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Activitate rodnică îa Dîlja
Brigăzile din subteran 

de la mina Dîlja au reu
șit să depășească în pri
ma jumătate a lunii oc 
tombrie a.c. planul la să
pări și betonări cu 51 k 
sută și să realizeze la 
prețul de cost economii 
importante. O contribu
ție substanțială la reali 
zările obținute au adus-c 
brigăzile conduse de co
muniștii Demeter Au
gustin și Bartha Dioni- 
sie. Prima și-a depășit 
planul pe 15 zile din lu-

na aceasta cu 88 la sută, 
a doua, care lucrează la 
adîncire in puț, a exca
vat în 7 zile lucrătoare 
125 m.c. peste sarcina 
de plan stabilită. In a- 
ceastă perioadă, la mina 
Dîlja s-au mai evidențiat 
minerii Nemeș Andrei, 
Nistor Ioan II, Toth Co- 
loman, Keres loan, me
canicii Enescu 
Brîncuș Vasile si 
torii Cimpoieru 
Cîmpeanu Andrei 
dici Alexandru.

0

Colectiv fruntaș în întrecere

Tibetiu, 
munci - 

Teodor, 
și Ra-

B.U.T.___ Livezeni
■JWEitorii din secția con 
lecții metalice înscriu o-: 
graficul întrecerii socialis 
te noi succese.

Refolosind materialele 
vechi muncitorii de aic 
au reușit să reducă pier 
derile planificate ale sec 
ției de la 5 la 2 la sută. 
Lunar acest lucru însu 
mează economii în valoa
re de 6.000 lei. De ase
menea. 9 din 14 comenzi 
pentru șantierele de cons-

trucții au fost îndepli
nite și livrate înainte de 
termenul prevăzut fără ca 
beneficiarii să contesteze 
calitatea lucrului. Depă
șirea consecutivă a sarci
nilor de plan, în medie 
cu 10 la sută, și econo
miile realizate la prețul 
de cost situează colecti
vul de muncă al secției 
confecții metalice pe un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă pe luna octom
brie.

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

„Nici un vagonet de cărbune rebutat
pentru șist""

Din nou despre calitatea 
cărbunelui ia mina Lonea

4 pag. 20 bani
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Participînd la concursul organizat de ziarul 
„Steagul roșu", colectivul gazetei de perete 
„Cărbunele păcii" de la mina Petrila desfă

șoară o activitate rodnică. Acest lucru este 
din plin dovedit și de numărul mare de citi
tori care, zilnic, se opresc în fața gazetei pen
tru a dezbate articolele publicate.

IN CLIȘEU : Mineri discutînd pe marginea 
unui articol in care se scrie despre calitatea 
cărbunelui.

----------------- ©----------------

Pe șantierele I.C.M.M

Lucrările de la U.R.U.M.P. 
trebuie urgentate !

sa. 
pe

Colectivul minei Lo
nea a .obținut m acest an 
succese în activitatea 
Pianul de producție
primele trei trimestre ale 
anului a fost îndeplinit 
cu 8 zile mai devreme 
Productivitatea muncii 
planificată a fost depă
șită în medie cu circa 3 
la sută, iar consumul de 
lemn de mină a scăzut 
cu aproape 3 m.c. pe mia 

tone de cărbune ex
trasă.

Dacă în privința înde
plinirii planului de pro
ducție, a creșterii produc
tivității muncii și econo
misirii lemnului de mină 
la exploatarea Lonea s-au 
obținut în acest an rezul
tate frumoase, nu același 
lucru se poate spune des
pre calitatea cărbunelui 
extras. Calitatea nu a fost 
la nivelul cerințelor. In 
primul trimestru.

exemplu, 
cenușa 
tras a 
0,9 la 
trul II

o
cu 1,3 
norma 

situație 
în ce 
cărbu- 
și in 

a lunii

procentul de 
din cărbunele ex- 
fost mai mare cu 
sută, In trimes- 

cu 0,6 la sută, iar
în trimestrul III 
la sută față de 
planificată, 
nesatâsfăcătoare 
privește calitatea 
nelui se constată 
prima decadă
octombrie. Analizele de 
laborator arată că pro
ducția dată în acest timp 

minerii loneni a avut 
conținut de cenușă cu 
la sută mai mare 
norma admisă, 

abatajele sectoarelor 
IV și V s-au trimis 
recepție, împreună cu 
bunele cantități mari de 
șist. Bunăoară, în cărbu
nele extras din abatajele

C. MATEESCU

de 
un
2,5 
cit

de- 
Din 
HI, 

la 
căr-

Uzina de reparat uti
lai minier din Petroșani 
a cunoscut în anii noștri 
o puternică dezvoltare ' 
s-au construit hale noi 
de ateliere și s-au moder
nizat altele, secțiile de 
producție au fost dotate 
cu utilaje moderne, de 
mare productivitate, ca 
strunguri, 
macarale, 
nice etc.
execută reparații de cali
tate la utilajul minier 
iar producția de transpor
toare modeme, roți de 
vagonete. aparate pentru 
captarea prafului de mi
nă pe cale uscată, armă
turi metalice pentru aba
taje etc. se desfășoară la 
un nivel tehnic ridicat.

In cadrul planului d* 
modernizare 
nul acesta 
ca I.C.M.M.
aici o
mă de lucrări.

moderne, 
productivitate, 

freze, prese, 
ciocane meca-

In uzină se

printre care reconstrucția 
balei de turnătorie, pre
lungirea liniei uzinale de 
cale ferată, un drum de 
circulație betonat pentru 
autovehicule, amenajarea 
unui teren pentru depo
zitarea laminatelor sosi
te.

Au trecut mai mult de 
trei trimestre din acest 
an. Ce au executat cons 
tructorii I.C.M.M -ului 
din lucrările prevăzute ? 
O vizită pe teren este e- 
dificatoare în această di
recție. Prelungirea liniei 
uzinale de cale ferată 
merge încet — nu s-a fă
cut nici 50 la sută din 
ea
crează cu efectiv 
Drumul nou nici n-a 
săpat în întregime 
acum ; pînă la amenajare

ȘT. MIHAI

pentru că se lu- 
mic. 
fost 
pînă

a uzină; 
era

să
sea-

a- 
prevăzut 

execute (Continuare în pag. 3-a)

'Continuare în pag. 3-a)

Pe șantierul de construcții din Petrila se desfășoară lu- 
^crări intense pentru darea în folosință a încă 3 blocuri cu 97 
^Apartamente pentru mineri. Alături de ceilalți constructori, 

brigada de betoniști condusă de comunistul Lungu Traian a- 
duce un însemnat aport la înălțarea noilor obiective, execu- 
tînd betonări, montări de fîșii pentru planșee, acoperișuri. 
Brigada dă lucrări de bună ca litate.

IN CLIȘEU : Harnica brigadă de betoniști condusă de co
munistul Lungu Traian.

Cuvînfarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la mitingul

Este o mare bucurie pentru mi
ne ca de aici, de la Fortul Roșu, 
care evocă impresionant lupta grea 
și îndelungată a poporului indian 
pentru libertate, a spus la începu
tul cuvîntării sale tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, să vă transmit 
dv. și întregului popor al Indiei 
un salut fierbinte dp prietenie și 
sinceră afecțiune din partea po
porului romîn. Vă mulțumesc din 
toată inima pentru primirea cal
dă, plină de însuflețire, pe care 
ne-ați făcut-o la Delhi, pentru 
manifestarea de dragoste frățeas
că cu care ne-ați întîmpinat astăzi 
la acest miting al prieteniei ro- 
mîno-indiene.

