ne înfruntă, forța acelor 
cercuri capitaliste și imperia
liste despre care am vorbit de 
ziua armatei, putem spune că 
nu ne este teamă".

In încheierea cuvîntării sale, 
președintele Sukarno a spus : 
„Va veni vremea cînd toate 
popoarele de pe globul pămîn- 
tesc vor fi cu adevărat înde-

Ă L I
pendente, libere de opresiu
nea imperialistă și capitalis
tă. De aceea, sîntem fericiți 
că înalții oaspeți din Romî- 
nia sînt printre noi și că luptă 
alături de noi pentru a făuri 
o lume nouă. Idealurile po
porului romîn și ale poporu
lui indonezian sînt aceleași. 
Aceleași cu ale tuturor po
poarelor progresiste din lume. 
Sînt sigur că ele vor fi înde
plinite".

După terminarea mitingului 
balinezii izbucnesc din nou în 
aplauze și urale. Apoi, în timp 
ce tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu preșe
dintele Sukarno și celelalte 
personalități oficiale, se în
dreaptă spre mașini, locuito
rii Den Pasarului scandează 
lozinci pentru prietenia romî- 
no-indoneziana.

înalții oaspeți 
înapoiat apoi la 
la Tampaksiring. 
serii aici a avut 
tacol alcătuit din cîntece 
dansuri populare balineze. La 
11 octombrie, conducătorii de 
stat romîni, împreună cu pre
ședintele Sukarno și celelalte 
oficialități indoneziene, se 
înapoia ia Djakarta.

romîni s-au 
reședința de 

In cursul 
loc un spec- 

și

vor

------- ------- ©---------------

lucrările sesiunii Adunării
Generale

YORK 10. Trimisul
Agerpres, Cornel Re
transmite :

a 0. N. I).
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Din L niunea Sovietică

capacități 
permit să 
producție 

10,3 mili-

8

de
fontă, 14 mi- 
oțel, 10,9 mi- 
de laminate, 
tone de ci- 
instalată a 

electrice

Știri din 
R. S. Cehoslovacă
PRAG A 10 (Agerpresfy.
Muncitorii fabricii Tesla din 

Prelouc au realizat un ceas de 
buzunar combinat cu deșteptător. 
Tinerii muncitori din secția de 
tranzistor! a fabricii — care au 
adaptat deșteptătorul la ceasul 
de buzunar — s-au angajat să 
producă încă în acest an 8.000 
de asemenea ceasuri.

La uzinele siderurgice K. 
Gottwald din Vitkovice a intrat 
recent în funcțiune cel de-al 
șaselea cuptor înalt. Construit 
la nivelul tehnicii mondiale, el 
este cel mai modern cuptor înalt 
din R. S. Cehoslovacă.

Noul cuptor la care lucrează 
80 la sută tineri fapt pentru care 
a fost denumit „cuptorul tinere- 
tului“ va da de două ori mai 
mult fier decît celelalte cuptoare 
din Vitkovice.

NEW, 
special 
ducanu

Cea mai mare parte a șe
dinței Adunării Generale a 
O.N.U. din dimineața zilei de 
10 octombrie a fost consacra
tă decernării premiilor Națiu
nilor Unite pentru cercetări 
în domeniul maladiilor cance
roase. Aceste premii au fost 
introduse în baza unei iniția
tive a R.S.S. Bieloruse la a 
14-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. (în 1959). A- 
dunarea (Generală a decernat 
aceste premii unui număr de 
șapte savanți din Statele U- 
nite, Uniunea Sovietică, Fran-i 
ța și Anglia.

Delegatul Argentinei singu
rul vorbitor care a luat cu- 
vîntul în ședința de diminea
ță s-a ocupat de problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară. După părerea 
Argentinei, în prezent există 
suficiente mijloace naționale 
pentru detectarea exploziilor, 
astfel încît s-ar putea ajunge 
la o înțelegere asupra contro
lului, acceptabilă tuturor ță
rilor. in continuare el a vor-

bit despre necesitatea respec
tării drepturilor statelor veci
ne nu numai în vorbe, ci în 
fapte. Țara noastră a procla
mat și înfăptuiește, a decla
rat el, principiul neamestecu
lui și egalității juridice a tu
turor țărilor. Trebuie respec
tat dreptul altor popoare de 
a-și alege orînduirea. Și ni
meni nu poate spune că res
pectă suveranitatea altor țări 
dacă totodată el desfășoară 
propagandă împotriva acestora.

