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Vizita solilor poporalul romîn 
în India

Minerii 
precupețit 
căile cele 
ajunge cît 
la realizarea sarcinilor stabilite de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
privind îmbunătățirea calității pro
duselor.

In anul 1961, de exemplu, din 
minele bazinului nostru s-au ex
tras peste sarcinile de plan mai 
bine de 180.000 tone de cărbu
ne cocsificabil și energetic de o 

calitate simțitor îmbunătățită față 
fr de cea înregistrată în anul 1960. 

Cărbunele brut extras în anul 
1961 din abatajele Văii Jiului a 
avut un conținut de cenușă cu 1 

sută mai mic dedt cel din 
0 și cu 0,8 procente sub nor

ma stabilită.
Prin ce mijloace s-a ajuns la 

acest succes în domeniul calității 
producției de cărbune ? Unul din
tre mijloacele eficiente a fost apli-

din Valea Jiului n-au 
eforturile pentru a găsi 
mai potrivite spre a 
mai repede cu putință

carea inițiativei „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist**.  
Din 
liștii 
luat 
nerii 
rilor 
pătat un
„Nici un vagonet de cărbune re
butat pentru șist**  lansată atunci 
de minerii din brigada frontalistu- 
lui Ghioancă Sabin a avut un pu
ternic ecou la toate exploatările 
din bazin. In scurt timp inițiati
va a căpătat o largă extindere an- 
grenînd în întrecerea pentru căr
bune de calitate un mare număr 
de brigăzi. Printre primele brigăzi 
care au îmbrățișat inițiativa s-au 
numărat cele conduse de mine
rii Diana Chițu, Feher Vasile, 
Sfitlic Ioan de la Lupeni, Apostol 
Vasile, Poloboc Constantin, Teo- 
doresqi Stancu de la Uricani, Pă- 
curaru Traian, Nicoară loan. Drob 
Gheorghe de la Vulcan, Cristea 
Aurel, Moisiu Remus de la Ani- 
noasa, Cîșlaru Ioan de la Petrila. 
Berindei Aurel 
Exemplul lor a 
multe alte brigăzi 
nele. Care a fost
amintit mai înainte despre pro
gresul făcut anul trecut în dome
niul calității cărbunelui față de 
anul 1960. Ei bine. în primele 
3—4 luni ale anului trecut nici nu 
se putea pomeni de așa ceva. Ca
litatea producției era o problemă 
încă nerezolvată. In trimestrul I 
1961. de exemplu, conținutul de 
cenușă în cărbunele extras pe 
combinat depășea cu 0,3 puncte 
norma admisă. In trimestrul TI 
s-a făcut însă o redresare simți
toare la calitate, mai cu seama 
din luna mai, odată cu extinde
rea inițiativei „Nici un vagonet

luna mai 1961, cind fronta*  
sectorului III Lupeni au pre- 
această inițiativă de la mi- 
din Teliuc, întrecerea mine*  
pentru cărbune curat a că- 

nou avînt. Chemarea

de la Lonea. 
fost urmat de 
de la toate mi- 
rezultatul ? S-a

(Continuare în pag. 2-a) I
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Colectivul de întreținere a 
instalațiilor de la Viscoza Lu
peni își aduce aportul la suc
cesele pe care le obțin fila
torii.

Unul dintre lăcătușii de în
treținere este tovarășul Nă- 
creală loan, în clișeu, care prin 
munca sa conștiincioasă asi
gură funcționarea normală 
instalațiilor din secția I-a.

_=©=_

Io ascensiune ta fiepăsirea
Minerii Petrilei au extras în 

septembrie din abataje aproa
pe 3000 tone de cărbune peste 
plan. In luna octombrie depă
șirea de plan realizată de ei 
la extracția cărbunelui este, 
de asemenea, în continuă as
censiune. Numai în perioada 
11—13 octombrie plusul față 
de plan a sporit cu 676 tone 
ajungînd la 752 tone. In felul 
acesta mina Petrila ocupă lo
cul doi în întrecerea minerilor 
din Valea Jiului pentru reali
zarea unei producții sporite 
de cărbune care să asigure 
îndeplinirea planului anual șl 
angajamentelor înainte de 
termen.

Sectoarele I și II ale minei 
au înscris pe graficul întrece- 
rii socialiste cele, mai mari 

B. depășiri de plan cu care au 
contribuit la succesele ex
ploatării. Minerii sectorului I 
au extras peste plan pînă Ia 
data de 13 octombrie 430 tone 
de cărbune, iar minerii secto
rului II 813 tone.

a

Coborînd dealul, cîțt- 
va tineri cu fețele înne
grite de cărbune se o~ 
priră în fața clădirii ad
ministrației. Erau tinerii 
din schimbul I al brigă 
Zii conduse de minerul 
’Zaharia Constantin. 
După ce schimbară cî- 
teva cuvinte, șeful b igă- 
Zfi dădu mina cu ei zi~ 
ându-le :

— Mergeți la baie. Eu 
mai am puțină treabă la 
sector. Nu uitați: mîine 
să nu lipsească nici u- 
nul dintre voi de la șe
dința organizației U.T.M.

La puțin timp, în bi
roul sectorului își făcu 
apariția un tînăr de 
statură potrivită, țiriind 
în mină o lampă de mi
ner. După ce salută, ti- 
nărul se așeză pe un 
scaun, așteptînd să afle 
motivul -pentru care fu
sese chemat. Văzîndu-l. 
tovarășul Hoțea Viorel, 
membru în biroul orga
nizației U.T.M. nr. 1. se 
apropie de el.

— A.i sosit la timp. 
Emile. Chiar acum a 
venit și tova~ășul 7.aha- 
ria, e la șeful de sector 
cu niște treburi. Ei, dar 
ia spune-mi ai studiat 
Statutul U.T.M. ? Mîine 
avem adunare generală 
unde utemiștii te vor 
primi în rîndurile lor. 
Pentru aceasta trebuie 
să fii bine pregăti .

In brigada lui Zaha
ria toti sînt u>emiști.

Muncitor fruntaș, strungarul Mit. 
neran Traian care lucrează in ate
lierul mecanic al termocentralei 
Paroșeni își depășește norma sa de 
lucru cu 8—10 la sută și realizea
ză piese de calitate.

IN CLIȘEU: Strungarul Mune- < 
ran Traian strunjind cu precizie o 
piesă pentru secția cazane.

— O
Sporesc economiile
Economiștii de Ia mina Lo- , 

nea au terminat zilele trecute ■ 
calculul prețului de cost rea- i 
lizat pe luna septembrie. Bilan- 
țul activității financiare arată 
că minerii Lonei muncesc bi
ne în acest domeniu, sporin- 
du-și continuu economiile rea
lizate prin reducerea prețului 
de cost. In luna septembrie, 
ca urmare a creșterii produc
tivității muncii pe exploatare 
la 1,230 tone cărbune pe post, 
a depășirii planului cu aproa

pe 4690 tone și 
a reducerii con
sumului speci
fic de materia
le mina Lonea 
a obtinut 
421.000 lei eco
nomii la prețul 
de cost. Suma 

economiilor rea
lizate se ci

frează la peste 
1.284.000 lei.

Brigada e fruntașă în 
producție, pe sector. La 
obținerea acestui succes 
și-a adus aportul și E~ 
mil.

...A doua zi. sculin- 
du-se dis de dimineață, 
Emil începu să întoarcă 
foaie cu foaie citind încă 
odată statutul U.T.M. 
După două ore de stu
diu. se îndreptă spre 
club, unde avea să aibă 
loc ședința.

Emil era emoționat. 
După ce-și expuse pe 
scurt autobiografia, adu
narea a discutat activi
tatea și comportarea sa, 
felul în care s-a pregătit 
pentru primirea în 
U.T.M.

In discuțiile purtate, 
utemiștii au scos în evi
dență meritele tînărului 
Odechiciuc Eonii, făcîn- 
du-i unele recomandări 
pentru activitatea de vii
tor. Apoi, adunarea ge
nerală a votat în unani
mitate primirea lui 
dechiciuc Emil în 
durile utemiștilor.

