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Pentru cele 854 tone de 
cărbune extrase peste sarci
nile de plan în cel de-aî 
III-lea trimestru al anului, 
zilele trecute, în consfătui
rea de producție ținută pe 
exploatare, brigada lui No
vac Ștefan din sectorul IV 
A al minei Lupeni a primit 
drapelul de brigadă fruntașă 
în întrecerea socialistă.

Luna prieteniei 
romîno-so vi elice

Zilele acestea, la cluburile 
muncitorești, căminele cultu
rale și instituțiile din Valea 
Jiu|uî continuă manifestările 
din‘cadrul Lunii prieteniei ro- 
nîîno-sovietice.

ANINOASA : Miercuri după- 
amiază la clubul muncitoresc 
din Aninoasa, peste 250 de oa
meni ai muncii din localitate 
au ascultat conferința intitu
lată „Societatea comunistă 
societatea cu cel mai înalt ni
vel de trai din lume“, ținută 
de către tovarășul Negraru 
Gheorghe, directorul clubu- 

Wlul.
” PETRILA : Peste 400 de ml 

neri, preparatori, constructori, 
gospodine au participat joi 
după-amiază la clubul mun
citoresc din Petrila la jurna
lul de actualități intitulat „In 
lumea științei și tehnicii sovie
tice". Â conferențiat tovarășul 
Kalman Iosif, directorul clu
bului. După conferință a rulat 
filmul sovietic „Primele 
că>rif<

PETROȘANI: Vineri 
amiază la orele 18 la 
matograful „7 Noiembrie' 
Petroșani a avut loc festivi
tatea de deschidere a Festiva
lului filmului sovietic. A rulat 
apoi filmul „Nouă zile din- 
tr-un an“.
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Exigentă 
efectuarea 
trolului la 
lurile de mata -
se, tovarășa 
Străinescu Oii 
via de la „Vis 
caza" Lupeni 
este șl difuzoa
re voluntară a 
ziarelor pentru 

^secția depănat, 
"xât-o în timpul 

lucrului.

Fasîe din Mea rodniiâ
Din abafajele Lupeniului

La mina Lupeni, una din ex
ploatările miniere fruntașe din 
Valea Jiului, munca se desfă
șoară in aceste zile cu mult 
spor. Drept urmare din aba
taje iau drumul spre ziuă nu
meroase convoaie de vagonete 
cu cărbune. In intervalul 1-19 
octombrie, de exemplu, din a- 
ba ta jele minei au fost extra
se peste plan 1116 tone de căr 
bune cocsificabil. La obține
rea acestui rezultat o contri
buție de preț a adus-o colec
tivul sectorului I B. Acest co
lectiv a extras în primele 18 
zile ale lunii curente aproape 
900 tone de cărbune în plus, 
situlndu-se astfel în primele 
rînduri ale întrecerii pe ex
ploatare. îmbucurător este, de 
asemenea, faptul că producția 
extrasă de minerii acestui sec
tor a avut un conținut de ce
nușă cu 3,6 la sută mai mic 
față de planificat.

încurajați de succesele ob
ținute in primele trei trimes
tre ale anului, minerii de la 
Uricani au înregistrat și în lu
na octombrie realizări de sea
mă. La cele 19.000 tone de căr
bune cocsificabil date peste 
plan în primele 9 luni ale a- 
nului, ei au adăugat în această 
lună alte 1017 tone cărbune.

Preocuparea pentru ridica
rea tuturor brigăzilor miniere 
la nivelul îndeplinirii sarcini
lor de plan a făcut ca din a- 
batajele sectorului I, de pil

dă, să se extragă 963 tone de 
cărbune în plus. Acest sector, 
ca urmare a realizărilor im
portante dobindite lună de 
lună, și-a depășit cu citeva 
mii de tone de cărbune anga
jamentul anual.

Minerii vulcăneni 
se afirmă la califaie

la exploatarea 
căpătat o bogată 
in privința extra- 
cărbune cit mai 
extinderea metodei 
selectivă precum 

mai mare atenție 

Minerii de 
Vulcan au 
experiență 
gerii unui 
curat. Prin 
de pușcare 
și printr-o
față de alegerea șistului în a- 
bataje și Ia punctele de încăr
care. cărbunele extras in tri
mestrul III la mina Vulcan a 
avut un conținut de cenușă cu 
1,5 la sută mai mic față de 
norma fixată.

In fruntea întrecerii pentru 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui se situează colectivele 
sectoarelor I și IV care au re
dus simțitor procentul plani
ficat de cenușă.