încă din ziua cînd, în drum spre 
Indonezia, am poposit la Calcutta, 
am simțit cît de vii și de trainice 
sînt sentimentele pe care le nutreș 
te minunatul dv. popor penttu 
Romînia. Reîntorși în India, am 
vizitat marile orașe Bombay, Ban 
galore, Agra. Pretutindeni am fost 
primiți cu multă 
soanele oficiale 
care ne-au 
pe de noi 
nilor.

Romînia 
mii de kilometri de India, dar 
poporul romîn cunoaște străvechea 
civilizație indiană, care a dat o 
mare strălucire istoriei umanității, 
glorioasa luptă a poporului indian 
oentru libertate și independență 
figura marelui patriot Mahatma 
Gandhi, alături de care au acțio
nat eminenții săi discipoli și oa
meni de stat, excelențele lor Rad- 
hakrishnan și Nehru.

Mai departe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că poporul 
romîn, care, ca și poporul indian,

făcut 
inima

este

căldură de per • 
și de populație, 
să simțim aproa- 
de frate a indie

situată la mii și

de la Delhi
a trebuit să lupte timp îndelun
gat împotriva cuceritorilor străini; 
împotriva asupririi și exploatării 
imperialiste, pentru unitatea și in
dependența sa națională, a privit 
cu deosebită simpatie și spirit de 
solidaritate lupta plină de abne
gație a indienilor pentru scuturarea 
jugului apăsător al colonialismu
lui și a salutat cu mare satisfac
ție restabilirea independenței și 
proclamarea Republicii India.

Eliberarea de sub jugul impe
rialist a uriașului teritoriu indian, 
a poporului său de 440 de mi
lioane a constituit un eveniment 
de însemnătate istorică mondială, 
a dat un puternic 
sului inevitabil de 
rușinosului sistem 
damnat de istorie 
chidarea nefastelor 
mice și sociale ale 
lonialiste nu este și 
lucru ușor. Ne bucurăm din toată 
inima, împreună cu dv. a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de fiecare rezultat pe care îl obți
neți în dezvoltarea economică și 
social-culturală a țării. Poporul 
romin urmărește cu mult interes 
eforturile harnicului și talentatului 
popor indian pentru înfăptuirea 
cehii dt-al treila plan cincinal; 
care prevede, ca principale obiec-’ 
tive, industrializarea Indiei, pu- 
nînd accentul pe dezvoltarea in
dustriei grele, sporirea venitului 
național, ridicarea nivelului de 
viață al populației.

In scurtul timp de cînd sîn- 
tem în țara dv. am avut prilejul 
să admirăm bogăția și frumuse
țea străvechilor monumente ale In-

impuls proce- 
destrămare a 
colonial, con- 

la pierire. Li- 
urmări econo- 
dominației co- 
nu poate fi un

(Continuare în pag. 4-a)

In prima jumătate a acestei luni, brigada condusă de 
Diana Chitii din sectorul IV A al minei Lupeni a obținut re
zultate de seamă în muncă, pe seama creșterii randamen
tului.

IN CLIȘEU: Minerii schimbului II din această brigadă în 
frunte cu Vulpe Iancu discută despre rezultatele obținute.
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8 Eva 

mai
Barcotzi 

lucra de 
multe luni în sec- 
ția bobinaj greu 
de la A.C.R.E. Vulcan ca ajutoa 
re bobinatoare. Uneori muncea cu 
mult suflet, dar...

Tinerii din brigada nr. 4 nu prea 
erau îneîntați de prezența Evei 
în mijlocul brigăzii. Tînăra ve
nea uneori la serviciu cu întâr
ziere, nu-și vedea serios de trea
bă ; deseori se plimba fără rost prin 
secții ; nu folosea echipamentul de 
protecție. Ca utemistă nu răspun
dea întotdeauna la chemările or
ganizației. Mai mult, atunci cînd 
a fost solicitată să vină în schim
bul II a refuzat categoric, deșt 
nu avea motive. Colegii ei de. 
muncă s-au hotărît s-o ajute.

Cu cîtva timp în urmă, ute- 
mista Barcotzi Eva, fără să ceară 
părerea nimănui, crezind că are o 
purtare corespunzătoare a făcut 
cerere pentru a fi primită în rin 
durile candidaților de partid. In 
loc de a~i da recomandare, ute- 
miștii au chemat-o în fața adună
rii generale pentru a~i cîntări fap
tele. atitudinea ei fată de muncă

SPIRELE BOBINEI
față de colectiv. Rînd pe rînd ute- 
miștii au luat cuvîntul la discuții, 
i-au arătat lipsurile, i-au făcui 
recomandări pentru a se debarasa 
de ele. Vorbele tovarășilor de 
muncă i-au fost ca un duș rece. 
Ii venea să intre în pămînt, a~ 
tunci cînd zeci de mtini au votat

sancționarea ei cu „mustrare'". 
Colectivul acesta părea strîns le
gat ca spirele unei bobine. O bo~ 
hină în care una din spire vroia 
să se rupă... Eva cercetă sfios fe
țele tinerilor. In ochii lor nu găsi 
decît încurajare și îndemnuri.

...După această întîmplare, Evei 
i se părea că în secție se schim
bară multe lucruri. Tinerii din 
brigadă o înconjurau cu mai mul
tă atenție, îi veneau în ajutor a~ 
tunci cînd întîmpina vreo greu-

tate. Utemiștilor | 
Zz s-au alăturat ° 
fi -
gadă, precum și 

maistrul secției, comunistul Olaru 
Teodor, care o îndruma zi de zi 
în muncă. O 
cît mai adine 
bobinator.

Schimbarea 
dus însă în cîteva zile, 
cînd o colegă încerca să~i arate 
că nu e bine ce face, Eva se 
supăra și cîteva zile nu mai vor
bea cu ea. Pentru a o debarasa 
de acest obicei i-a venit tn ajutor 
prietena ei Elena Coroianu. Ele
na i-a arătat cum trebuie să pre~ 
țuiască ajutorul tovarășilor ei de g 
muncă. §

Pentru Barcotzi Eva au urmat g 
Zile de mulțumire ; și-a potrivit g 
și ea pasul cu cel al tinerilor din g 
secție. 8

In prezent organizația U.T.M. g 
a recomandat-o organizației de g 
partid spre a fi primită în rin- g 
durile candidaților. Barcotzi Eva. g 
prin ajutorul colectivului, a deve- g 
nit un tînăr demn al zilelor rțoas- g 
tre. 8

i s-au alaturat ”
i șeful de bri~ *
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ajutau .să -pătrundă 
tainele meseriei de

în bine nu s-a pro~
Uneori

V. OROS
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Din toată lumea
• Teorema lui Pitagora a fost 

cunoscută încă de acum 4.000 de 
ani, adică cu 1.500 de ani înain
tea nașterii celebrului matemati
cian grec — a declarat recent 
directorul Departamentului Anti
chităților din Irak. Săpăturile 
arheologice de la Tel Dibae, la 
marginea Bagdadului, au dus la 
descoperirea unor inscripții datind 
din prima civilizație babiloniană, 
care atestă că străvechii matema
ticieni de pe teritoriul Irakului re
zolvau celebra ecuație geometrică.

Așezată într-un colț pitoresc, cabana „Pietrele" constituie 
unul din punctele de atracție ale Retezatului. Bine amena
jată, ea oferă în orice anotimp tot ce-și poate dori un turist: 
Spațiu, confort, o bucătărie totdeauna bine aprovizionată și 
împrejurimi îneîntătoare.