Odată cu Emil, 
mai pășit în rîndurile 
organizației tinerii Tea- 
cenko Titu, Pop loan. 
Ciocan Nicoară. Bercea 
Petru și Codrea Gbeor- 
gbe, tineri care au dove
dit prin întreaga lor ac
tivitate că sînt demni 
de a fi membri ai or- 
"anizației U.T.M.

I. ARAMA 
corespondent-

DELHI 
la trimisul 
aii, Eugen

La 17 
Gheorghe 
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, împreu
nă cu 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mânescu, mi
nistrul afacerilor externe, au sosit 
la Delhi — capitala Indiei — în 
continuarea vizitei în țara priete
nă. la invitația președintelui Re
publicii India, dr. Radhakrishnan.

La ora 12, ora locală, pe aero
portul Palam a sosit, escortat de 
un grup de avioane cu reacție ale 
forțelor militare aeriene indiene, 
avionul cu care au călătorit con 
ducătorii de stat romîni, însoțiți 
de ministrul muncii al guvernului 
central indian, Jaî Sukh Lai Hat- 
hi, ambasadorul Republicii India 
la București, Mathur, și ambasa
dorul R.P. Romîne la Delhi Iancu 
Horațiu.

Pe aeroport, pavoazat cu dra
pelele de stat ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii India, 
era aliniată o gardă de onoare 
formată din subunități ale forțe
lor armate terestre, maritime și ae
riene ale Republicii India. In semn 
de salut, o baterie de artilerie a 
tras 21 de salve de tun.

Solii poporului romînt sînt în- 
timpinați cu căldură de președin
tele Republicii India, dr. Sarva- 
pali Radhakrishnan, de vicepre
ședintele Zahir Hussein, și de pri 
mul ministru Jawaharlal Nehru. 
Primarul orașului Delhi oferă con
ducătorilor de stat romîni tradi • 
ționalele ghirlande de flori. După 
prezentarea membrilor guvernului 
indian, s-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Populare Ro
mine și Republicii India. Coman 
dantul gărzii de onoare a prezen
tat raportul. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a trecut în 
garda de onoare.

Conducătorilor de stat 
le-au fost prezentați apoi 
înalți demnitari indieni, precum și 
membrii corpului diplomatic aflați 
pe aeroport.

Președintele Republicii India, 
dr. Radhakrishnan, s-a apropiat 
de microfon și a rostit un cuvînt 
de bun sosit. Sîntem fericiți, a 
spus președintele Indiei, dr. Rad
hakrishnan, să vă avem pe dv. și 
persoanele care vă însoțesc 
mijlocul nostru. Din vizita 
care ați întreprins-o într-un număr 
de orașe din India v-ați putut da 
seama de stima adîncă și bună
voința pe care poporul nostru o 
nutrește pentru dv. și țara dv.

17 (Agerpres). — De 
special al radiodifuziu- 
Preda :
octombrie, tovarășul 

Gheorghiu-Dej, preșe

tovarășii Ion Gheorghe

revistă

romîni
alți

în
pe

Noi dăm o înaltă apreciere 
luptei dv. curajoase pentru liber
tate și străduințelor pe care le; 
depuneți pentru a îmbunătății con -1 
dițiile sociale și economice în ța-. 
ra dv. Ați obținut, într-un timp, 
foarte scurt, succes în sarcina pe; 
care v-ați propus-o. Prețuim în^ j 
teresul pe care îl manifestați și a-- J 
jutorul pe care îl acordați în dez- 1 
voltarea industriei noastre petrolie
re. i

Contactele personale contribuie 
la întărirea relațiilor de prietenie 
intre popoare. Sînt sigur că dv., 
primul ministru al țării dv. și mi
nistrul de externe, precum și per-1 
soanele care vă însoțesc, veți con
sidera vizita dv. la noi plăcută și 
folositoare și sper că această vizi
tă va strînge legăturile dintre noi. 
Din toată inima, fiți bine venit, 
domnule președinte.

Răspunzînd tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus :

Vă mulțumim sincer pentru cal
dele cuvinte adresate nouă și po
porului romîn. Permiteți-mi să vă 
transmit dv. si prin dv. locuitori
lor capitalei Indiei prietene, mare
lui popor indian, salutul nostru 
cald din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, a 
guvernului Republicii Populare Ro
mîne și a poporului romîn.

Vă sîntem recunoscători pentru 
amabila invitație de a vizita ma
rea și frumoasa dv. țară, de a 
avea convorbiri prietenești cu con
ducătorii Indiei, de a lua cunoș
tință de realizările poporului in
dian, de năzuințele sale de pro
gres și o viață mai bună. Sîntem 
convinși că prilejul de a avea noi 
întrevederi cu oamenii de stat ai 
Indiei va deschide noi posibili
tăți pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor și colaborării din
tre popoarele și țările noastre.

Locurile vizitate pînă acum au 
lăsat asupra noastră impresii pu
ternice, de neuitat. Aș 
mulțumesc pentru atenția 
am fost înconjurați și 
deosebit de prietenească
ne-au făcut-o nouă, reprezentanți 
ai poporului romîn, persoanele ofi
ciale și populația orașelor Bom
bay, Bangalore, Agra.

Dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre se bazează pe intere
sele comune ale construcției paș
nice. Fie ca această prietenie să 
se dezvolte spre binele nostru co
mun. spre binele păcii în întrea
ga lume.

In încheiere, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adresat urări 
pentru prietenia romîno-indianăj 
pentru pace în întreaga lume.

vrea sa 
cu care 
primirea 
pe care

(Continuare în pag. 4-a)

Industria noastră textilă este în continuă dezvoltare. Ea produce sorti
mente variate de diferite țesături, frumoase și de bună calitate, 
cură de aprecierea cumpărătorilor. Despre progresele realizate în 
niu vorbesc numeroase exponate de la, cel de-al IV Pavilion de 
Capitală.

IN CLIȘEU Aspect de ia pavilionul de mottre. ’ -

care se bu- 
acest dome- 
mostre din



STEAGUL ROȘU

Spectacolul s~a îmbunătățit
In cronica la spectacolul cu pie

sa pentru copii „Băiatul din banca 
a doua'" de Al. Popovici au fost 
semnalate deficiențe de natură re
gizorală fi interpretativă. Printre 
altele, se arată că spectacolul nu 
a fost omogen, textul dramatic 
nu a fost valorificat pe deplin, iar 
linia dată de regie suferea din 
cauza insuficientei conturări a 
unor personaje fi, mai ales, a celor 
pozitive. Se sublinia că unii in
ter preți, printre care Stela Po
pescu (Nușa, o rîndunică), Dana 
Pantazopol (Anița, o veveriță) nu 
se integrau in roluri, fiind liniare.

Vizionînd recent spectacolul, s-a 
constatat că o bună pate din 
tarele semnalate au fost îndrep
tate, astfel că în prezent colectivul 
artistic oferă o realizare drama ■ 
tică din care se desprind sensurile 
majore ale piesei. Din jocul in- 
terpreților au fost eliminate nuan
țele de artificios. S-a pus un ac
cent mai mare pe evidențierea a- 
celor laturi ale piesei ca e sînt 
menite să contribuie la educarea 
în spirit nou a micilor spectatori. 
S-au lichidat, de asemenea, ten
dințele unor interpreți îndreptate 
spre obținerea unor efecte ieftine, 
în dauna reliefării conținutului de 
idei al pitsei. Ar fi bine (deși tex
tul nu oferă prea mult în aceas
tă direcție) să se găsească unele 
soluții pentru prezentarea mii

strîns lega’ă de spectacol a sce
nelor de parodiere a reprezenta
țiilor de circ, care și acum sînt 
neintegrate în ansamblul creați i 
dramatice.