Cu aceasta, ședința din di
mineața zilei de 10 octombrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a luat sfîrșit.
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Prevederile septenalului 
slut depășite de realizări

In prima jumătate a sep- 
tenalului în Uniunea sovie
tică au fost construite 3.200 
de întreprinderi industriale 
mari — anunță Ekonomi- 
ceskaia Gazeta. Au fost date 
în exploatare noi 
de producție, care 
se obțină anual o 
suplimentară 
oane tone de 
lioane tone de 
lioane tone 
15,6 milioane 
ment. Puterea
noilor centrale 
construite în această peri ■ 
oadă depășește 22 milioane 
kW, ceea ce este egal cu 15 
planuri Goelro.

Succesele obținute în în
deplinirea sarcinilor pe a- 
ceastă perioadă a septena- 
lului au făcut necesară rec
tificarea unor prevederi pen
tru anul 1965. Planul septe- 
nal prevedea de pildă că în 
anul 1965 producția de fontă 
să ajungă la 70 milioane de 
tone, iar în prezent se pre
vede că ea va fi de 72—73 
milioane de tone. Producția 
de oțel va fi de 95—97 mi
lioane de tone în loc de 
86—91 milioane de tone cît 
se prevedea inițial, producția 
de laminate de 73—74,5 
lioane de tone în loc 
65—70 milioane de tone, 
producția de petrol va 
păși 240 milioane tone.

trificate din Uniunea sovie
tică. Locomotivele electrice 
vor remorca trenurile pe a- 
cest traseu cu o viteză pînă 
la 150 km. pe oră.

Lucrările de construcții în 
anumite sectoare ale liniei 
au și început.

Electrificarea este consi
derată drept principala o- 
rientare a progresului teh
nic în transportul feroviar 
sovietic. Anual 
sînt electrificați 
de linii ferate, 
lungimea totală 
electrificate depășesc 16.000 
km.

In ce privește lungimea 
căilor ferate electrificate 
U.R.S.S. ocupă primul loc 
din lume.

în U.R.S.S. 
2.000 km.

In prezent 
a liniilor
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Elsttriiitarea till ferate 
Bkww—Rostov

Feroviarii sovietici au ho- 
tărît să eîectrifice în trei 
ani magistrala Moscova— 
Rostov pe Don lungă de 
1.200 kilometri.

Aceasta va fi una din cele 
mai lungi linii ferate elec-

în Bundestagul vest-gepman
BONN 10 (Agerpres).
După vacanța de vară, la 9 

octombrie a avut loc la Bonn 
prima ședință a Bundestagu- 
lui vest-german, la care can
celarul Adenauer a făcut o 
declarație guvernamentală în 
problemele politicii externe și 
interne, 
politica 
crat, în 
politicii 
mentării pașnice a problemei 
germane de către Bonn și a- 
liații lui.

Adenauer 
occidentale 
mitate" și 
Uniunea I 
contrar realității, cancelarul a 
afirmat că „statutul celor pa
tru puteri pentru întregul 
Berlin există ca și pînă acum 
din punctul de vedere al drep
tului internațional".

Capitolul referitor la 
externă a fost consa- 
ansamblu, justificării 

de sabotare a regie -

■ a cerut puterilor 
să manifeste „fer- 
„hotărîre" față de 

Sovietică. Absolut

Adenauer „a avertizat" îm
potriva încheierii tratatului de 
pace cu R.D.G. El s-a dedat 
la amenințări față de statele 
care ar consimți să semneze 
tratatul de pace cu R.D.G. și 
să o recunoască din punct de 
vedere diplomatic.

Bonnul — a arătat Adenauer 
— nu intenționează să mani
feste în " 
nici un fel de 
după cum a 
momentul de 
sens".

Adenauer a 
tifice uriașele 
Germaniei occidentale pentru 
cursa înarmărilor șl a cerut 
țărilor membre în blocul a- 
gresiv nord-atlantic să-și în
deplinească „pînă la capăt" 
angajamentele față de N.A.T.O.

problema germană 
Inițiativă, care 
deciarat el, în 
față „nu

DELHI IO (Agerpres). — 
iTĂSs transmite

Propunerea sovietică cu pri
vire la convocarea unei con
ferințe internaționale pentru 
problemele comerțului și dez
voltării economice este apro
bată în unanimitate în India.