Probleme ale sectorului fruntaș al minei Lupeni
Exemplul comuniștilor — 

puternică forță mobilizatoare
Minerii sectorului III al minei 

Lupeni — sectorul cu cea mai 
mare pondere în producția exploa
tării — ocupă un loc de frunte 
în întrecerea socialistă atît pe ex
ploatare, cît și pe întreaga Vale 
a Jiului, fiind deținătorii drapelu
lui de sector fruntaș pe C.C.V.J.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază din acest sector a constituit, 
așadar, un prilej de trecere în re
vistă a unor succese însemnate — 
rod al entuziastei întreceri care a 
cuprins
brigadă, toți 
De la începutul anului, din marile 
frontale ale acestui sector minerii 
au expediat spre cocseriile hune- 
dorene mai bine de 35.000 tone 
de cărbune peste plan. Munca en
tuziastă a 
judicioasă 
de muncă 
presia în 
tivități de 
stanțial sporită față de cea planifi
cată, a unei economii pe trimes
trul 1 al anului de peste 570.000 
lei la prețul de cost și în îmbu
nătățirea considerabilă a calității 
cărbunelui extras.

In cadrul adunări; generale de 
alegeri comuniștii au subliniat că 
succesele colectivului sectorului re-

ca o flacără vie fiecare 
minerii sectorului.

minerilor, organizarea 
a munci; la fiecare loc 
iși găsește totodată ex- 
tealizarea unei produc 
2,850 tone pe post, sub-

încheierea vizitei tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

șl Ion Gheorghe Maurer în India
Semnarea comunicatului comun 

romîno-indian
DELHI 20 (Agerpres). (De 

la trimisul special Ion Gălă- 
țeanu :)

Simbătă dimineață la reșe
dința președintelui Indiei a 
avut loc semnarea comunica
tului comun, dat publicității 
de către președintele Consiliu
lui de Stat ai Republicii Popu
lare Romine Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și primul ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru.

Din partea romlnă au fost 
de față Ion Gheorghe 
președintele Consiliului

Banchetul oferit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în cinstea 

președintelui Republicii India
DELHI 20. Trimint! special A- 

gerpres transmite :
Vineri seara, la hotelul „Asbo- 

ka" din Delhi tovarășul Gheorghe 
Gbeorgbiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romine, a oferit un banchet 
în cinstea Excelenței Sale dr. Sar
vapalli Radbakrisbnan, președintele 
Republicii India.

La banchet au luat parte dr. 
Sarvapalli Radbakrisbnan, preșe
dintele Republicii India, Zabir 
Hussein, vicepreședintele Republi
cii India, Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al Indiei, lndira 
Gandhi. Krishna Menon, ministrul 
apărării, K. D. Malaviya, minis
trul subsolului șt combustibilului, 
Hafiz Mohammed Ibrahim, minis
trul irigațiilor și energiei, Subra- 
maniam, ministrul oțelului și in
dustriei grele, Nuruddin Ahmad, 
primarul orașului Delhi, Shirimali, 
ministrul învățământului, K. C. 
Reddy, ministrul comerțului și in
dustriei, șefii statelor majore ale 
marinei, aviației și trupelor teres
tre, personalități ale vieții politice 
și culturale din capitala Indiei.

Au participat Ion Gbeorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romine, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Romine, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului Exterior, precum și am
basadorul R. P. Romine în India. 
Iancu Horațiu.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Delhi, 
personalități ale vieții culturale și 
economice, ziariști indieni, romîni 
și corespondenți străini.

Tovarășul Gbeorgbe Gbeorgbiu-

flectă rezultatele muncii perseve
rente desfășurate de organizația de 
bază, creșterea competenței orga
nizației de bază în conducerea ac
tivității economice, axarea muncii 
politice pe ceea ce este esențial, 
cultivarea spiritului de exigență 
partinică în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid.

— Colectivul sectorului nostru 
și-a fixat pentru acest an, drept 
obiectiv de întrecere, un angaja
ment însemnat : depășirea sarcini
lor de plan cu 30.000 tone de 
cărbune. A face din realizarea a- 
cestui angajament o chestiune de 
onoare a fiecărei brigăzi, a fiecă
rui om — iată unul din principa
lele țeluri spre care și-a îndrep
tat atenția biroul organizației de 
bază a arătat în adunare minerul 
Onișor Nicolae.

Care au fost metodele princi
pale de muncă ale biroului ? El a 
asigurat cuprinderea în sfera mun
cii politico-educative a întregului 
efectiv al sectorului. In acest scop 
s-a asigurat ca toate brigăzile să 
fie conduse de membri și candi
dați de partid, să nu existe la nici 
un loc de muncă, vreun schimb în 
care să nu lucreze comuniști; iar 
tehnicienii și maiștrii comuniști au 
fost repartizați să răspundă de bu
nul mers al producției la posturi
le cheie. Punîdd lună de lună în 
dezbaterea comuniștilor cele mai 
esențiale probleme ale procesului

Republicii Populare 
Corneliu Mănescu, 
afacerilor externe, 

Steriopol, adjunct al

niștri al 
Romine, 
ministrul 
Valentin 
ministrului comerțului exterior 
și Iancu Horațiu, ambasado
rul Republicii Populare Romî- 
ne in Republica India.

Din partea indiană au fost 
de față Desay, secretar al Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
S. Gupta, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, Mathur, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

timpul înconjurați 
și grijă. Autorită- 
au luat toate ma
ne simțim bine, 
noastre cu popu- 

de neuitat.