Distribuirea tinerei Georgeta 
Nicolae în rolul Nu șei a adus 
spectacolului un plus de vioiciune 
și gingășie. înzestrată cu sensibili
tate artistică, atît în domeniu! sce
nic cît fi cel muzical, interpreta 
a izbutit să impresioneze prin fi
nețe și siguranță. Unul din atribu
tele cîștigate cu prilejul acestui 
spectacol este nota de pronunțată 
autenticitate care i-a fost impri
mată rolului.

Introducerea lui Aurel Crăciun, 
în rolul Castorului, este, de ase
menea, salutară. EZ dovedește reale 
calități interpretative, achitîndu->e, 
atît în privința mișcării cît fi a 
dicției, de sarcinile scenice ce-i 
revin. Pe o linie nouă, mult îm
bunătățită față de premieră, se 
situează evoluția Danei Pamaza- 
pol.

Prin lichidarea deficiențelor 
semnalate atît regia (Al. Micles- 
cu) cît și colectivul de interpreți 
au demonstrat grijă pentru valori
ficarea cît mai aprofundată a tex
tului, posibilitățile artistice ale 
celor ce își aduc contribuția la 
acest spectacol.

VICTOR FULEfcl
---------------- ©--------------—

fotbal jiul — Spartac Subotița 1-1
întâlnirea internațională de 

îotbal dintre Jiul Petrila și 
Spartac Subotița a fost aștep
tată cu legitim interes de iu
bitorii sportului cu balonul 
rotund din Valea Jiului. Așa 
cum a început meciul, se pă
rea că gazdele vor obține o 
victorie ușoară și la scor. Nu 
s-au scurs decît două minute 
de joc și ele beneficiază de o 
lovitură indirectă în urma 
unui fauit comis în careu. 
Pasa este reluată de Mellnte, 
dar șutul acestuia trece mult 
peste bară. Deși domină teri 
torial, echipa Jiul trage puțin 
și imprecis la poartă, joacă 
balonul pe sus ușurînd astfel 
sarcina apărătorilor adverși 
care cu o detentă mai bună 
cîștigă majoritatea duelurilor. 
Echipa Spartac practică un joc 
bărbătesc, în viteză, cu intrări 
precise, specifice fotbalului 
iugoslav. Și oaspeții s-au do
vedit însă deficitari in trasul 
la poartă. Prima ocazie mare 
o au oaspeții în minutul 14, 
dar lovitura liberă executată 
de Ia aproximativ 20 metri in- 
tllnește bara.

Jiul preia însă din nou ini
țiativa, dar atacurile se îm

potmolesc cu regularitate la 
marginea careului de 16 me
tri. Totuși‘în minutul 28 gaz
dele sînt pe punctul de a mar
ca, dar Gabor, de la 5 metri, 
trage peste poartă.

Repriza a doua începe în 
nota de dominare a oaspeți
lor. Ei își concretizează aceas
tă superioritate înscriind la 
două minute de la reluare pri
mul gol. Scăpînd de sub su
pravegherea apărătorilor unul 
din atacanți marcă spectacu
los sub bara transversală.

Jiul forțează egalarea dar 
nu reușește acest lucru decît 
în minutul 69 prin Șardi. Jo
cul s-a desfășurat într-o notă 
de deplină sportivitate, ex- 
ceptînd ieșirea nesportivă a 
lui Gabor care și-a lovit ad
versarul.

La echipa gazdă s-au mani
festat aceleași deficiențe din 
campionat: imprecizia în șu
turi a atacanțîlor, din care 
cauză s-a marcat numai un 
singur gol. Antrenorul va tre
bui să muncească mai mult 
pentru Înlăturarea acestei la
cune.

D. CRIȘAN
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PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
In cadrul clubului de Ia 

Petrila se duce o muncă sus
ținută cu cartea. In fiecare 
lună au loc examinări pen
tru obținerea insignei „Prie
ten al cărții". Astfel, de la 
începutul anului peste 330 de 
tineri au primit insigna de 
„Prieten al cărții", urmînd 
ca pînă la sfîrșitul t 
încă 150 de tineri să 
mească insigne.

Pentru ca tinerii să se pre-

PRIETENI Al CĂRȚII 
«**«•*«•*••*«*«*•••••**•  
zinte cît mai bine pregătiți 
la concurs, li s-au creat toa
te condițiile. La cele două 
cămine muncitorești func
ționează două biblioteci mo
bile. In cele două săli de lec
tură de aici se organizează 
diferite acțiuni cu cărțile 
din concurs ca : seri literare, 
recenzii, au loc discuții asu
pra cărților prezentate.

In ultimul timp, s-au pre
zentat în fața comisiei de 
examinare peste 20 de con- 
curenți. Comisia a fost mul
țumită de răspunsurile bune 
pe care aceștia le-au dat la 
întrebările puse și i-a decla
rat purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". Printre 
aceștia se numără utemiștii 
Popovici Mihai, Prața Tra
ian. Arpinten Gheorghe, Li- 
țoiu Todor și Crișmaru Mi
hai.
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Sectorul V sud
sa se puna

Luni de-a rîndul, sectorul V 
sud de Ia mina Lupeni a ră
mas sub pian. Deficiențe de 
organizare și unele greutăți 
obiective au influențat nega
tiv asupra procesului de pro
ducție din sector. Astfel, din 
februarie și pînă la 1 august 
minerii de aici nu și-au înde
plinit sarcinile de producție. 
In legătură cu aceasta a apă
rut în ziarul nostru, în ziua 
de 4 august, un material cri
tic intitulat „O situație care 
trebuie grabnic remediată".

De atunci s-au scurs mai bi 
ne de două luni. Ne-am pro
pus să vedem cum s-a acțio
nat în acest interval de timp 
la mina Lupeni, sub îndruma
rea organizației de partid, 
pentru a ajuta minerii secto
rului V să-și redreseze activi
tatea și să se ridice cu pro
ducția la nivelul sarcinilor de 
plan, iată ce ne-a 
conducerea minei în 
cu aceasta :

„Situația sectorului
fost analizată într-o consfă
tuire de producție de la sfîr- 
șitul lunii iulie. Apoi a fost 
discutată într-o ședință a co
mitetului de partid și a con
ducerii minei. S-a ajuns la

răspuns 
legătură

V sud a

sse«;

Valea Jiului, cu frumusețile ei naturale, este vizitată des 
de către excursioniști din toată țara. Vara, excursiile școlare 
se țin lanț, iar acum toamna în fiecare duminică vin grupuri 
de excursioniști — oameni ai muncii — care vizitează orașele 
noastre, cabanele turistice.

IN CLIȘEU: Un grup de excursioniști de la Hunedoara 
în vizită la Petroșani. Grupul a ținut să se fotografieze în ora
șul nostru.

Lupeni a început 
...pe picioare r
concluzia că, dacă este mai 
mult sprijin și control, secto
rul se poate pune pe picioare. 
In acest scop au fost luate mai 
multe măsuri : s-a căutat să 
se asigure o bună aprovizio
nare a sectorului, care este și 
cel mai îndepărtat și răspîn- 
dit din cadrul minei. Tehni
cienii și maiștrii mineri cu 
mai multă experiență au fost 
plasați în schimburile mai sla
be. Munca in brigăzi s-a orga
nizat mai 
minei s-a interesat zilnic 
activitatea 
rapoarte amănunțite 
situației din sector. Organiza
ția de partid a îndrumat șl 
mobilizat mai bine întregul 
colectiv la îndeplinirea indici
lor de plan, a controlat con
ducerea tehnică asupra felu
lui cum ajută brigăzile de 
mineri ca să-șl realizeze pla-_. 
nul.