„Normalizarea comerțului 
internațional reprezintă o con
diție importantă pentru rea
lizarea unui progres econo
mic de către țările slab dez
voltate din Africa, Asia și A- 
merica Latină", a declarat prof. 
Dass Gupta, cunoscut econo
mist din India. El a spus că 
împărtășește și sprijină întru 
totul propunerea guvernului 
sovietic prezentată spre dez
batere sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. Tendința Oc
cidentului de a-și subordona 
comerțul mondial și de a îm
piedica dezvoltarea sa nor
mală, a subliniat Dass Gupta.

O

Îngrijorează profund țările 
slab dezvoltate. Această ten
dință constituie una din pie
dicile care stau în calea cre
ării unei economii naționale 
sănătoase în aceste țări. Ini
țiativa sovietică este spriji
nită șî de presă. Condamnînd 
încercările Occidentului de a 
împiedica dezvoltarea econo
miei naționale a țărilor slab 
dezvoltate, ziarul „Tribune" 
scrie: „Relațiile economice
care constring regiunile slab 
dezvoltate să rămînă în situa
ția de furnizoare de materii 
prime și de materiale pe care 
le livrează statelor înaintate 
din punct de vedere indus
trial. reprezintă încă o formă 
a colonialismului".

„Dacă conferința internațio
nală pentru problemele co
merțului, va duce la crearea 
unei organizații comerciale 
internaționale eficiente și

are

căutat să 
cheltuieli

jus-
ale

Poziția Ugandei față de guvernele rasiste 
comună
cii Sud-Africane și Federației 
Rhodesiei și Nyăssalanduiui. 
El a reafirmat, de asemenea, 
că Uganda împreună cu Tan- 
ganica și Kenya refuză să a- 
dere în calitate de membre 
asociate la Piața comună eu
ropeană.

și Piața
KAMPALA 10 (Agerpres).- 
In cadrul primei conferințe 

de presă care a avut loc după 
proclamarea independenței, 
primul ministru al statului 
Uganda — Obote — a decla
rat că Uganda nu recunoaște 
guvernele rasiste ale Republi-

0 mare faîirită ie gtlală 
uitată

La Moscova se construiește 
una din cele mai mari fa
brici de gheață uscată din 
Europa. Ea va produce 50.000 
kg. de gheață uscată în 24 
de ore. Fabrica este aproa
pe în întregime automati
zată și va fi deservită de 
numai zece oameni.

peste 380.000 bi- 
cu un fond de a- 
2.000.000.000 cărți, 
locuitor al U.R.S.S.

revin

Potrivit ultimelor date 
furnizate de Ministerul Cul
turii al U.R.S.S., în prezent 
în Uniunea Sovietică func
ționează 
blioteci, 
proape 
Fiecărui
(inclusiv copiilor) îi 
nouă cărți de bibliotecă. In 
primele opt luni ale anului 
în curs, numai în regiunea 
Omsk (Siberia) au fost 
create 57 biblioteci populare, 

aici 
ca- 
ac-

Cititorii au organizat 
consilii de bibliotecă, în 
re au fost aleși cei mai 
tivi prieteni ai cărții.

competente care va funcționa 
în toate regiunile și țările din 
lume fără nici un fel de dis
criminare, scrie ziarul „Free 
Press Journal", aceasta va 
constitui o contribuție la dez
voltarea țărilor înapoiate, la 
stabilitatea internațională pre
cum și la întărirea păcii în 
întreaga lume".
------ _=0=_

Ciocniri între trupele 
guvernamentale ale Yemenului 
și detașamentele de mercenari

CAIRO 10 (Agerpres).
Potrivit știrilor primite din 

Sanaa, la 9 octombrie au con
tinuat ciocniri între trupele 
guvernamentale ale Yemenu
lui și detașamentele de mer
cenari, sprijinite de trupe ale 
Arabiei Saudite și ale Iorda
niei. Lupte violente au avut 
loc în apropiere de orașul 
Saad, unde trupele Arabiei 
Saudite și ale Iordaniei au 
încercat să pătrundă adînc pe 
teritoriul Republicii Yemen. 
Postul de radio Sanaa trans
mite că trupele de mercenari 
au suferit pierderi mari. Pos
tul de radio a anunțat de a- 
semenea, că numeroși yemeA 
niți, care au participat la lup
tă alături de trupele Arabiei 
Saudite și Iordaniei, au tre
cut de partea republicii.