Dej și dr. Sarvapalli Radbakrisbnan 
au rostit toasturi.

Astăzi se împlinesc opt zile 
de cînd ne aflăm pe pămîntul 
ospitalier al marii și frățeștii 
dv. țări — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. La 
sosirea noastră in India con
ducătorii locali ne-au urat să 
ne simțim bine in țara dv., ca 
acasă Ia noi. Vă asigurăm că 
ne-am simțit într-adevăr bine. 
Am fost tot 
de atenție 
țile indiene 
șurile ca să

Intîlnirile 
lația vor rămîne 
Pretutindeni pe unde am tre
cut am fost primiți cu bucurie 
și dragoste prietenească. Am 
avut convorbiri fructuoase cu 
conducătorii indieni. Cred că 
voi fi în asentimentul dv. dacă 
voi afirma că vizita noastră și 
rezultatele obținute au fost 
deosebit de rodnice. Am avut 
convorbiri și schimburi de in
formații, 
tora vor 
cumente 
blicității.

In schimbul nostru de 
reri și informații am cuprins 
un cerc larg de probleme în 
primul rînd privind relațiile 
dintre India și Romînia. îm
preună am constatat că aces
tea se dezvoltă favorabil și că 
sînt condiții favorabile ca ele 
să se dezvolte și mai mult în 
viitor. Am avut impresia că 
fiecare din noi batea la o ușă 
deschisă, deoarece în fiecare

iar rezultatele aceș
ti consemnate în 
care vor fi date

do-i
pu-

pă-

(Continuare in pag. 4-a)

de producție, informindu-i asupra 
principalelor sarcini ale colectivu
lui și îndrumînd activitatea lor 
zilnică, biroul a asigurat ca fie
care membru și candidat de partid 
să devină un agitator și însufleți” 
tor al celor din jurul său la ob
ținerea unor realizări tot mai spo
rite. Exemplul personal ăl comu-- 
niștilor, cuvîntu! lor însuflețitor 
a devenit o forță puternică care 
a unit întregul colectiv în bătălia 
pentru țelul comun : traducerea în 
viață a angajamentelor de între
cere. Eficacitatea activității comu
niștilor este reflectată cu prisosin
ță de succesele repurtate în între
cere de către colectiv și îndeosebi 
de faptul că în sectorul III toate 
brigăzile au ajuns să-și depășeas
că cu regularitate sarcinile. Merită 
amintit exemplul minerilor din 
brigăzile conduse de tov. Ghioan- 
că Sabin, Spînu Petre, Ghioancă 
loan, Onișor Nicolae, Aslău loan 
care, prin realizările lor, au adus 
cea mai însemnată contribuție la 
succesele sectorului.

Adunarea a exprimat hotărîrea 
comuniștilor ca, pe baza realizări
lor obținute, să pășească înainte 
spre noi izbinzi pe calea îndepli
nirii sarcinilor puse de partid. Și 
într-adevăr în sectorul III Lupeni

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)



FESTIVALUL FILMULUS SOViETIC

O seară la clubul din Petrila

FLĂCĂRI ȘI FLORI
TOI MAI MULTI 

CITITORI
Biblioteca noastră din Stația 

C.F.R. Petroșani numără 8693 
volume. Numai în ultimul timp 
am cumpărat cărți în valoare 
de peste 2000 lei. Colectivul 
bibliotecii noastre se preocupă 
permanent de atragerea unui 
număr cit mai mare de citi
tori.

Astfel, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut numă
rul cititorilor noștri a crescut 
cu peste 280.

Printre cei mai activi se 
numără Moldovan Gheorghe, 
Crai Elena, Bătrin Maria, Buto 
JWihai, Benea Simion și alții 
Recent am organizat la biblio 
tecă recenzia romanului „Lu
nă beată" de Costache Anton 
la care au participat peste 74 
de cititori. Pe viitor vom in 
tensifica și mai mult munca 
cu cartea, prin organizarea 
uniri număr cit mai mare de 
acțiuni. In atenția noastră va 
sta permanent îmbogățirea 
bibliotecii cu noi volume și, 
ca urmare, creșterea număru
lui de cititori.

SABINA BENDEA
bibliotecară

Lumina becurilor răzbătea 
cu greu prin ceața alburie ca
re învăluia orașul. Se lăsase 
un pic cu frig. Spre club con
tinuau însă să se îndrepte cu 
pași grăbiți, glumind, tineri 
si vlrstnici.

După orele de muncă oame
nii vin la club cu deosebită 
plăcere. Aici găsesc tot ceea 
ce-i interesează: mese de șah. 
rumy, o carte bună ș. a.

Biblioteca, înzestrată cu 
peste 16.300 volume, oferă ci 
titorilor clipe plăcute de des
tindere. Bibliotecara Cătană 
Elisabeta afirmă cu mlndrie 
că față de aceeași perioadă a 
anului trecut numărul cltito 
rilor a crescut cu peste 150.