Rezultatele n-au întîrziat să 
se arate, in lunile august și 
septembrie sectorul și-a de
pășit planul de producție 
1000 și respectiv 348 tone de^ 
cărbune. Productivitatea mun
cii a întrecut, de asemenea, 
pe cea planificată. S-au afir
mat cu realizări frumoase bri
găzile conduse de Dumitraș 
Nicolae, Luca Vasile și Moru- 
țan Nicolae. In luna aceasta 
sectorul se menține la nivelul 
planului. Condițiile tehnico- 
materiale create, permit mine
rilor de la V sud să-și depă
șească sarcinile de producție. 
Pentru a se asigura noi locuri 
de muncă s-a pus un mare ac
cent pe îndeplinirea planului 
de pregătiri, pe sprijinirea bri
găzilor ce execută aceste lu
crări.

bine. Conducerea 
de 

sectorului, cerînd 
asupra

Linia de front în sector 
e asigurată. Aceasta constituie 
o condiție in plus pentru ca 
in lunile următoare colectivul 
sectorului V sud să-și realize
ze sarcinile de plan și ang<a 
mentele de întrecere.

Posibilități sînt. Trebuie nu
mai ca eforturile întregului 
colectiv să fie îndreptate spre 
sprijinirea 
pentru ca 
muncă să 
producția

fiecărei
din fiecare 
se extragă 
prevăzută. nanei, 

minerii de aici se vor putea^F 
nivelul sectoarelorsitua la 

fruntașe.

brigăzi, 
loc de 
ritmic 
Astfel,

ȘT. EKART

Inițiativa „Nici un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist**  să fie din nou aplicată!

(Urmare din pag, l-a)

de cărbune rebutat pentru șist". La 
sfîrșitul trimestrului respectiv căr
bunele extras conținea cu 0,7 la 
sută mai puțină cenușă de cît sar
cina stabilită. In lunile iunie, iu
lie, august, septembrie cînd ini
țiativa a luat o mare extindere 
cenușa în cărbunele extras din 
minele Văii Jiului s-a menținut în 
medie cu 0,3—0,6 procente sub 
indicele prevăzut in plan. Minele 
Vulcan, Lupeni și Aninoasa (la 
care s-a extins mai mult inițiati
va) au obținut în această perioa
dă realizările cele mai bune în cc 
privește latura calitativă a pro
ducției. Bunăoară, minerii din 
Vulcan stăteau slab cu calitatea 
în primul trimestru a anului 1961 
avînd o depășire a cenușei planifi
cate cu 0,7 la sută, dar apoi în 
toate celelalte trimestre ei au dat 
cărbune cu 0,2—1,3 la sută con
ținut de cenușă sub sarcina pla
nificată. O evoluție asemănătoare 
a avut calitatea producției ți la 
mina Aninoasa. Cu excepția tri
mestrului IV, minerii aninoseni au 
fost mereu fruntași cu calitatea 
cărbunelui figurînd cu o reducere 
față de plan a sterilului din căr
bune între 0,6—1,5 la sută-
. Faptul că minerii Aninoasei au 

dat înapoi cu realizările în dome
niul calității spre sfîrșitul anului 
trecut nu-i de loc întîmplător. In
teresul pentru extinderea și per
manentizarea inițiativei „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șist“ a slăbit continuu. Și nu nu
mai la Aninoasa. La toate cele
lalte exploatări din bazin inițiativa 
a fost dată uitării de comitetele 
sindicatelor și conducerile tehnico- 
administrative. Chiar și inițiatorii 
întrecerii — minerii Lupeniului în 
frunte cu frontaliștii din brigada 
lui Ghioancă Sabin — au abando
nat valoroasa inițiativă. De ce s-a 
ajuns la această situație ? 
Pentru că comitetele sin
dicatelor nu au privit la jus
ta valoare însemnătatea pe care o 
avea inițiativa pentru calitatea 
producției, nu au sprijinit-o îndea
juns. Dacă sindicatele nu s-au în
vrednicit să facă acest lucru apoi 
conducerile tehnico-administrative 
de la exploatări nu au făcut nici 
atît, ba mai mult au început să 
privească inițiativa cu neîncrede
re, ca pe o ■„povară". Organele și 
organizațiile de partid au rămas 
pasive față de aceste manifestări 
potrivnice inițiativei; nu au con
trolat felul cum se desfășoară 
aeitati» vizuală, cum sînt folosite 

toate celelalte forme de populari
zare a inițiativei și a rezultatelor 
obținute pe calea îmbunătățirii ca
lității cărbunelui în urma extinderii 
ei. De altfel și munca politică, 
activitatea agitatorilor pentru crea
rea unei largi opinii de masă în 
favoarea statornicirii definitive a 
inițiativei ca obiectiv concret de 
întrecerea a fost destul de slabă. Așa 
s-a ajuns că în prezent minerii nu 
mai pomenesc inițiativa ;,Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șist" cînd vorbesc despre cărbu
ne, despre necesitatea ridicării 
continue a calității acestuia. De 
fapt nu-i de mirare că au uitat-o 
pentru că pe panouri, pancarte, la 
gazetele de perete, stațiile de ra
dioamplificare de la exploatări nu 
se mai amintește nici un cu- 
vînt despre inițiativă.

Or, neglijarea nepermisă a 
inițiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist": care 
a orientat cu bune rezultate între
cerea minerilor pe făgașul calită
ții; nu a rămas fără consecințe. 
Acest lucru îl arată însuși faptul 
că față de anul trecut calitatea 
cărbunelui extras din minele Văii 
Jiului în anul curent e simțitor 
scăzută. Minerii au extras, ce-i 
drept, peste plan în trei trimestre 
din acest an 97.000 tone de căr

bune și au sporit productivitatea 
muncii la 1,158 tone pe post, dat 
cu calitatea cărbunelui nu s-au ri
dicat la nivelul posibilităților. In 
trimestrul I s-a depășit cenușa 
planificată pe combinat cu 0,5 la 
sută, în trimestrul II cu 0,1 la 
sută, iar în trimestrul III cu 0,7 
la sută. In afară de minele Vul
can și Lupeni toate celelalte ex
ploatări au depășit lună de lună 
norma stabilită la cenușă pierzând 
însemnate cantități de cărbune te
butate pentru conținutul de șist vi
zibil. Minerii din Lonea au pier
dut pînă în prezent peste 4.000 
tone de cărbune tebutate pentru 
conținutul mare de șist precum și 
posibilitatea de a reduce mai sim
țitor prețul de cost și a obține 
economii mai mari. In luna aceas
ta mina Lonea stă, de asemenea, 
prost cu calitatea. Buletinele de 
analiză a calității cărbunelui ara
tă în prima decadă din octombrie 
o depășire de 2,5 la sută a con
ținutului admis de cenușă în căr
bunele extras din abatajele minei. 
Și ca o dovadă că aici se negli
jează alegerea șistului la locurile 
de muncă stă următorul fapt : 
cărbunele din sortul blocuri (din 
care se poate lesne alege șistul 
vizibil) a conținut, in medie, în 
multe zile din decada I-a a aces
tei luni 44 : 53,9 ; 53,7 la sută 
cenușă. Oare nu ar fi cazul ca 
aici să-și spună cuvîntul o între
cere avîntată între brigăzi (mai 
ales la sectoarele IV și V care 

dau cărbune de granulație mare 
cu mult șist în el) sub lozinca 
„Nici un vagonet de cărbune re
butat pentru șist" ? Firește că da.