(Mai mulți compozitori au fost 
oaspeții minerilor din Valea Jiului)
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• Clinele zburător trăiește în 
pădurile Americii de Sud. Labele 
din față ale acestui animal sini 
unite de cele dinapoi printr-o 
piele suplă, creață, amplă, care 
nu-l împiedică nici la mers, nici 

£ la sărituri. Cu ajutorul ghearelor 
ț puternice, animalul se cațără cu * 
» ușurință pe arbori înalți de pes- 
i -- - • ~ ’ f*te 30 -d~ metri. Coborîrea o face 

însă aruncindu-se în gol. Atunci 
el întinde labele, pielea se întin
de și se umflă, formînd o para
șută naturală care îl aduce la pă" 
mint Un și mai încet chiar decil 
coboară în mod normal un para
șutism
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♦ să împiedice folosirea mașinilor 
1 arunci nd în ele saboții lor. „Sa

botau" astfel lucrul mecanic care 
îmbogățea pe patroni și-i lipsea 
de pîine pe ei și copiii lor.

un sabot, papucul de lemn al 
muncitorilor francezi din secolul 
trecut. Qnd proprietarii de țesă
torii din Lyon și din alte centre 
din Franța au început să înlocu
iască războaiele manuale de țe
sut cu războaie mecanice, mii de 
muncitori au fost aruncați pe dru- 
muri și au ajuns muritori de foa
me. Lipsiți de apărare, ei căutau

t
I
| • PalmierulZ lui Lui /lin Ar

I

! de Panama, de fe
lul lui din Argentina, și-a căpătat 
un renume binemeritat fiindcă din 
frunzele lui se confecționează ves
titele pălării panama. Industria 
pălăriilor panama e concentrată 
în Ecuator, unde a ajuns aproape 
un monopol de stat. Pălăriile se 
lucrează manual și durata lucrului 
pentru o pălărie de calitate este 
cel puțin 18 zile. Așa se explică 
de ce chiar în țara unde se con
fecționează o pălărie panama este 

j de la trei la cinci ori mai scum- 
| pă decît o pălărie de fetru. In 
» schimb, rezistența ei este excep- 
? țională. Pălăria panama poate fi 
1 îndoită, turtită, presată, spălată 
j de zeci de ori fără să-și piardă 
J formatul și aspectul.
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Anul acesta, sute de muncitori din Valea Jiului și-au pe
trecut concediul in stațiunea balneo-climaterică Olănești. Tri- 
mlțind această vedere întreprinderii unde lucrează, unul dintre 
ei a scris : „Cu apa de la izvorul nr. 24, mii de oameni ai 
muncii din patria noastră și-au refăcut sănătatea. Printre el 
mă număr și eu. Vă mulțumesc din inimă".

Ap fi bine dacă...
• Conducerea S.T.R.A. Pe

troșani ar controla munca con
ducătorilor auto care lucrează 
la distribuirea competinței de 
cărbune din Petroșani ca a- 
ceștia să muncească în mod 
conștiincios și fără să formu
leze pretenții față de benefi
ciari.

• Postul de prim ajutor din 
cadrul minei Petrila ar fi do
tat în permanență cu cele ne
cesare, ca muncitorii care îi 
solicită ajutorul să-l primeas
că la timp și nu cum se în- 
timplă adeseori în prezent din 
lipsa unor medicamente.

• In prezent pe suprafața 
globului se află 20.000 de spe
cii de arbori ? Lemnul lor este 
folosit în mod multilateral. 
Știați de pildă, că dintr-ur. 
metru eub de lemn se pot rea
liza 160 kg. mătase artificială ?

• Intr-un muzeu din Elve
ția se află cel mai mic ceas 
din lume ? El are diametrul de 
11 milimetri și cîntărește doar 
0,93 grame.

• In orașul Wroclav (R. P. 
Polonă) se fabrică... un praf de 
bere ? Dintr-un pachețel de 100 
gr. se pot prepara 10 litri de 
bere de cea mai bună calitate.

° Prin folosirea metodei 
spectrale, savanții au aflat că 
atmosfera Pămîntului, la înăl-

° Organele I.C.R.A. din Lu
peni s-ar îngriji de o mai bu
nă aprovizionare a chioșcului 
alimentar aflat în incinta mi
nei, iar Sanepidul ar dispune 
deratizarea încăperii în care se 
află această unitate alimen
tară.

• Conducerea oficiului 
P.T.T.R. Vulcan ar analiza ac
tivitatea operatoarelor de te
lefoane și în special a opera
toarei Cimpeanu care în re
petate rînduri are atitudini 
neeorespunzătoare față de 
clienți.

țimea de 100 kilometri, este 
mai rece deasupra ecuatorului 
și mai caldă deasupra regiunii 
polare ?

• O violentă furtună care a 
transformat într-un lac o re
giune de deșert din California 
a făcut să se înmulțească în 
mod surprinzător o specie ne
obișnuită de animale, asemă
nătoare trilobiților, crustacee 
care au trăit în epoca glacia
ră ? Unii savanți presupun că 
ouăle au fost conservate în de
șert timp de 450 milioane de 
ani și acum s-au născut puii !

mai
Șin-
re
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Cînd doi se ceartă 
al treilea ...pierde 
In cursul lunii iulie a.c. 

multe case de pe strada Gh. 
cai din Lupeni au intrat în 
parație capitală. Din cauza 
glijenței muncitorilor de la secto
rul l.L.L. care efectuau lucrările, 
conducta de apă de la casa nr. 5 
unde stă maistrul minier Suciu 
loan, a fost spartă. Anunțat, sec
torul l.C.O. a refuzat categoric 
să repare ceea ce au stricat alții.

Mergeți la l.L.L. Ei sînt vi- 
novați, ei trebuie să pună conduc
ta la punct.

Intre timp apa inunda curtea, 
grădina fi șanțurile străzii. După 
multe drumuri pe la sectorul 
l.L.L.-, acesta s-a hotărît, în sftr- 
șit, să trimită trei instalatori. 
Timp de vreo 4 zile aceștia au 
venit regulat în fiecare diminea-

Vizită in adîncuri

Primiți cu multă voie bună, 
(După sumarul protocol) 

cu ortacii împreună, 
coborît, adine sub... sol

Ei, 
Au

Pe suitoare-apoi urcară
In abataje-camere
Și-n mezo-forte, aplaudară 
„Preludiul" de... pichamere.

satisfacție deplinăCu
Notară-un lucru, demn de seamă: 
Că azi mecanizarea-n mină 
Cuprinde-o variată... gamă.

Diamantin, lucind decorul, 
Le oferi o-nvățătură : 
Minerii-cu perforatorul 
In strat fac prima... „uver tură".

Apoi, cu toții ascultară, 
Pușcarea-n ort cum detone ază
— E... malestoso 1 (exclamară) 
întreaga mină-acum... vibrează 1

Vazînd mașina de-ncărcat 
(Lucrînd... allegro și cu spor)1 
Compozitorii și-au notat. 
Că dă un randament... „ma jor".

La unison s-au pronunțat :
— Transportu-n ort și-n galerie 
Pe lingă că-i mecanizat...
Cu tehnica e-n „armonie".

După prelungi discuții 
(In scopul bunei informări 
Urmară... „variațiuni", )
Cu teme și cu... întrebări.

— Iubiți mineri, cum stați cu planul, 
Ce depășiri ați putut face ?
— Cărbuni aleși dăm cu toptanul 
Că-n ort muncim... molto-vivace !

Urmă, apoi un interviu 
Din vremile de suferință 
Și... în final, un.» potpuriu 
De... luminoase năzuințe.

Cînd părăsiră galeria 
(Cu armăturile-i de fier) 
Purtau în inimi simfonia 
Muncii frumoase de miner 1

MICA PUBLICITATE
• Se caută de urgență un 

meșter inovator care să desco
pere un dispozitiv optic pen
tru unii vînzători din comerț 
cum slnt măcelarul Munghenast 
Carol și Vaida Elvira, gestio
nară la unitatea O.A.D.L.F. din 
Sterminos Uricani, care sufe
ră de o gravă boală „de ochi“ 
numită favoritism.