Cu cititori ca Ventzel Ludo
vic, Topor Augustin, Popovicl 
Aurel, Codrea Elena, Cord Iu 
dita și alții, bibliotecara se 
mîndrește pe drept cuvînt. 
Ei sînt cei mai activi.

Și in seara aceea era mare 
afluență la bibliotecă. Dar nu 
numai Ia bibliotecă. Sălile de 
repetiție erau și ele ocupate. 
Formațiile artistice ale clubu 
lui pregătesc noi programe.

Intr-una din săli, mai multe 
perechi de dansatori erau în 
cinse Intr-o aprinsă hațegană. 
Dintr-alta răzbătea o melodie 
veselă, optimistă, plină de vi
goare șl expresivitate. Aici, sub 
conducerea actorului Hașeganu 
Vasile de la Teatrul de stat 
din Petroșani, se repeta ope 
reta „Vînt de libertate" de 
cunoscutul compozitor sovie
tic Dunaevski.

Din cînd in cînd se auzea 
vocea gravă a tovarășului Ha

peste 20 spectacole 
Jiului. Deocamdată, 
sînt în toi.
variate slnt formele 
ce se organizează

șeganu care ii întrerupea pe 
„artiști" dînd explicațiile ne
cesare. Apoi, repetiția se 
lua de la început. Cei pests’ 
60 artiști amatori care vor a- 
pare în distribuția Operetei
ascultau cu atenție explica
țiile și se străduiau să se in
tegreze cit mai bine in rol. 
Ei doresc ca spectacolele pe 
care le vor prezenta să se bu
cure de aprecierea publicului 
spectator ca și opereta „Sil
via" de Kalman, cu care au 
prezentat 
In Valea 
repetițiile

Multe și 
acțiunilor
la clubul muncitoresc din Pe 
trila. Serile literare, recen
ziile, conferințele tehnice și 
științifice, serile de odihnă 
pentru fruntașii In producție, 
precum și alte asemenea ma
nifestări culturale sînt mult 
apreciate de oamenii muncii.

Alături de acestea „JoJle de- 
tineret" organizate cu regn 
laritate la club, constituie\un 
punct de atracție, la fel ca șl 
diferitele cercuri organizate 
pentru mineri, soțiile și co*| 
pili lor. Astfel, cercul de croi
torie numără 70 de femei care 
de trei ori pe 
aici pentru a 
croitoriei, arta 
a modei.

Activitatea clubului din Pe
trila continuă pîn.ă seara tîr- 
ziu. Cînd luminile încep să se 
stingă pe rînd. una cîte una. 
oamenii muncii se întorc bu
curoși acasă, nu fără a stabili 
noi întîlniri nentru a doua zi.. 
tot la club. Unii își au de luat 
revanșa unei partide de sah. 
alții au ochit o carte nouă Tn 
bibliotecă, iar artiștii amatori 
vin să-si continue repetițiile...

săptămînă vin 
deprinde arta 
..pretențioasă"

In cadrul ciclului de filme prezentate cu ocazia Festiva
lului filmului sovietic, mîine la Petroșani, pe ecranul cine
matografului „7 Noiembrie" va rula filmul „Flăcări și flori" 
(Copilăria lui Ivan) o producție a studiourilor „Mosfilm" 
după povestirea lui V. Bogomolov. Filmul a fost distins cu 
marele premiu „Leul de aur" la Festivalul Internațional al 
filmului de la Veneția 1962.

---------------©---------------

AUDIȚIE MUZICALA
Cu prilejul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, Comisia de 
femei a personalului adminis
trativ din cadrul Institutului 
de mine Petroșani a organi 
zat la clubul Constructorul o 
audiție muzicală din opera 
compozitorului Serghei Proco 
flev.

Bucățile audiate au arătat 
atît de bine gama simțămin- 
telor umane, sensibilitatea șî
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la Lupeni
La inceputul acestei luni, 

intr-una din sălile clubului 
muncitoresc din Lupeni s-a 
deschis cercul de artizanat. 
Cercul, singurul de acest fel 
din regiune, -a atras un ma
re număr de oameni ai mun
cii si elevi din orașul Lupeni.

In prezent, cercul funcțio
nează cu un număr de 88 de 
cursanți dintre care 31 sînt 
pionieri. Acest lucru dove
dește interesul mare mani
festat de tinerii muncitori 
pentru arta populară. Cursu
rile sînt astfel organizate In
cit pot fi frecventate de 
muncitorii 'din toate schim 
burile. • .

Mineri ca Balint Nicolae, 
Ionașcu Ștefan, Crișan Ga 
bor, Chiță Nicolae, Firică 
Dumitru și alții au îndrăgit 
mult arta obiectelor de arti
zanat. După orele de muncă •
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el vin cu deosebită plăcere ț 
la cerc pentru a deprinde cit • 
mai bine tainele acestei fru
moase arte populare. Con 
ducerea clubului acordă o 
atenție deosebită dezvoltării 
acestui cerc.