Reactivizarea inițiativei, alături 
de luarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice mai energice pentru 
pușcarea selectivă în «tratele cu 
intercalații, podirea corectă a 
abatajelor etc., și sporirea exi
genței maiștrilor mineri la contro
lul producției, ar duce la noi suc
cese în lupta pentru cărbune de 
calitate. Iată de ce conducerile 
tehnico-administrative și comitetele 
sindicatelor, îndrumate de organi
zațiile de partid, trebuie să ini
țieze cele mai potrivite acțiuni 
pentru reactivizarea neîntîrziată a 
inițiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". La 
consfătuirile de producție în care 
se analizează calitatea producției, 
brigăzile miniere ar fi bine să-și 
ia angajamente de întrecere pentru 
îmbunătățirea calității sub aceas
tă lozincă. Trebuie folosite toate 
mijloacele de popularizare a ini
țiativei pentru ca ea să fie cunos
cută și îmbrățișată de toate brigă
zile din cărbune. Numai prin apli
carea ei cu perseverență de un nu
măr tot mai mare de brigăzi, ini
țiativa „Nici ‘ un vagonet de câr-a 
bune rebutat pentru șist" se '•'-Tg 
ridica la înălțimea rolului ce-l 
are în lupta pentru cărbune cutat, 
va ajuta minerilor să realizeze cu 
cinste sarcinile trasate de partid 
în domeniul calității producției.
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Conferința organizației de partid de ia C. F. R. Petroșani

Muncă susținută — rezultate bune
Deschiderea noului an școlar 

în învățămîntul de partid
Duminică, în sala clubului 

* C.C.V.J. a avut loc conferința 
organizației de partid de la 
C.F.R. Petroșani. La lucrările 
conferinței a participat tova
rășul Ghioancă Victor, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani.

In darea de seamă prezen
tată s-a arătat că in cele 9 
luni care au trecut din acest 
an feroviarii din complexul 
C.F.R. Petroșani au obținut 
succese în munca lor. Volumul 
de mărfuri și călători trans
portați a crescut cu aproape 
6 la sută față de plan, încăr
cătura statică pe osie de va
gon marfă cu 2 la sută, iar re
gularitatea circulației a fost 
îmbunătățită cu 12 la sută. La 
atelierul de zonă, timpul de 
imobilizare a vagoanelor în re
parație a fost redus cu 14 la 
sută față de plan, iar la de
poul de locomotive s-au eco
nomisit mai bine de 5000 tone 

r de combustibil convențional.
Tot aici, ca urmare a crește
rii productivității muncii cu 
§,37 la sută față de plan, a 
,crescut cu 25 la sută salariul 
mediu al muncitorilor. In 
cursul acestui an au fost apli
cate în procesul de producție 
11 inovații care au contribuit 
la modernizarea mașinilor, in
stalațiilor și proceselor tehno
logice. S-au făcut lucrări de 
sistematizare care permit o 
mal bună desfășurare a circu
lației, în condiții de deplină 
siguranță. De asemenea, prin 
executarea acestor lucrări, ca
pacitatea de manevră, compu
nere șî descompunere a tre
nurilor a crescut cu 40 la sută 
față de acum doi ani.

îmbunătățirea indicilor de 
calitate, reducerea consumuri
lor specifice au dus la micșo
rarea prețului de cost în cele 
trei trimestre, față de sarcina 
de plan, cu 419.810 lei. In a- 
cest fel unitățile complexului 
C.F.R. au realizat eu 66.810 lei 
mai multe economii decît an
gajamentul anual, in conferin
ța feroviarii și-au majorat an
gajamentul de economii pe a- 
cest an cu încă 80.000 lei.

---------- ......Mat ==----------

Nota ■ In contratimp...
■ Cu puțin timp în urmă, munci
torul Sucitu Dumitru s-a prezentat 
la secția radio a cooperativei meș
teșugărești „]iul“. situată pe stra
da Constantin Miile din Petro
șani :

— Vă rog să verificați apara
tul meu de radio care în ultimele 
Iile funcționează defectuos — s-a 
adresat el lui Tomescu respon
sabilul atelierului.

— Lăsați aparatul la noi și ve- 
niți mîine. 11 veți lua ca nou — 
răsună răspunsul.

Pe semne că pentru cooperatorii 
tare lucrează în secția radio, no
țiunea de mîine are cu totul alt 
înțeles decit cel obișnuit, deoa
rece verificarea a durat o săptă- 
rnînă.

După vreo cinci drumuri unul 
dintre muncitorii secției i-a spus 
clientului :

— Plătiți 25 de lei și luâți-vă 
aparatul.

— Cum, defect ? — a întrebat 
mirat clientul.

— Defect pentru că nu avem 
lămpi E.C.H. 81 dar dacă procu
rați vreuna de tipul acesta v-o

-------.------- ©---------------

4 apărut : Aventurile cățelușei Laiika
de TEREZA NOCE

Scriitoarea italiană Tereza 
Noce, veche militantă comu
nistă, povestește in această 
lucrare aventurile prin care a 
trecut cățelușa Laika, după 
încheierea programului de 
zbor al celui de-al doilea sput
nik sovietic. Ea părăsește con
tainerul și, cu ajutorul unei 
parașute improvizate, ateri
zează pe o planetă aparținînd 
altui sistem solar, planeta 
Gora. Aici întilnește o civili
zație foarte avansată și un 
progres științific și tehnic

In fruntea întrecerii s-au 
aflat și se află membrii și can- 
didații de partid. Astfel, me
canicii Rusu Petru, Crișan Io
sif, Pătroi Petru, Ciungan Ioan, 
fochistul Adam Ioan de la de
poul de locomotive au obținut 
realizări deosebite în condu
cerea trenurilor, în remorca- 
rea trenurilor cu supratonaj. 
Succese frumoase au obținut 
și tovarășii Constantinescu 
Teodor, Vladislav Ioan de la 
mișcare, Tudor Nicolae și Pop 
Mihai de la secția L 5, Mă- 
nescu Petru de la revizia de 
vagoane, Hoca Avram de la a- 
telierul de zonă, Buhoi Iulian 
și Ștefănescu loan de la R.C.M. 
și Lupu Gavrilă de la recep
ția de cărbuni care au fost 
exemple in muncă.

Participanții la discuții au 
subliniat întărirea rolului co
mitetului de partid, a organi
zațiilor de bază din unitățile 
feroviare, în conducerea acti
vității economice. Comitetul 
de partid a dus o muncă stă
ruitoare, și-a sporit prestigiul 
— au spus comuniștii Suciu 
Nistor, Zeicu Gheorghe, Deatcu 
Dumitru, Rusan loan și Vîrtop 
Avram. El a desfășurat o mun
că colectivă, a îndrumat or
ganizațiile de bază, conduce
rile unităților economice să ia 
măsuri in vederea realizării 
ritmice a planului de produc
ție.

Cu spirit de răspundere, co 
muniștii au analizat cauzele 
care produc unele neajunsuri 
in producție, propunînd mă
suri care să aibă drept efect 
Înlăturarea deficiențelor. Co
muniștii Nedopaca Petru, Cim- 
peanu Todor, Ivanov Gavrilă. 
Martin Elemer și alții au ară
tat că deseori se manifestă 
lipsuri in alcătuirea trenuri
lor, locomotivele nu sint în
totdeauna exploatate la capa
citatea lor, ele remorcă tre
nuri cu tonaj mai mic decît 
norma stabilită. Membrul de 
partid Hei Ionel, șeful statici 
Petroșani, a arătat că la pre- 
parațîa Petrila se întîmpină o 
serie de greutăți în formarea 
trenurilor marșrute. deoarece

punem oriând — a răspuns cel 
întrebat.

Găsirea unei lămpi E.C.H. 81 
nu a dus însă la rezolvarea de
fectului.

După două săptămîni, cînd Su
citu Dumitru a mers din nou la 
atelierul de radio a cooperativei 
)iul de data aceasta cu lampă, cu 
aparat și cu vechea chitanță nr. 
882, reparația i-a fost refuzată, 
deși taxa fusese plătită. Mai mult 
decît atit, insistind asupra drep
tului său, Tomescu l., responsa
bilul secției a deschis ușa și cu 
un ton puțin obișnuit l-a „invi
tat" pe client să iasă afară.

Adresind redacției ziarului o 
sesizare, Sucitu Dumitru ne în
treabă : Cum trebuie să interpre
teze purtarea lui Tomescu 1.; res
ponsabilul secției de radio din 
str. Constantin Miile, cînd azi 
toți oamenii muncii se străduiesc 
să-și îmbunătățească activitatea 
in cîmpul muncii ? Ar fi mai bine 
ca la această întrebare să răspun
dă conducerea cooperativei „]itd“. 
Dar nu numai atit să ia măsuri 
pentru ca atitudinile lui Tomescu 
l. să nu fie în... contratimp.

neașteptat. Totuși dorul de 
planeta ei și mai ales de iu
bitul ei prieten Tiko, un copil 
sovietic, o hotărăște să-i de
termine pe înțelepții GOrei să 
încerce să stabilească legătu
ra cu Pămîntul.