Ofertele se pot depune la 
conducerile unităților amintite.

• Locatarii blocului 22 A din 
Lupeni pun în licitație auto
camionul nr. 26024 „parcat", 
ziua și noaptea, pe spațiul 
verde din fața intrării pe sca
ra I-a a blocului. Cei intere
sați vor putea vedea vehiculul 
în orice zi, după-amiază și sea
ra, inclusiv duminica.

• Se caută un dispozitiv de 
coordonare de la distanță a

ță, se uitau la conducta spartă, 
se scărpinau după ceafă fi plecau 
dind neputincioși din umăr.

In ziua de 11 octombrie o echi
pă de apaductori de la sectorul 
l.C.O. Lupeni a închis apa. a tă
iat conducta și i-au pus la capă
tul „reparat" un dop cit toate zi
lele. Răminînd fără un strop de 
apă, locatarii imobilului cu nr. 5 
de pe strada Gh. $incai întreabă 
Cit timp va mai dura această cio
rovăială între sectorul l.C.O. și 
l.L.L. Lupeni care nu aduce cetă
țenilor decît neplăceri ?

<<„In vîrfui peniței
La B.U.T. Livezeni lucrează 

multi tineri harnici. Pasionați du
pă tot ce e nou, util și bun, ei 
promovează cu mult cura] diferite 
metode de muncă înaintate, parti
cipă la întrecere, organizează ac
țiuni cu caracter patriotic. Pos

ION CUJBESCU

descărcărilor in termen a va
goanelor cu materiale de con
strucție pentru șantierul nr. 10 
Vulcan, ca acestea să nu in
tre în locație. Dispozitivul va 
trebui să corespundă unei ce
rințe imperioase și anume: să 
poată fi cuplat de la orice bu
ret ori restaurant în care s-ar 
afla cel care 
ceastă muncă 
tlerului.

• Măcelarul 
noasa anunță 
tela, că din
de un timp nu mai poate e- 
fectua deservirea cu carne în 
orele cînd bufetul din vecină
tatea unității este deschis. De 
aceea propune „contopirea" 
unității de carne cu bufetul 
de băuturi ca astfel să-și poa
tă „duce munca".

răspunde de a- 
în cadrul șan-
Mișu din ArJB 

cu regret clien- 
anumite motive

tul U.T.M, de control din intre- • 
prindere însă nu aude, nu vede • 
nimic, după cum nu aude și nu J 
vede lipsurile pe care unii tineri Z 
din secții le au în activitatea lor. Z 
In loc să popularizeze exemplul • 
in munca al unor lăcătuși, ca • 
Munieanu loan sau Lungu Nico- ♦ 
lae care își depășesc cu 20 la su- • 
tă norma, sau să combată atitu- • 
dinea acelor tineri care în timpul * 
orelor de lucru pleacă din ate- ț 
Ijw fără învoire, postul utemis’ Z 
de control ține afișat de vreo ; Z 
luni la cele două rubrici ale ga- • 
zetei „Să urmăm exemplul lor" ♦ 
si „in virful peniței" (care de • 
mult nu mai înțeapă), două arti- ♦ 
cole îngălbenite de vreme care nu * 
se mai pot citi de fel aricită Z 
strădanie s~ar depune. Z

Oare tovarășul Marcau Ni co- Z 
lae, secretarul organizației U.TJU. » 
de la B.U.T. Livezeni nu are ni-t^f 
mic de spus în această direcție ‘ J

A. NICULESCU ♦
♦
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Alegerile din organizațiile de bază_ale partidului

Munca politică 
de sarcinile

*

(

*

Pe bună dreptate atît da
rea de seamă a fostului birou 
al organizației de bază de la 
preparația Petrila cît și nu
mărul mare de participant la 
discuții au subliniat că în pe
rioada dintre cele două ale
geri, organizația de partid a 
obținut rezultate însemnate în 
muncă. In această perioadă, 
activitatea membrilor și can
didaților de partid s-a îmbu
nătățit simțitor. Membrii de 
partid au întărit legătura 
cu masa de muncitori. Ei au 
reușit să-i atragă pe toți sa- 
lariații uzinei la lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea sar- 
nicilor de plan, pentru asigu
rarea primirii ritmice a pro
ducției rezultate de la exploa
tările miniere Petrila, Lonea, 
Aninoasa și Vulcan.

Desfășurînd cu entuziasm 
Întrecerea socialistă, munci
torii uzinei au realizat in cele 
trei trimestre care s-au scurs 
din anul acesta însemnate de- 

ypășiri de plan. In această pe
rioadă planul producției nete 
a fost realizat in proporție de 

sută Preparatorii 
au redus 

umiditatea 
cenușa in

cu 0,7 
produc- 
cărbunii 

industriei

103 la 
petrileni 
puncte 
țîei, iar 
preparați și livrați 
a fost redusă cu 0,9 puncte 
față de normele interne. In a- 
celași timp, colectivul uzinei 
a depășit cu 0,7 puncte indi
cele de recuperare obținînd pe 
această cale 12.511 tone căr
bune peste prevederile planu
lui. Prin această realizare, 
muncitorii de la secția prepa
rare s-au achitat cu cinste de 
angajamentul luat de a îm
bunătăți indicele de recupe
rare planificat cu 0,5 puncte. 
De asemenea, muncitorii de 
la brichetaj au produs peste 
plan 11.541 tone brichete. Prin 
reducerea prețului de cost, 
colectivul preparației Petrila a 
realizat in 9 luni economii în 
valoare de 1.427.000 
392.000 lei mai mult 
gajamentul anual.

Biroul organizației 
a sprijinit efectiv activitatea 
grupelor de partid, a trasat 
Sarcini concrete membrilor și 
candidaților de partid. Mem
bri de partid cum sînt tov. 
Maier Iosif, Florea Sabin, Bu- 
bela Ioan, Florescu loan, Gaier 
Gheorghe, Toth Ioan H, Gîlcă 
Joan, Negrea Mihai și alții au 
fost în permanență exemple 
în ce privește ducerea la în
deplinire a sarcinilor primite.

Majoritatea partlcipanților 
la discuții au vorbit cu răs
pundere despre sarcinile spo
rite de plan ce stau în fața 
colectivului preparației pe a- 
nul 1963. Ei au arătat că este

lei, cu 
decit an-

de bază

NOTĂ

*

Cînd se vor astupa 
șanțurile ?

Constructorii șantierului 3 
Petroșani au executat anul 
acesta montarea unei noi 
conducte de apă, de la Jieț 
și pînă la rezervoarele din 
Petroșani. Pentru instalarea 
țevilor s-au săpat șanțuri.

In bună măsură, noua 
conductă a fost instalată. , 
Dar constructorii nu au luat <’ 
peste tot măsuri să fie as- j 
tupat șanțul, curățit pămîn- S 
tul. Așa este porțiunea de < 
sub funicular (de la gara ; 
mică), între podul Dărănești 5 
și tunel Petrila, pe strada s 
Dr. Petru Groza colț cu stra- < 
da Constructorilor și pe alte $ 
porțiuni, ceea ee produce 5 
greutăți circulației. <

Oare secția de gospodărie j 
a sfatului popular nu vede ) 
acest lucru pentru a obliga $ 
pe constructori să refacă < 
porțiunile de străzi stricate ? < 
Așteptăm măsuri eficiente ? 
în această direcție ? $

I

de partid, 
biroul or- 
de întări - 
de partid, 
scoase la

— strîns legată 
de producție
necesar să se ia încă de pe a- 
cum măsuri pentru a asigura 
ca din primele zile ale anului 
viitor să se treacă din plin la 
realizarea sarcinilor de plan.