Cursanții au la dispoziție 
materialele necesare, mașini 

un instructor 4 
arta artizana

moderne șî 
competent în 
tului

Rezultatele 
putea fi văzute în cadrul ex
pozițiilor ce se vor organiza 
la club.

muncii lor vot
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4
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in afara frumoasei expuneri 
puterea irezistibilă de pătrun
dere în inimile auditorilor ale 
marelui compozitor. Acordu
rile instrumentale te pătrund 
prin toate fibrele, te poartă 
spre înalturi pe culmile fru
mosului, ale dragostei de viață.

După terminarea programu
lui muzical, tovarășa Mărcuțiu 
Irina, a invitat pe auditori să 
ia parte la viitoarea audiție 
cînd se va audia muzică din 
lucrările marelui compozitor 
sovietic Alexandr Borodin.

COSTINAȘ MIOARA 
bibliotecară I.M.P.

eestsf.

IN DOMENIUL CULTURAL

Biblioteca clu
bului muncito
resc din Lupeni 
numără peste 
22.000 de volu
me. Zilnic zeci 
de cititori de 
toate vîrstele 
vin aici pentru 
a împrumuta 
cărți din cele 
mai diverse do
menii de activi
tate. Printre ci
titorii fruntași 
ai bibliotecii se 
numără și to
varășul Boldor 
Vasile, muncitor 
la mina Lupeni.

•IN CLIȘEU: 
Muncitorul Bol
dor Vasile în 
timp ce împru
mută o carte.

D. GHIONEA

Q =

„Drao-ml ti dn> Ut"
In cadrul turneului pe ca- 

re-1 întreprinde prin regiunea 
noastră, orchestra și formația 
de dansuri a Casei raionale de 
cultură din Caransebeș va pre
zenta astăzi la Lonea, orele 
18 și Petrila orele 21, un pro
gram intitulat ..Drag-mi cu 
cine joc".

Programul cuprinde melodii 
de muzică popluară romlneas-^, 
că și aid minorităților națioV 
nale, jocuri populare din Ba
nat și din alte regiuni ale ță
rii, momente vesele etc.

Comitetele sindicatelor din Vulcan 
trebuie să-și îmbunatafcasca stilul de munca

desfășurată 
se constată 

instruirea și 
de teatru.

Analizind activitatea 
de clubul din Vulcan, 
o preocupare față de 
pregătirea formațiilor 
orchestră de muzică ușoară (con
dusă de directorul clubului și nu 
de instructor) și altele, preocupa
re care se oglindește în activitatea 
acestor formații. De asemenea, sc 
manifestă interes și față de orga
nizarea unor acțiuni atractive cu 
cartea, precum și a unor joi de ti
neret mai bogate în conținut.

Cu toate acestea, nu se poate 
vorbi despre o activitate la nivelul 
cerințelor și a posibilităților ce 
există. Se constată o cauză care 
generează această stare de lucruri : 
e vorba de stilul defectuos în care 
se muncește pe tărîm cultural.

Este știut faptul că munca cul
turală, munca clubului trebuie să 
fie coordonată de comitetele sindi 
catelor care au menirea, pe lîngă 
asigurarea condițiilor materiale, să 
ajute consiliul de conducere al clu
bului în întocmirea unor planuri 
de activitate judicioase, în raport 
cu cerințele ridicate de procesul de 
producție, de problemele legate de 

socialist^ a oameni- 
Comitetelor sin- 

revine sarcina 
marea masă de

educarea 
lor muncii, 
dicatelor le 
să mobilizeze

oameni ai muncii la acțiunile cul
turale, să vegheze asupra conținu
tului de idei al programelor. Co
mitetele sindicatelor de la mina 
Vulcan (președinte tov. Pașca loan, 
responsabil cu munca culturală tov. 
Bîldea Nicolae), de la Uzina elec
trică Vulcan (președinte tov. Sur- 
dulescu Vasile), de la șantierul de 
construcții (președinte tov. Gurgu 
Constantin) lasă munca culturală 
să se desfășoare mai mult de la 
sine. Este semnificativ să arătăm 
că președinții de sindicat amintiți 
trec foarte rar pe la club, ba unii 
chiar de loc (tov. Guran Constan
tin), iar responsabilii culturali din 
aceste comitete, urmînd exemplul 
președinților procedează la fel. A- 
ceastă lipsă de interes se reflectă 
în planul de activitate al clubu
lui, în însăși caracterul acțiunilor 
întreprinse.

Planul clubului, textele diferi
telor programe sînt superficial ve
rificate de comitetele sindicatelor, 
ele nu vin cu sugestii în vederea 
îmbogățirii lor. Astfel se explică 
de ce clubul nu întreprinde acțiuni 
menite să vină în sprijinul proce
sului de producție, de ce unele ac
țiuni sînt în contratimp cu viața, 
cu evenimentele sau sînt făcute de 
mîntuială. Astfel, la o recentă as

In- 
le-

a 
la toți indicii de către 
altele. Prezentarea unor

și India, problemele 
neîndeplinirea ritmică

țiune cu tineretul de la mină, a 
fost prezentat un material privind 
istoricul exploatării cărbunelui în 
Valea Jiului. Nu e lucru rău, ti
neretul trebuie să cunoască trecu
tul, dar la ordinea zilei se află 
probleme mult mai importante : vi
zita solilor poporului romîn în 
donezia 
gate de 
planului 
mină și
astfel de materiale ar fi fost mult 
mai indicată și s-ar fi putut face 
dacă comitetul sindicatului de la 
mină ar fi fost preocupat de ac
tualitatea și conținutul muncii cul
turale.