Scrisă pentru copii, carte; J 
popularizează uimitoarele rea 
lizări ale științei și tehnicii 
sovietice și militează în acela? 
timp pentru nobilele idei ale 
păcii, progresului și solidari
tății umane în lupta pentru o 
viață mai bună. ' 

capacitatea de parcare utilă 
este necorespunzătoare. El a 
venit cu propunerea ca C.C.V.J. 
să studieze posibilitățile de 
mărire a liniilor de parcare și 
formare a trenurilor. S-a mai 
semnalat faptul că T.R.C.H. 
produce greutăți stației Live- 
zeni, deoarece descărcarea va
goanelor se face cu mari în- 
tîrzieri. Și în stația Lupeni 
staționează uneori vagoane 
încărcate cu cărbune cocsifi- 
cabll din cauza analizelor fă
cute cu întîrziere de colecti
vul preparației.

îndrumate de comitetul de 
partid, organizațiile de bază 
s-au ocupat cu răspundere de 
întărirea rîndurilor lor prin 
primirea de noi membri și 
candidați de partid. In ulti
mul an, numărul membrilor și 
candidaților de partid pe com
plex a crescut cu aproape 20 
la sută. O activitate rodnică 
în munca de primire în partid 
a desfășurat organizația de 
bază de la depoul de locomo
tive care, în decurs de un an, 
a primit 39 de membri și can
didați de partid. Tot în aceas
tă perioadă, organizația de 
bază de la mișcare și-a spo
rit rîndurile cu 14 membri și 
candidați de partid, cea de la 
revizia de vagoane cu 8 tova
răși. In mică măsură s-au 
preocupat de primirea în partid 
organizațiile de bază de la sec
ția L 5, TTR șl SCB care, deși 
au posibilități, au neglijat a- 
cest lucru. Conferința a apre
ciat că organizațiile de bază 
au făcut prea puțin în ce pri
vește atragerea femeilor mun
citoare în rîndurile membrilor 
și candidaților de partid.

O parte însemnată a dării 
de seamă a fost consacrată 
problemelor de educare comu
nistă a noilor membri și can
didați de partid. In acest scop, 
comitetul de partid a îndru
mat organizațiile de bază să 
repartizeze sarcini concrete 
membrilor de partid spre a se 
ocupa de 1—2 candidați de 
partid pe care să-i ajute să 
se ridice la nivelul cerințelor.

Toate acestea au contribuit 
la ridicarea conștiinței mem
brilor și candidaților de partid, 
la Întărirea disciplinei în mun
că și la obținerea unor rezul
tate bune. Comuniștii de la 
complexul C.F.R. sint hotărîți 
ca în viitor să desfășoare o 
astfel de activitate incit să-și 
îndeplinească cu cinste sarci
nile ce le revin.

Z. ȘUȘfTAC
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| Atelierul de zonă
■ C.F.R. Petroșani

angajează
ș cu dată imediată în 

următoarele posturi:

! 1. SUDOR autogen 
i și electric ---  salariu

H 900=1000 lei lunar. 
|| 2. ELECTRICIAN 

: în lumină și forță — 
i salariu 900=1000 lei 
: lunar.

’ CITIȚI și RASPÎNDIȚI 1
* „STEAGUL ROȘU" *
: Pentru a primi ziarul cu *
« regularitate, faceți abona- *
♦ mente pe termen lung.

__________ ____________ _________i

Primele ședințe 
de învățămînt

In cursul acestei săptămîni 
s-a deschis învățămîntul de 
partid și în cadrul organiza
țiilor de bază din secțiile 
U.R.U.M.P. In multe cercuri 
au și fost predate primele lec
ții. La cercurile de studiere a 
Istoriei P.M.R. conduse de pro
pagandiștii Kristaly Ludovic și 
Radu loan, în care studiază 
membrii de partid din secțiile 
turnătorie, mecanică, construc
ții metalice și telefoane, 
cursanții au audiat primele 
lecții prevăzute în programul 
de învățămînt pentru noul an 
școlar.

La Universitatea serală 
de partid

Zilele trecute s-au deschis 
și cursurile Universității serale 
de partid de 3 ani de pe lingă 
Comitetul orășenesc de partid 
Petroșani, o nouă formă de în
vățămînt de partid din orașul 
nostru.

In fața celor aproape 100 
cursanți care frecventează 
cursurile universității, a luat 
cuvintul tovarășul Popon Ni
colae din partea Cabinetului 
orășenesc de partid care a vor
bit despre programul univer
sității șl sarcinile ce le revin 
cursanților in însușirea mate
rialelor ce se vor preda.

In continuare, tovarășul Pop 
Aurel, șeful catedrei de științe

--------------- ©----------------

Tinerii secției sint hotărîți 
să-și consolideze succesele

Darea de seamă prezentată in 
] adunarea generală U.T.M. din ca- 

drul organizației de bază din sec
ția spălătorie a preparației Pe
trila, a oglindit realizările obținute 
de tinerii secției în lupta pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid.

De la începutul anului și pină 
: in prezent în secție s-au spălat 

53.273 tone de cărbune peste pre
vederile planului, respectîndu-se și 
condițiile de calitate, indice care 
a fost îmbunătățit în fiecare lună. 
La acest succes și-au adus contri
buția și tinerii secției, care îndru
mați de organizația U.T.M., au 
răspuns cu entuziasm la chemările 
organizației. Un rol important în 
obținerea acestor succese l-au a- 
vut cursurile de ridicare a cali
ficării, care au fost bine organi
zate și la care au fost îndrumați 

sociale de la I.M.P., a expus în 
fața cursanților prima lecție :>. 
„Obiectul economiei politice".'

Grijă pentru educarea 
candidaților de partid
Pentru cuprinderea tuturor 

membrilor și candidaților în 
sistemul învățămîntului de 
partid, în organizația de bază 
de la sectorul VIII> al minei 
Lupeni au fost organizate 6 
cercuri de invătămînt.

O deosebită atenție s-a a- 
cordat încadrării în cursurile de 
Învățămînt a membrilor și can
didaților de curînd primiți de 
organizație. In acest sens, în 
sector au fost create două 
cercuri de studiere a Statutu
lui P.M.R. a căror conducere 
s-a încredințat unor propa
gandiști cu experiență, cum 
sint tovarășii Iosub Jenică și 
Nuță Stelian. In cercurile de 
studiere a Statutului P.M.R. 
vor studia 50 membri de cu- 
rind primiți în partid, candi
dați de partid, precum și un 
însemnat*  număr de tovarăși 
din activul fără de partid.

Zilele trecute, la acest sec
tor a avut loc o adunare de 
partid consacrată începerii 
noului an de învățămînt. Du
pă adunare, propagandiștii 
cercurilor s-au întîlnit cu 
cursanții, stabilind cu acest 
prilej programul de activitate 
al fiecărui cerc și sălile în ca
re se vor desfășura ședințele 
de învățămînt.

să participe majoritatea tinerilor 
din secție.

Și în privința acțiunilor patrio
tice tinerii de aici au muncit cu 
hărnicie. Ei au colectat 105 tone 
fier vechi care a luat drumul oțe- 
lăriilor, iar la amenajarea parcului 
„Dr. Petru Goza“ au efectuat 360 
ore de muncă patriotică.

In cuvîntul lor, utemiștii Ni- 
cula loan, Lunga Constantin, Orza 
Ioan, Iordan loan și alții au apre
ciat ca bună activitatea comitetu
lui, angajîndu-se ca pe viitor să 
sprijine și mai mult noul organ 
ales.