In adunarea generală s-a 
dezbătut felul cum s-a dus 
munca de ridicare a nivelului 
politic și ideologic al membri
lor și candidaților 
cum s-a preocupat 
ganizației de bază 
rea vieții Interne 
Una din lipsurile 
iveală a fost aceea că biroul 
organizației de bază a muncit 
nesatisfăcător cu activul fără 
de partid, s-a preocupat In 
mică măsură de primirea fe
meilor în partid.

In adunarea generală s-a 
arătat, de exemplu, că tova
rășii Avramescu Iuliu. Cibian 
Adam. Hanzel Maria, Kiss Te
rezia, Tărțan Gheorghe, Pițu 
Mircea și alții au abateri de 
la disciplina de partid, de
seori lipsesc de Ia adunările 
generale: unii candidați de 
partid, cum sînt tinerii Cer- 
chezan Mihai, Tolvay Eugen, 
Ispas Rusalfm, Tătar Terezia. 
Pepelea loan și alții in mică 
măsură se ocupă de ridica
rea nivelului lor politic, nu 
depun tot efortul pentru bu
nul mers al producției.

In încheierea discuțiilor a 
luat cuvîntul tovarășul Kar- 
pineez loan, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Petroșani, care a subliniat că 
lucrările adunării generale au 
constituit un prilej de anali
ză temeinică a actiyitătii po
litice 
te de 
După 
supra 
muncii 
a arătat că noul 
partid constituit pe uzină, cit 
și cele 6 organizații de bază 
de la preparație sînt chemate 
să îndrume și să dezvolte e- 
nergla creatoare a muncito
rilor. să Îndrepte această e- 
nergis spre obținerea de 
succese în producție.

Adunarea generală 
noul comitet de 
prima plenară, 
ales ca secretar 
Kurdul Dumitru.

și economice desfășura- 
comuniștii din uzină, 
ce a făcut aprecieri a- 
diferitelor aspecte ale 

de partid, vorbitorul 
comitet de

noi

ales
In

I a 
pe tovarășul

a i 
partid- 

comitetul

Z. ȘUȘTAC

La U. R. U. M. Petroșani

Rcallzâri frumoase la toți indicii producției
Colectivul de muncitori, 

tehnicieni și ingineri de la U- 
zina de reparat utilaj minier 
din Petroșani a obținut suc
cese in realizarea și depășirea 
planului de producție. Astfel, 
producția globală a realizat-o, 
în cele 9 luni trecute din anul 
curent, în proporție de 111,1 
la sută, iar producția marfă 
in proporție de 111,48 la sută. 
Totodată, prin utilizarea mai 
rațională a mașinilor și prin- 
tr-o organizare mai bună, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 8,09 la sută față de 
cea planificată. In primele 
trei trimestre ale anului s-au 
dat produse peste plan în va
loare de 4.440.000 lei dintre 
care: utilaje miniere 51 tone, 
piese 
stîlpi de abataj peste 250 
căți, construcții metalice 
tone

Pentru ca exploatările 
niere să-și realizeze și să 
pășească planul de producție 
o condiție principală este să 
fie dotate cu mașini și utilaje 
suficiente și de calitate bună. 
Colectivul de la U.R.U.M.P. a 
dus o luptă continuă pentru 
Îmbunătățirea calității produ
selor. De exemplu, la piese 
din oțel rebuturile au fost 
reduse cu 1,6 la sută sub pro
centul admis, la piese din. 
fontă cu 1 la sută, la piese 
prelucrate mecanic cu 0,36 la

de schimb 450 tone, 
bu-
440

etc.
mi- 
de-

Întărirea rîndurilor
Festivalul filmului sovietic

organizației
sarcină a biroului

nou ales

tovarăși. De ase- 
primiți 10 candi* 
In partid au fost 
harnici muncitori

Darea de seamă prezentată re
cent în fața comuniștilor de la 
sectorul VIII al minei Lupeni, cît 
și discuțiile purtate de către mem
brii și candidații de partid au scos 
în evidență faptul că de la alege
rile anterioare și pină in prezent 
organizația de partid s-a întărit. 
In această perioadă au fost primiți 
în rindurile membrilor de partid 
un număr de 21 
menea, au fost 
dați de partid, 
primiți cei mai 
și tehnicieni.

întărirea rîndurilor partidului 
prin primirea de noi membri și 
candidați a dus la irr.bunătăți rea 
muncii politice in cadrul sectoru
lui de transport al minei Lupeni 
Tovarășii care au luat cuviotul, 
printre care Petrescu Marin. Pău- 
nescu Grigore. Tomșa Ernest. Cru- 
oeru Romulus. Kovâcs Francisc, 
Apostol Radu și Mercioni Petru 
au arătat că cele aproape o ju
mătate de milion lei economii la 
prețul de cost și celelalte rezultate 
obținute se datoresc în bună parte 
activității în producție a membri
lor și candidaților de partid

Din discuțiile purtate a mai 
reieșit că biroul organizației de 
bază, cu toate că s-au obținut re
zultate. n-a muncit 1a nivelul ce
rințelor pentru întărirea rîndurilor 
organizației. In sector nu s-a dus 
o muncă educativă susținută 
activul fără de partid.

In fața colectivului sectorului 
de transport al minei Lupeni stau 
sarcini mari. Membrii și candida
ții de partid sînt chemați să con
tribuie la realizarea lor, să-i mo
bilizeze prin exemplul personal pe 
toți muncitorii din sector la înde
plinirea și depășirea ritmică și la 
toți indicii a sarcinilor de plan.

cu

A. MICA
mina Lupeni

■■■■■■>■ —. ~~7

sută, iar la construcții meta
lice s-au dat numai produse 
de calitatea I-a.

In centrul preocupării co
lectivului uzinei a stat și re
ducerea sistematică a prețu
lui de cost. Pe seama unei ra
ționale folosiri a materialelor, 
pe seama îmbunătățirii conti
nue a procesului tehnologic, 
prin extinderea mișcării Ino
vatorilor s-a reușit ca In loc 
de 1.050.000 lei cit este anga
jamentul anual, să se realize
ze, numai în primele 9 luni 
ale anulai, o economie de 
1.847.000 lei la prețul de cost.

Printre cele mai importante 
măsuri tehnico-organizatorlce 
luate amintim următoarele: 
amenajarea atelierului meca
nic de reparații și dotarea lui 
cu utilaje moderne; monta
rea utilajelor moderne în hala 
curățătoriei pieselor turnate: 
îmbunătățirea sistemului de 
alimentare cu energie electri
că la cuptorul de 1,5 tone; ex
tinderea procedeelor de turna
re In coji de silicat și coji de 
bachelită la o serie de produ
se ca: piulițe cu aripioare, 
tuburi terminale, cleme pen
tru furtun, flanșe pentru tu
buri de rambleu etc.

Rezultatele obținute la toți 
indicii producției se datoresc 
și muncii politice desfășurate 
în uzină pentru mobilizarea 
colectivului la realizarea sar-

Azi, In cadrul ciclului de filme care vor fi prezentate în 
cadrul Festivalului filmului sovietic la Petroșani, pe ecranul 
cinematografului .,7 Noiembrie1* va rula filmul „Casa de la 
răscruce**, o producție a studiourilor M. Gorki din Moscova.

IN CLIȘEU : O secvență din filmul „Casa de la răscruce**. 
-------------- O---------------

(Urmare din pag. l-a)

Lucrările de la U.R.U.M.P. 
trebuie urgentate !

zidari. Din această cauză, lucră
rile de cofrare a noului acoperiș 
— ca și a cadrelor, stîlpilor, grin
zilor — se desfășoară încet, în- 
tr-un ritm nesatisfăcător, din care 
pricină întîrzie și lucrările de 
betonate.