Deși pe lingă club funcționează 
o brigadă artistică de agitație a • 
vînd instructor salariat cu o jumă
tate de normă (tov. Șerban Vla- 
ditrir), ae două luni ea nu a pre
zentat nici un program, acesta abia 
fiind în curs de... 
gătură cu textul 
trebuie arătat că 
el nu corespunde.
torului de a adapta faptele la tex
tul său (? 1) e cu totul nelalocul ei. 
La realizarea textului s-a procedat 
în felul acesta : a fost alcă
tuit, punîndu-se... puncte-puncte în 
locul numelor celor ce urmau să

pregătire. In le 
acestei brigăzi; 
în multe direcții 
„încercarea" au

fie evidențiați sau criticați. Apoi 
s-a pornit la 
Și nu numai 
dialoguri care 
cîteva :
- Tu
— Ba

căutarea... faptelor, 
atît. Textul conține 
nu spun nimic. Iată

n-ai
da...

lipsuri ?
trei măsele (apoi se 

spune care anume sînt 1).
Sau :
- - Cîntă ceva...
— Eu ? Vrei să evacuez sala ?
Și-apoi cum e „tratată" critica 

în text. Cu totul neprincipial. 
Chiar unul dintre interpreți spune 
că nu va aminti de nume, deoare
ce se vor supăra... șefii. Totuși 
după „încurajarea" pornită din 
partea altui interpret începe cri
ticarea unui... miner și a unui paz
nic. De ce a fost necesar intermez- 
zoul cu „șefii" dacă ei tot n-au 
lipsuri ? (Sau au, dar ce-i din bri
gadă nu vor să-i supere ?).

Este surprinzător ’ că în două 
luni de zile tov. Bîldea Nicolae 
n-a reușit să sesizeze aoeste animo
zități ale textului. E surprinzător 
pentru cei ce nu cunosc situația, 
dar pentru alții de loc : tov. Bîl
dea n-a participat la nici o repe
tiție a brigăzii artistice de agita
ție, ca de altfel nici la repetițiile 
altor formații.

Consecințe ale inactivității cgifr 
mitetelor sindicatelor și mai alt» 
a aceluia de la mină, (care răs
punde de activitatea clubului), se 
văd și în faptul că în Vulcan în 
prezent nu există un cor. că alte 
formații activează slab. Deși ins
tructorul corului (tov. Lascâu Ctă-



au 
ti-

clientului, cu grijă, 
dorifi tunsura, mai sus,

nu știe destul de bint

dumneavoast ră 
voie — v-ar 
mai plină.

sta

Tunsura e gata. Clientul se pri
vește mulțumit in oglindă. Da. 
așa merge. Parcă e alt om.

— Doriși și o frecție ?
— Nu are nevoie de fracție 

dat parcă poți să refuzi ?
Asemenea lui Sibișan mai 

mulți meșteșugari.
Cu femeile e altceva. Ele 

puțin mai cochete și în conse
cință mai pretențioase. La unita
tea nr. 11 coafură lucrează tov. 
Kinski Ecaterina, la rtr. 73 toc. 
Norvatb Irina, la nr. 28 tov. He 
gedlis 7-ita. Miinile lor indemina 
tice, felul lor atractiv de a sfătui 
clientele atrag la aceste unități 
multe femei.

Despre tov. Dan Visalion de la

8 MEȘTEȘUGARI
8 HARNICI

Frizerul, croitorul, coafeza 
8 fost prieten: din totdeauna ai
8 nerilor și dacă vreți — confiden- 
8 iii lor.
§ Cum lucrează ei < Să pătrun
8 dem puțin în miezul muncii lor.
8 Sîntem la unitatea de frizerie m 
8 12 a cooperativei „]iul“. Sibișan 
8 Nicolae, meseriaș vechi, care lu ■ 
8 crează aici de la înființarea co- 
8 operativei așteaptă clientul. A 
8 cesta s-a așezat pe scaunul din
8 țața oglinzii și așteaptă. Frizerul 
o a luat pieptănul și trece ușor
8 prin pârul 
| — Cum
“ mai jos ?
? Clientul 

ce i se potrivește lui. Spune și ei
° acolo ceva.
| . — La părul
° dtfcd îmi dați 
o /tir» o tunsură 
n Să facă frizerul așa cum crede 
o ca e bine. Își cunoaște destul 

Fo dc bine meseria.
o Șz mai spune frizerul una, mai 
g spune clientul alta și foarfece sau
o fmașina mișcă abil în miinile fri- 

be Zarului.
8 -------------------- z-n----- - „ ....