In noul comitet au fost aleși 
tineri fruntași ai secției cum sînt 
Doboș Emilian, Cocso Elena, Ciut 
loan si alții, care au mulțumit pen
tru încrederea acordată.

CONSTANTIN BADUȚÂ 
corespondent
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Vizita solilor poporului romîn în India
[(Urmare din pag. l-a)

De la aeroport, străbătînd Bu 
' levardul Păcii arteră principală a 
capitalei Indiei, coloana de mașini 
oficiale s-a îndreptat spre reșe
dința președintelui Republicii In 
dia; unde sînt găzduiți oaspeții ro- 
mîni în timpul șederii Ia Delhi

Capitala Indiei cuprinde două 
părți : Old Delhi (Vechiul Delhi), 
cu o populație de 2.600.000 de ln-

0

Victoria forțelor de stînga în alegerile 
parțiale din Brazilia

RIO DE JANEIRO 17 (Ager 
. preș).

Alegerile parțiale care au avut 
loc la 7 octombrie în Brazilia au 
demonstrat, în majoritatea circum- 

'scripțiilor electorale, siîccesul for
țelor progresiste și înftîngerea, de 
proporții zdrobitoare, în unele sta
te, a candidaților reacțiunii. Cu 
toate că rezultatele definitive ale 
alegerilor nu sînt încă cunoscute; 
observatorii din Rio de Janeiro re
marcă în unanimitate victoria ob
ținută în statul Guanabara de can
didatul Partidului Muncii la pos
tul de deputat federal, Leonel 
Brizola care a obținut un număr 
dublu de voturi față de candida
tul de dreapta, Amarai Netto.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina observatorii politici 
consideră că alianța laburistă-so- 
cialistă va obține 10 locuri în Ca
mera Deputaților. Uniunea Demo
cratică Națională 
Popular — 
comunist) 
creștin 1.

7, Frontul
3, (printre care și un 
și Partidul Democrat

LONDRA. — Camera interna
țională de navigație în care sînt 
reprezentați armatori din 18 țâri 
ale lumii a declarat la 16 octom
brie că refuză să instituie vreo 
interdicție in ce privește folosirea 
navelor ei pentru comerțul cu Re' 
publica Cuba.

ATENA. — Ziarul ;,To Vima" 
a publicat un articol sub titlul 
„După sacrificiile făcute in legă
tură cu Cuba; armatorii greci sînt 
dezamăgiți că americanii nu le-au 
dat preferințe la transporturi"; în 
care arată că încercarea de a con
vinge guvernul american ca acesta 
să lărgească folosirea navelor gre
cești pentru transportul de încăr
cături americane a rămas fără re
zultat. Unii armatori greci; scrie 
„To Vima", se vor vedea în curînd 
într-o situație precară întrucît nu 

Salvarea supraviețuitorilor 
unui naufragiu

AUCKLAND 17 (Agerpres).
Cu mai bine de trei luni în ur

mă în Oceanul Pacific a dispărut 
fără urmă un mic cuter ce se în
drepta din insulele Tonga spre 
Auckland (Noua Zeelandă). Pe 
bordul navei aflau 17 persoane 
din insulele Tonga printre care si 
9 boxeri care au plecat în Noua 
Zeelandă să caute angajamente. In 
urma unor cercetări îndelungate 
s-a ajuns la concluzia că toți cei 
ce s-au aflat pe bordul cuterului 
s-au înecat în ocean.

După cum transmite agenția 
United Press International, la 16 
octombrie autoritățile din Noua 
Zeelandă au făcut cunoscut că zece 
din cele 17 persoane aflate pe 
bordul cuterului au fost salvate 
după ce au trăit timp de trei luni 
pe un recif stîncos.

cuitori; care are aspectul tipic al 
aglomerărilor urbane din India, 
și New Delhi; (Noul Delhi) cu 
260.000 de locuitori, în care se 
află diversele instituții oficiale, 
palatele de reședință ale înalților 
demnitari, precum și numeroase 
grădini.

Clădirea de reședință, a preșe
dintelui Republicii India este cons
truită din piatră roșie, cu coloane 
în stil antic; cu cupola în forma

Potrivit aceleiași agenții, refe- 
rindu-se la rezultatele alegerilor; 
fostul președinte al Braziliei, Jus- 
celino Kubitschek, și-a exprimat 
speranța că regimul prezidențial 
va fi reinstaurat în Brazilia ime
diat după plebiscitul care urmea
ză să aibă loc anul viitor.

GENEVA 17 (Agerpres). —; 
TASS transmite :

Delegațiile guvernelor occiden
tale denaturează datele științifice 
cu privire la sistemul de detectare 
a exploziilor nucleare, a declarat 
reprezentantul Uniunii Sovietice. 
S. K. Țarapkin, în ședința din 16 
octombrie a subcomitetului pentru 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

vor fi în stare sâ-și plătească 
datoriile contractate la băncile a- 
mericane.

NEW YORK. — Corporațiile 
industriale americane se adresea
ză tot mai des Biroului Federal 
de Investigații ca unei surse furni
zoare de cadre conducătoare. Des
pre această tendință nouă și pri
mejdioasă din industria americană 
informează ziarul -,Wall Street 
Journal". Ziarul menționează ct- 
teva din aceste corporații începînd 
eu societățile producătoare de să
pun și terminînd cu societățile 
producătoare de rachete. Printre 
ele se află -„Ford Motor Compa
ny"-, ^Standard Oil Company of 
Indiana" etc. La societatea „Ford 
Motor Company" lucrează 37 de 
foști agenți ai F.B.I. ; Societatea 
North American Aviation" a an-' 
gajat 61 de foști agenți ai F.Bd.

©-------------

•

Supraviețuitorii au declarat câ 
la 7 iulie au fost surprinși de un 
uragan și cuterul a eșuat pe re
ciful „Minerva", situat la 400 mi
le sud de insulele Fiji scufundîn- 
du-se după ce s-a lovit de stînci. 
In acest naufragiu trei marinari 
și-au găsit moartea, iar ceilalți 14 
și-au construit un adăpost din epa
va unei nave japoneze care eșuase 
anterior în același loc. Lipsiți de 
apă potabilă și de alimente; supra
viețuitorii s-au hrănit cu crabi-, 
pește și au strîns rezerve de apă 
de ploaie. Cu singura cutie de chi
brituri pe care au avut-o asupra 
lor ei au aprins un foc pe care 
l-au întreținut în permanență pî
nă ce au fost salvați. Neputînd să 
reziste încercărilor grele patru din
tre ei au murit. 

templelor budiste. In momentul 
cînd tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej împreună cu dr. Radha- 
krisnan au sosit la reședință, ală
turi de drapelul portocaliu-negru 
al președintelui Republicii India 
s-a înălțat și drapelul roșu-galben- 
albastru al Republicii Populare 
Romîne.

In Piața din fața reședinței, în
cadrată de clădirile diferitelor mi
nistere, se aflau zeci de 
oameni care au făcut o 
entuziastă conducătorilor 
romîni. Pe aleea de la 
reședinței pe o distanță de 
bine de 1 kilometru, alți nume
roși locuitori ai capitalei Indiei au 
salutat pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer, manifestînd pentru priete
nia romîno-indiană. De la intrarea 
în piață și pînă la reședința con
voiul de mașini a fost escortat și 
de o unitate de lăncieri călare din 
garda președintelui.

mii de 
primire 

de stat 
intrarea 

mai

Adresîndu-se delegaților puteri
lor occidentale, reprezentantul so
vietic a declarat: Dacă veți ma
nifesta hotărîrea de a încheia un 
tratat parțial cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare cu 
stabilirea unui moratoriu asupra 
experiențelor nucleare subterane, 
delegația sovietică va face o con
cesie în această privință. Dv. însă 
continuați să vă opuneți și nu 
vreți să țineți seama de realitate.