Toate ponoasele pentru slaba 
activitate a șantierului I.C.M.M- 
de aid, le trag însă muncitorii de 
la U.R.U.M.P.

Conducerea I.C.M.M. — direc
tor tov. ing. Cioc Dumitru — cu- 
noaște bine această stare de lu
cruri, insă nu ia măsuri hotărite 
de îndreptare a lipsurilor.

Cînd arc de gînd conducerea în 
cauză să treacă la fapte, luînd mă
suri hotărite pentru urgentarea lu- 
crărilor de pe șantierul U.R.U,M. 
Petroșani ? Așteptăm răspunsul 
conducerii I.C.M.M. împreună cu 
măsurile preconizate! Iarna bate 
la ușă și nu se mai pot tărăgăna 
lucrările de la U.R.U.M.P. 1

Q-——--------_

mai e mult. Din cei 9.000 m. c. 
pămiot, care trebuie transportați 
pentru amenajarea platformei de 
depozitare, nu s-a cărat absolut 
nimic din lipsă de mașini și mun
citori. Cit privește reconstrucția 
halei de turnătorie, lucrurile stau 
destul de slab. Din această 
cauză, turnătorii de la U.R.U34. 
Petroșani lucrează in condiții gre
le : pereții și acoperișul spart 
provoacă curent, iar hala este pli- 

' ': de construcții, 
aduc prejudicii 

in turnătorie.
sînt cauzele care provoacă 
intirziete in reconitrucția 
turnătoriei U.R.U.M.P. ? 

se ducea lipsă acuta

nă de materiale 
tchele etc. care 
muncii

Care 
această 
halei 
Prin vară, 
de material lemnos pentru cofra- 
jc. In prezent acesta s-a remediat 
parțial. Insă mai lipsesc muncitori 
calificați ; 6—8 dulgheri și 4—6

Din nou despre calitatea cărbunelui 
la mina Lenea

(Urmare din pag. I-a)
în care lucrează brigăzile mine
rilor Danciu Moise, Țăranu Ghe
orghe și Toacă Ștefan s-a găsit 
la proba șistului vizibil în va- 
gonetele cu cărbune peste 150 kg. 
steril. Cantități asemănătoare de 
șist au fost găsite ți in vagone-

cinilor de plan și a angaja
mentelor. Comitetul de partid 
al uzinei a analizat sistematic 
realizarea planului de produc
ție, creșterea randamentelor, 
Îmbunătățirea calității etc. 
Organizațiile de bază din sec
ții au reușit să mobilizeze co
lectivele secțiilor la realizarea 
și depășirea planului de pro
ducție. S-au evidențiat in 
mod deosebit comuniștii Sereș 
Gheorghe, Clor a Iosif, Szvo- 
boda Adalbert, Nanciu Petru, 
Kovacs Alexandru, Farkaș Pe
tru, Ivan Gheorghe, Inel Ro
mulus, brigăzile conduse de 
Panța loan și Voinici Ștefan. 
Exemplul comuniștilor a fost, 
urmat de ceilalți muncitori ai 
uzinei. întrecerea socialistă 
s-a desfășurat larg in rîndul 
muncitorilor. In fruntea între
cerii s-au situat muncitorii 
de la secția construcții meta
lice, prin rezultatele obținute 
In realizarea sarcinilor de 
plan. La gazeta de perete sînt 
popularizate rezultatele frun
tașilor in producție și meto
dele lor.

Colectivul metalurgiștilor de 
la U.R.U.M.P., condus de or
ganizația de partid, muncind 
organizat și cu 
tea mîndri cu 
nului anual de 
luni, așa cum

elan se va pu- 
realizarea pla- 
producție în 11 
și-a propus.

ALEXANDRU KOSA

către 
Cle- 
Ioan

tele trimise la suprafață de 
brigăzile conduse de Bîrluț 
ment, Solovan loan, Pășcălău 
și Compodi loan.

Pentru șistul dat în cărbune, 
minei Lonea i s-au rebutat în acest 
an 4092 tone, ceea ce a dus la 
o depăș;re 3 cheltuielilor de pro
ducție cu 520.000 lei.

Desigur că alta ar fi fost si
tuația în privința calității căr
bunelui la exploatarea Lonea da
ca in toate abatajele se trecea la 
aplicarea valoroasei inițiative „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist“.

Gazetele de perete de la cele 
trei guri de mină nu mai scriu 
nici un cuvînt despre inițiativă, 
despre avantajele aplicării ei de 
către toate brigăzile de la abataje.

Comitetul sindicatului nu a luat 
măsuri corespunzătoare pentru ca 
inițiativa privind îmbunătățirea ca
lității cărbunelui să fie reactivi- 
zată și extinsă la toate abatajele 
exploatării. La consfătuirile de 
producție ținute nu de mult pe 
sectoare, n-au amintit minerilor 
nici un cuvînt despre aceasta pre
țioasă inițiativă.

La mina Lonea cîteva brigăzi 
de mineri dau cărbune curat. In 
abatajul în care lucrează brigada 
minerului Crețu Gheorghe nu s-a 
înregistrat în acest an nici un va
gonet de cărbune rebutat. De ase
menea, rebutul a fost complet li
chidat și la brigăzile minerilor 
Țărmure Gheorghe, Borș Mrista- 
che, Ivan Constantin. De ce me
todele de muncă, experiența a- 
cestor brigăzi nu este extinsă.

Colectivul minei Lonea are rea
le posibilități pentru îmbunătățirea 
calității producției. Se cere. însă 
mai multă preocupare, mai 
mult interes în aceasta direc
ție din partea tuturor factorilor 
de răspundere de la mină. Iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist“ poate si 
trebuie să fie reactivizată și ex
tinsă la toate abatajele exploată
rii miniere Lonea 1
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dieî; tezaurul artei populare care 
întruchipează măiestria poporului 
indian. Vizitind fabrica de avioa
ne, institutul indian de științe și fa
brica de telefoane din Bangalore, 
reactorul nuclear și ferma de lap
te din Bombay, ne-am bucurat de 
frumoasele realizări ale muncitori
lor, inginerilor; tehnicienilor și oa
menilor de știință indieni, am 
avut via satisfacție de a vedea 
cu ochii noștri că India este as
tăzi o țară în plină renaștere. 
Ca prieteni sinceri vă dorim din 
tot sufletul roade bogate în munca 
dv. pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, pentru crearea unei pu
ternice industrii naționale, care să 
asigure valorificarea imenselor dv. 
bogății naturale, ridicarea nivelu
lui agriculturii și satisfacerea în 
măsură crescîndă a necesităților 
populației, prosperitatea economică 
și social-culturală a frumoasei și 
marii dv. patrii, Republica India.

In continuare tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a vorbit pe 
larg despre munca și preocupările 
poporului romîn care, eliberat de 
orice asuprire și exploatare, își fău
rește o viață mereu mai bună, 
muncind cu elan pentru prosperita
tea continuă a patriei sale.

Cea mai arzătoare cerință a tu
turor popoarelor; în zilele noas
tre, a subliniat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, este apărarea păcii. 
Guvernul romîn, profund atașat 
ideilor coexistenței pașnice, consi
deră că nu există problemă inter
națională, oricît de controversată 
ar fi, care să nu poată fi rezolvată 
pe calea tratativelor.