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2 unitatea de croitorie nr. 8 sau tov. 
8 Gyorgy Ștefan de la unitatea nr. 
g se spun numai lucruri frumoși- 
g se Și de ce nu s-ir spune-' Nu 
8 ,e totul să ți se fac-i uri lucru bun.

Mai contează și felul în care știe 
să servească clienții. Ne putem 
noi lipsi de migala ntîinilor aces
tor harnici meseriași ? Nu, nu ne 
putem lipsi. Mai ales că nepre- 
cupețindu-și eforturile ei se stră
duiesc permanent să~și ridice pre
gătirea profesională pentru a sa
tisface toate gusturile clienților.

sînt

sînt

8
8
8
o
8
8
8
8
8

8
8

Elementul om — factorul 
determinant al viitoarelor 

izbînzi
Comunistul Ghioancă Sabin 

ridicat în adunarea de alegeri cî- 
teva probleme care vor trebui să 
preocupe pe viitor în mod deose
bit noul birou al organizației de 
bază, ele constituind, în bună mă
sură, chezășia dobîndirii de noi 
realizări de către minerii sectoru
lui în sporirea producției de 
bune.

- Succesele sectorului 
roadele muncii fiecăruia
tre noi, a arătat comunistul 
Ghioancă sabin, a întregului 
colectiv care, în frunte cu co
muniștii, și-a depus toate for
țele, și-a consacrat toate cu
noștințele folosirii tuturor po
sibilităților pentru a păși în 

pas cu sarcinile puse de partid

ciun) se prezintă cu regularitate la 
club, el nu poate face mai nimic, 
deoarece comitetele sindicatelor nu 
mobilizează coriștii, nu le asigură 
condiții optime pentru repetiții. 
De asemenea,nu se veghează ca 
instructorii salariați să-și îndepli
nească sarcinile. De aceea instruc- 
toarea de dansuri (tov. Lazăr Me
lania) așteaptă ca ceea ce trebuie 
să fie făcut de ea, să se realizeze 
de către alții, instructorul Dăm - 
iă Ștefan, salariat cu o normă în
treagă, își îndeplinește numai pe.. 
jumătate obligațiile, făcînd repe
tiții cu fanfara dar lăsînd la o 
parte orchestra. In club în prezent 
e frig, nu se poate lucra în con
diții optime. Cu toate acestea co
mitetul sindicatului de la mină nu 
ia măsuri pentru aprovizionarea cu 
combustibil, deși în bugetul său 
există o sumă prevăzută în acest 
scop.

Iată numai cîteva deficiențe care 
arata că îndrumarea și controlul 
asupra muncii culturale efectuate 
de către comitetele sindicatelor sînt 
slabe, că nu există o preocupare 
pentru mobilizarea masei largi de 
oameni ai 
turale

Efectele
4 dc muncă

cat

I. C IO CLEI

muncii la acțiunile cul-

negative ale stilului 
necorespunzător practi

cat de comitetele sindicatelor se 
cracifestă și în activitatea direc* 
tocului clubului, a bibliotecarei 
Axevăa încearcă să rezolve de 
-c-- ntur problemele complexe 
pe care le ridică munca și, bine* 
rise-e*. z. reușesc ; înjghebează in

Din abatajele brigăzii minerului Szabo Carol sînt trimise zilnic la suprafață cantități 
însemnate de cărbune peste plan. Randamentul de peste 6 tone pe post și depășirea planu
lui pe prima decadă din octombrie cu 15 la sută au făcut ca brigada să se situeze pe un 
loc de frunte la sectorul IV al minei Petrila.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Moraru Simion într-o discuție despre realizările ob 
ținute.

Probleme ale sectorului fruntaș al minei Lupeni
(Urmare din pag. l-a)

există toate condițiile pentru spo
rirea continuă a realizărilor. In 
fața colectivului de aici se ridică 
un obiectiv imediat și de mare în
semnătate : înfăptuirea sarcinii pu
se de Conferința orășenească de 
partid de a atinge în abatajele 
frontale o avansare de 3 fîșii la 
două zile, cale sigură de sporire 
a producției și productivității mun
cii și obținere a unor realizări su
perioare la toți indicii.

a

căr-

sini 
din-

pripă acțiuni și programe șablo
narde, neinteresante, se pierd în lu
cruri mărunte care nu cad în com
petența lor, rămînînd nerezolvate 
problemele importante ale muncii 
cu cartea, ale educării comuniste a 
masei largi de oameni ai muncii.

Comisiile muncii culturale să fie 
reactivizate (sau înființate acolo 
unde nu sînt), ele să studieze sar
cinile ce stau în fața colectivelor 
și, în raport cu acestea, sâ facă 
propuneri consiliului de conducere 
al clubului în legătuță cu întocmi
rea unor planuri de activitate con
crete, strips legate de viață. De 
asemenea, comitetele sindicatelor 
să mobilizeze la activitatea cultu
rală un număr mai mare de ingi
neri și tehnicieni care să-și aducă 
aportul la desfășurarea propagan
dei tehnice, la expunerea unor con
ferințe tehnice de nivel corespun
zător. Este necesar ca și conduce
rile exploatării și sectoarelor să 
participe la viața culturală, deoa
rece pînă acum au fost departe de 
această activitate.