Dacă puterile occidentale care 
urmăresc prin declarațiile lor doar 
scopuri propagandistice, a spus S. 
K. Țarapkin, vor să izbăvească 
într-adevăr popoarele de urmările 
dăunătoare ale ploilor radioactive; 
ele pot face ușor acest lucru. Calea 
spre acest lucru este deschisă. Să 
semnăm tratatul cu privire la în
cetarea imediată a experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă 
Cosmos și sub apă și să ne asu
măm obligația de a ne abține de 
la efectuarea experiențelor subte
rane atît timp cît vor continua 
tratativele referitoare la interzi
cerea definitivă a exploziilor ex
perimentale cu arma nucleară sub
terane
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NOTĂ EXTERNĂ.
De âteva zile în capitala 

S.U.A. se află ministrul afaceri
lor externe al R-F. Germane, 
Gerhard Schroder. La 15 octom
brie Schroder a avut o întreve
dere cu secretarul Departamentu
lui de Stat Dean Rusk, după care 
un purtător de cuvînt al delegației 
vest-germane a declarat ziariști
lor că ;,cei doi oameni politici 
au examinat toate aspectele pro
blemei Berlinului precum și evo
luția sa posibilă". La 16 octom
brie ministrul vest-german a avut 
o convorbire cu ministrul de răz
boi al S.U.A., Robert McNama
ra. Cînd a părăsit Pentagonul. 
Schroder a declarat ziariștilor că 
în cursul convorbirii ;,a fost dis
cutată problema Berlinului, pre
cum și perspectivele de mărire a 
bugetului vest-german destinat 
întăririi forțelor armate"; adău
gând că R.F.G. este singura țară 
din Europa care și-a mărit buge
tul militar cu o treime începînd 
din 1960. ★

Problema Berlinului a căpătat 
în ultimele zile în coloanele nre-

In U.R.S.S. a fost
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 17 octombrie, în Uniunea 

Sovietică a fost efectuată lan
sarea satelitului artificial al 
Pămîntului „Cosmos-10".

Satelitul a fost plasat pe c 
orbită cu următorii parametri :

— perioada inițială de revo
luție 90,2 minute.

— depărtarea maximă de 
suprafața Pămîntului (la apo
geu) 380 km.

— depărtarea minimă de su
prafața Pămîntului (la peri- 
geu) 210 km.

— unghiul de înclinație al 
orbitei față de pianul Ecuator 
este de 65 grade.

La bordul satelitului sînt ins
talate f aparatură științifică.

0

In Argentina vop avea Ioc 
alegeri generale *

decrete, deoarece în mod virtual 
Congresul național a încetat să mai 
funcționeze. Se știe că Congresul 
s-a opus tuturor măsurilor anti
constituționale luate de guvern pri
vind anularea ultimelor st'geri pen
tru parlament și posturile ds gu
vernatori de provincii. In urma 
ultimei crize militare, care ’-a 
produs luna trecută în Argentina 
s: care s-a încheiat cu înfrîngere» 
„gorilelor", grupul militar cel mai 
extremist și 
constituției 
președintele Guido și-a luat an
gajamentul să revină cît mai cu- 
rînd posibil la regimul constit»- 
ționaL

Corespondentul din Saigon al 
agenției A.P. transmite că două 
avioane militare americane au fost 
doborîte în luptele cu pattioții 
sud-vietnamezi, desfășurate în zi
lele de 15 și 16 octombrie la 10 
mile nord de Me-Tuota (în cen
trul Vietnamului de sud).

Corespondentul scrie în conti
nuare că mai tîrziu s-a aflat că 
forțele militare aeriene ale S.U.A. 
dispun în Vietnamul de sud de o 
escadrilă de avioane militare de 
tip „T-28“. t

Statelor Unite. De altfel, rec„ ț 
noaște „Washington Post", „mulți * 
dintre aliați nici nu împărtășesc ♦ 
aprecierile situației făcute de Sta. • 
tele Unite". Dintre toate specu- *
lațiile lansate de ziare, ceea ce ♦ 
pare în orice caz să reiasă în evi- ♦ 
dență este încercarea de a men* ♦ 
ține fără nici o schimbare statu- X 
qou-ul la Berlin. Mai mult, se ♦ 
emit chiar formule de încadrare ♦ 
militară și politică a Berlinului ♦ 
occidental în Germania occiden- X 
tală și alte asemenea idei. X

Despre „starea de confuzie care • 
înconjoară politica aliată" vorbeș- • 
te ziarul „New York Times", în X 
timp ce Walter Lippman scrie în J 
„New York Herald Tribune" a- • 
vertizînd că „cei ce ne spun să J 
rămînem fermi, să respingem pe J 
ruși, să nu facem nimic — se joa- ♦ 
că cu focul". •

Soluțiile nu pot fi găsite însă J 
nici în imobilism și nici în cioc- • 
nirile de forță care nu au nici o ♦ 
șansă de reușită. Viața cere în- • 
cheierea Tratatului de pace ger- t 
man și soluționarea corespunză- *1 
toare a situației Berlinului occi- • 
dent”1 ♦

BUENOS AIRES 17 (Agerpres) 
La 16 octombrie Rodolfo Mar

tinez, ministrul de interne al Ar
gentinei, a anunțat că între lunile 
martie și iunie 1963 în Argentina 
vor avea loc alegeri generale.

Martinez a precizat că la atc- 
geri vor putea prezenta candidați 
toate curentele politice și a adău - 
gat că un nou guvern va fi insta
lat nu mai tîrziu de 20 octombrie 
1963. Martinez a mai declarat câ 
alegerile 
sistemul 
nale. De 
Frondizi
curent noul președinte Jose Mo 
ria Guido a guvernat pe bază de

se vor desfășura după 
reprezentării proporț£o- 

la demiterea președintelui 
în luna martie a anului

------------ ©------------
Avioane americane participă direct ia operațiuți 

împotriva patrioților sud-vietnamezi *
SAIGON 17 (Agerpres).
Avioane militare americane par

ticipă direct la operațiunile mi
litare împotriva forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud. Pînă ît» 
prezent guvernul S.U.A. a crea* * 
aparența că participă la război 
numai indirect, limitîndu-se să 
pună la dispoziția regimului reac
ționar al lui Ngo Dinh Diem e- 
chipament militar și consilieri. A- 
cum însă a încetat să-și ascundă 
amestecul militar direct.

Schroder deschide calea... i
sei americane proporțiile unei a- 
devărate campanii. Inițiativa de
clanșării ei în care cuvintele 
„criză", „impas", ;,pericol"; se 
întîlnesc tot mai des fără ca 
vreun fapt nou să justifice aceas
tă agitație diplomatică și propa 
gandistică, aparține Washingtonu
lui.

Pe lîngă declarațiile oficiale fă
cute de membri ai guvernului a- 
merican, în afara șirului de între
vederi începute de Gerhard Sch
roder în pregătirea vizitei lui 
Adenauer în Statele Unite, mai 
are loc — după cum informează 
ziarul „Washington Post" — „o 
conferință secretă de două zile la 
Departamentul de Stat cu redac
tori de ziare și radio, consacra
tă, de asemenea, problemei Berli
nului, la care va lua cuvîntul și 
președintele Kennedy".

întâlnirile diplomatice și indi
cațiile date presei urmăresc scrie 
același ziar — „să convingă că 
la Berlin se pregătește o criză de 
proporții". Este evident că dacă 
într-adevăr se pregătește ceva a- 
Pincî pregătirile aparțin numa>

STEAGUL ROȘU

lansat „Cosmos-10
destinată continuării cercetă
rilor spațiului cosmic în con
formitate cu programul anun
țat de agenția TASS la 16 
martie, un emițător radio care 
funcționează pe frecvența 
19,995 MHz, un sistem radio- 
tehnic pentru măsurarea pre
cisă a elementelor orbitei și 
un sistem radiotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt Sa 
datelor privind funcționarea 
dispozitivelor și aparatelor 
științifice, aflate la bord.

Aparatura instalată Ia bor
dul satelitului funcționeză nor
mal.

Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
obținute.

adeptul lichidării 
și a parlamentului;