Arătînd că Republica Populară 
Romînă se opune oricăror acțiuni 
menite să eezolve problemele in
ternaționale dintre state pe calea 
forței, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus în continuare : 
noi considerăm că modul cel mai 
înțelept de rezolvarea acestor pro
bleme de către oamenii cu răspun 
dere în state este calea tratative
lor. Nu există sarcină mai urgen
tă și mai nobilă pentru toți cei 
cărora le este scumpă soarta po
poarelor; soarta civilizației, decît 
aceea de a depune toate eforturile 
pentru destinderea încordării inter
naționale, pentru coexistența paș
nică și cooperarea între toate sta
tele, indiferent de regimul lor po
litic și social.

Mijlocul cel mai radical și mai 
sigur pentru a evita războiul și a 
menține pacea este dezarmarea 
generală și totală. Din cauza cursei 
înarmărilor omenirea trăiește sub 
amemțarea apăsătoare a unui nou 
război. Mijloace materiale și finan
ciare de zeci și sute de miliarde 
de dolari sînt irosite pentru a sto
ca armament, munca a zeci de mi
lioane de oameni este cheltuită 
nu pentru a crea bunuri folositoa
re. ci mijloace de distrugere. Gu 
miliardele cheltuite azi pentru 
înarmări s-ar putea construi sute 
de uzine metalurgice gigantice, ca 
cea de la Bhilai, s-ar putea ridi
ca nivelul de viață a multor sute 
de milioane de oameni din dife
rite țări ale globului. Guvernul 
romîn sprijină propunerea Uniunii 
Sovietice de a se începe de pe 
acum, sub egida O.N.U., pregăti
rile pentru întocmirea unui pro
gram de ajutorare a țărilor slab 
dezvoltate prin folosirea unei părți 
a fondurilor rămase disponibile de 
pe urma dezarmării generale și to
tale.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că Romînia și India, 
în calitatea lor de membre în Co
mitetul celor 18 state pentru de
zarmare. militează, alături de alte 
state iubitoare de pace, pentru gă
sirea unor soluții care să ducă 
efectiv la dezarmare, fără să se 
creeze avantaje unilaterale sau 
prejudicii nici unei țări. Sîn- 
tem convinși că prin efor
turile unite ale tuturor celor căro
ra le este scumpă pacea poate fi 
realizată dezarmarea generală și 

totală; că este pe deplin, posibil să 
creăm o lume fără arme; fără răz
boaie. Un prim pas spre atinge
rea acestei năzuințe arzătoare a 
popoarelor l-ar constitui interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră. Țara noastră; a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, aprecia
ză pozitiv propunerea făcută de In
dia și de alte state neutre, mem
bre ale Comitetului celor 18. cu pri
vire la controlul asupra îndepli
nirii acordului de interzicere a 
experiențelor cu arma nuclea
ră. Considerăm că această propu
nere poate constitui baza pentru 
realizarea unei înțelegeri. Este 
profund regretabil că puterile oc
cidentale nu vor să părăsească 
vechile lor poziții, nu vor să ac
cepte propunerea țărilor neutre ca 
bază de discuție. Trebuie continua
te eforturile în cadrul O.N.U. și 
al Comitetului celor 18 state, pen
tru a se ajunge la un acord în a- 
ceastă problemă.

După ce a arătat că trăim astăzi 
epoca lichidării definitive a odio
sului sistem colonial, epoca redeș
teptării naționale a tuturor popoa
relor, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus : Colonialismul, 
lovit de moarte, nu vrea să pă
răsească însă arena istoriei, caută 
să reprime mișcarea de eliberare 
națională; să împiedice prin dife
rite mijloace consolidarea inde
pendenței economice a noilor state 
libere, încearcă să-și mențină do
minația sub forme noi, neocolo- 
nialiste.

Republica Populară Romînă; ce
lelalte țări socialiste, precum și toa
te popoarele iubitoare de pace și 
libertate sînt profund îngrijorate 
de încordarea creată în Marea Ca
raibilor, prin provocările puse la 
cale de cercurile războinice ale 
Statelor Unite, cu ajutorul unor 
mercenari, împotriva independenței 
și libertății Cubei, deoarece aceste 
acțiuni constituie în același 
timp o amenințare împotriva liber
tății și independenței tuturor po
poarelor care s-au eliberat recent 
de sub jugul colonial, precum și o 
amenințare directă pentru menține
rea păcii în lume.

Menținerea sub jugul colonial a 
multor popoare din Asia; Africa 
și din America Latină constituie 
focare periculoase de neliniște pen
tru libertatea tuturor popoarelor 
pentru pacea lumii. Trebuie depu
se toate eforturile pentru lichida
rea completă și definitivă a siste
mului colonial; pentru aplicarea 
declarației O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței tuturor 
popoarelor care se mai află sub 
dominația colonială; pentru li
chidarea oricăror forme de a- 
mestec în treburile interne ale po
poarelor, singurele în măsură sâ 
hotărească asupra regimului social 
și politic pe care îl doresc.

Dați-mi voie; a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej; să mă 
opresc asupra uneia dintre cele mai 
acute probleme la ordinea zilei; 
problema rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial.

După cum vă este cunoscut; în 
decursul unei singure generații; mi
litarismul german a împins ome
nirea în două războaie mondiale, 
provocînd imense jertfe și distru
geri incalculabile de care au avut 
de suferit Uniunea Sovietică, Ro
mînia; Polonia; Franța; Anglia și 
alte multe popoare. De la termi
narea celui de-al doilea război 
mondial au trecut mai bine de 17 
ani, dar pacea cu Germania încă 
nu este reglementată. Rămășițele 
războiului încă nu au fost lichi
date. Ele continuă să întunece o- 
rizontul internațional. Nu este greu 
de înțeles ce primejdie pentru 
pacea lumii reprezintă situația ac
tuală a Berlinului occidental, care 
este situat în centrul Republicii 
Democrate Germane și continuă să 
aibă un regim de ocupație militară, 
este folosit ca centru de provo
cări împotriva statelor socialiste, 
devenind unul din cele mai , pe
riculoase focare de război din lu

me. Un conflict armat în Europa 
ar putea degenera într-o confla
grație mondială. Primejdia este cu 
atît mai mare cu cît unele cercuri 
preconizează a se pune la dispozi
ția revanșarzilor germani arme 
nucleare.

Este în interesul tuturor state
lor iubitoare de pace ca problema 
Berlinului occidental să fie solu
ționată. Propunerile cele mai rezo
nabile, care țin seama de intere 
sele tuturor părților, sînt cele pre
zentate de guvernul Uniunii So
vietice și de guvernul R.D. Ger
mane privind încheierea grabnică 
a tratatului de pace cu Germania, 
lichidarea pe această bază a regi
mului de ocupație din Berlinul oc
cidental și transformarea acestuia 
într-un oraș liber, demilitarizat.

Sîntem recunoscători guvernului 
Indiei, care apreciază, pe drept 
cuvînt, că singurul mod realist de 
a aborda problema germană este 
recunoașterea stării de fapt care 
s-a creat în urma războiului 
existența a două state germane.

Dezvoltarea colaborării între 
state, schimbul de bunuri mate
riale și legăturile culturale sînt 
factori deosebit de puternici in 
însănătoșirea atmosferei internațio
nale, slujesc cauzei progresului po 
poarelor, cauzei păcii. Orice ten
dințe de a crea sfere închise în 
relațiile economice internaționale 
sînt contrare intereselor destinderii 
și normalizării relațiilor interstatale 
Noi, a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej împărtășim întruto 
tul părerea guvernului indian că 
piața comună nu numai că nu 
contribuie la micșorarea încordării 
internaționale și la reducerea pe
ricolului de război, ci dimpotrivă, 
alimentează încordarea între Ră
sărit și Apus, fiind totodată o con
tinuare a politicii coloniale. Ro 
mînia militează cu fermitate pen
tru dezvoltarea nestingherită a le
găturilor economice între toate ță
rile lumii, fără bariere artificiale 
și discriminări.

Sîntem bucuroși să constatăm că 
relațiile politice, economice și cul
turale între Romînia și India se 
dezvoltă continuu, în interesul am
belor noastre țări. Fără îndoială 
există încă mari posibilități ca 
aceste relații să se lărgească și 
mai mult, să capete o amploare 
crescîndă. Planul de dezvoltare e- 
conomică a Romîniei; ca și planul 
de dezvoltare economică a Indiei 
deschid noi perspective care per
mit o colaborare economică de 
lungă durată, reciproc avantajoa
să; în spiritul păcii și colaborării 
internaționale.

Sîntem convinși că pacea poate 
fi apărată și omenirea poate fi fe
rită de o catastrofă nucleară. In
teresele tuturor popoarelor cer re
glementarea pașnică, pe calea tra
tativelor, a problemelor litigioase 
între state, lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial, 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare, interzicerea răspîndirii 
și folosirii armelor nucleare, crea
rea de zone denudearizate, înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale.

In încheierea cuvîntării sale; to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a spus : Permiteți-mi să vă mulțu
mesc încă o dată pentru primirea 
caldă ce ni s-a făcut în India și 
pentru cuvintele frumoase rostite 
aici la adresa Romîniei. In numele 
poporului romîn vă urăm, vouă, ce
tățeni ai capitalei Indiei și între
gului popor indian, prosperitate, 
fericire izbîndă în munca și lupta 
voastră nobilă pentru binele In
diei, pentru cauza păcii.

Să trăiască și să prospere har
nicul și talentatul popor al Indiei 
libere 1 Jai Hind !

Trăiască și înflorească prietenia 
și colaborarea dintre popoarele ro
mîn și indian, dintre Republica 
populară Romînă și Republica In
dia 1

Indi romuni bhai-bhai I
Să triumfe pacea în întreaga 

lume 1

DELHI 19. Trimisul special 
Agerpres Ion Gălățeanu transmite:

In dimineața zilei de 19 octom
brie, tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe Mau
rer, însoțiți de Jai Sukh Lai Hathi, 
ministrul muncii în guvernul cen
tral indian, au vizitat diferite așe 
zări din districtul Gurgaon, situat 
la circa 20 de mile de capitala In
diei.

Oaspeții romîni au avut prile
jul să ia cunoștință de transfor
mările care au loc în viața sa • 
tului indian, de lupta care se duce 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale țăranilor.

Localitățile vizitate de înalții 
oaspeți romîni reflectă realizările 
obținute în prima etapă a acestui 
program guvernamental.

Atît în orașul Balabgarh, cît ș 
in satele Badrula și Korali, locui 
torii au făcut solilor poporului ro
mîn o primire caldă, prietenească 
Pretutindeni conducătorii de stat 
romîni au fost primiți cu uralc 
„Swagatam 1“ („Bun venit“) de că
tre toți locuitorii satelor.

Drumul spre satele Badrula și 
Korali era împodobit sărbătorește 
Oaspeții au fost întîmpinați cu 
cîntece de bun sosit șî cu tradițio 
nalele ghirlande de flori. In do 
rința de a arăta reprezentanților 
poporului romîn toate realizările 
lor, locuitorii satelor au organizat 
un fel de expoziție la care au dus 
uneltele și vitele lor de muncă 
produsele specifice ale gospodă 
riilor lor.

Banchetul oferit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

DELHI 19 — Trimisul spe
cial Agerpres transmite:

Vineri seara, la hotel „As
hoka" din Delhi, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, a oferit un banchet în 
cinstea Excelenței Sale dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, pre 
ședințele Republicii India.

La banchet au luat parte 
președintele Republicii India. 
S. Radhakrishnan, vicepreșe
dintele Republicii, dr. Zahir 
Husein, primul ministru Ja
waharlal Nehru, membri ai gu
vernului, înalți demnitari in
dieni.

Semnarea unop documente
DELHI 19 (Agerpres).
Vineri după-amiază. la Minis

terul Comerțului șî Industriei al 
Indiei a avut loc semnarea unor 
scrisori schimbate între ministrul a. 
facerilor externe al R.P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, și K. C. Red
dy; ministrul comerțului și indus
triei al Republicii India.

In aceste documente se mențio
nează că relațiile economice dintre 
cele două țări se dezvoltă continuu 
prin creșterea anuală a schimbu
lui reciproc de mărfuri, iar în ca
drul colaborării economice și teh
nice livrările de utilaje pentru fo 
raj; cele pentru rafinăria de la 
Gauhati și asistența tehnică acor 
dată au ajutat la dezvoltarea in
dustriei petroliere în India, In 
documente se constată, de aseme 
nea, că există noi posibilități pen
tru dezvoltarea colaborării econo
mice dintre cele două țări

Ambele părți au convenit ca 
această colaborare să se efectueze 
în baza unui acord de colaborare 
economică continuă și de lungă 
durată, care urmează a fi elabo
rat în comun și în baza căruia 
se prevede ca R.P. -Romînă să

Cînd în cursul unei discuții cu 
un grup de femei din Badrula, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a vorbit despre activitatea femei
lor din R.P. Romînă, sătencele in
diene l-au rugat să le transmită 
cele mai bune urări din parte? 
lor.

In satul Korali, oaspeților li s-a 
făcut o surpriză. După vizitarea 
satului și a noului punct medial, 
ei au fost invitați la noua clădire 
care va fi sediul cooperativei agri
cole. Gazdele l-au rugat pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
inaugureze această clădire pe cate 
au pus o placă cu inscripția : 
„Inaugurată de Excelența Sa Dom
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne. 19 oc
tombrie 1962“.

La însuflețită întîlnire care a 
avut loc după aceea între solii po 
porului romîn și toți locuitorii fă
tului a fost prezentat un scurt pro
gram de cîntece și dansuri popți 
lare indiene. Tovarășul Ion Gheoț- 
ghe Maurer a mulțumit pentru
căldura și prietenia cu care locui
torii satului Korali și-au primit
oaspeții și le-a transmis un cald 
salut în numele poporului romîn.

La plecare oaspeții au fost con
duși de întreg satul pînă la șo
seaua unde așteptau mașinile. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a mulțumit pentru frumoasa pri
mire. Oaspeții romîni au fost în
soțiți pînă departe de aclamațiile 
sătenilor indieni.

Ău participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi - 
liului de Miniștri al RepubUcn 
Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Romîne, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și am
basadorul R.P. Romîne în in
dia, Iancu Horațiu.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Delhi, personalități ale vie
ții culturale și economice, zia 
riști indieni, romîni și străini.

Banchetul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie* 
tenească.

livreze instalații industriale com
plete, precum și asistență tehnică 
pentru industria petrolieră, minie
ră, fabrici chimice, petrochimice; 
fabrici de ciment, centrale electri
ce, transport.

In schimbul acestor livrări, din 
Republica India urmează să se e- 
fectueze livrări crescînde de mine
reu de fier și alte produse indiene 
către Republica Populară Romînă.

Documentele au fost semnate din 
partea Romînă de Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romîne, iar din partea in
diană de K. C. Reddy, ministrul 
comerțului și industriei al Indiei.

Au fost de față din partea ro ‘ 
mînă Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Iancu Horațiu, ambasadorul R. P 
Romîne în India, și Iosif Pop, re
prezentantul comercial al R. P. 
Romîne în India. Din partea in
diană au fost de față Ramachan- 
dran, secretar general la Ministe
rul Comerțului și Industriei. Kas- 
hyapa, secretar general în Minis
terul minelor și combustibilului și 
Mathur, ambasadorul Republicii 
India la București.