Rutina, șablonul, formalismul și 
sectarismul sînt mentalități care 
nu au ce căuta în activitatea cui• 
tural-educativă de masă. Este tim
pul ca acest lucru să fie înțeles de 
comitetele sindicatelor din Vulcan 
și să se pornească la lichidarea 
lor !

Un cuvînt 
în această 
orășenesc de 

greu trebuie să spună 
privință și comitetul 
partid Vulcan !
VICTOR FULEȘI (1

privind sporirea producției de 
cărbune. Dar înfăptuirea sar
cinilor mari ce ne revin pe vii
tor va fi posibilă doar in mă
sura în care stăpînim tehnica 
nouă și vom fi în stare să ne 
organizăm tot mai bine mun 
ca. Dar sîntem noi pregătiți 
pentru aceasta ?

Brigadierul fruntaș Ghioan- 
că Sabin a ridicat o problemă 
interesantă. In brigada pe ca
re o conduce, a arătat el, lu 
crează peste 100 de oameni. 
Dintre aceștia însă abia 11 au 
7 clase terminate. Este oare 
deajuns ? Nu ! Oamenii își dau 
seama că e prea puțin și sînt 
dornici să învețe. Lipsește însă 
cine să-i îndrume și să le ser 
vească drept exemplu. Fără 7 
clase el nu sînt admiși nici la 
cursurile de calificare pentru 
mineri. Există deci o singură 
cale: oamenii să învețe, să-șî 
completeze cel puțin studiile 
elementare, iar cei care le au 
să fie ajutați să-și ridice pre 
gătirea profesională. Foarte 
bună a fost propunerea ingi
nerului Teodorescu Constan
tin, șeful sectorului, ca tova
rășul Ghioancă Sabin, care de 
mai multe ori a fost inițlato 
rul unor acțiuni prețioase în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
de plan, să fie și de data a 
ceasta exemplu: să învețe, 
să-șî completeze studiile și să 
atragă după el și pe ceilalți 
Iată o chestiune pe care o ri
dică viața și deci ar fi foarte 
nimerit să se bucure de aten
ția noului birou al organiza 
tiei de bază.

Atît minerul Ghioancă Sa
bin cit și alți vorbitori, între 
care tovarășii Niță Ștefan, Pop 
Petru, Moraru Valentin s-au 
referit în cuvîntul lor la încă' 
un neajuns.

Minerii sectorului III alcă
tuiesc un colectiv harnic, dis
ciplinat, conștient de răspun
derile ce-i revin. Iată însă! că' 
între acești oameni demni de 
laudă sînt și unii, puțini lai 
număr, a căror atitudine față 
de muncă, față de interesul

să 
pe 
rii 
se 
nivelul cultural.

Educarea omului, înarmarea 
muncitorilor cu cunoștințe» 
profesionale, politice și cul
turale tot mai bogate — iată 
un obiectiv de seamă ce vă 
trebui să stea în atenția bi
roului organizației de bază’. 
S-a recomandat biroului ca 
odată cu inițierea unor acțiuni 
cultural-educative eficace să 
aibă în vedere îndeosebi ridi
carea conștiinței politice a 
membrilor și candidaților da 
partid, a spiritului lor critic 
și autocritic, să asigure pe 
toate căile întărirea rolului 
conducător al organizației de 
bază în viața colectivului sec
torului.

O------------ -=

Rezerve de fier necolectate
Lonea 

în pro-
Sectorul I al minei 

are realizări frumoase 
cesul de producție, fapt pen 
tru care se situează în frun 
lea întrecerii între sectoarele 
minei. Dar nu se poate spune 
același lucru și în privința 
acțiunii de colectare a fieru 
lui vechi.

Așa de exemplu, în incinta 
sectorului I stau de mai mul
te luni vagonete degradate, 
scocuri de funicular rupte, 
cărucioare și armături de fier. 
Conducerea minei șl comite 
iul U.T.M., deși trec zilnic pe 
lîngă această rezervă de fier 
vechi, pînă acum nu s-au în
grijit să organizeze o acțiune

conștientă din partea 
muncitor, este nece- 

munca politico-educa- 
aibă în atenție și a3 

Dar nu numai 
a avut 

a

să 
obiectiv.
Multă dreptate 
dintre vorbitori care

general — realizarea sarcini
lor de plan — mai lasă de do 
rit. Așa sînt Ganea loan, Isai 
Dumitru. Rugină loan. Chitic 
Panait, Coroiu loan, muncitori 
In bună parte tineri, care fac 
absențe nemotivate sau dorm 
in timpul serviciului. Acești 
oameni, prin comportarea lor, 
trag colectivul înapoi, fac ca 
realizările ortacilor lor să fie 
umbrite in parte. Avînd in 
vedere că sarcinile de viitor 
ale sectorului cer, alături de o 
calificare superioară și o dis
ciplină 
fiecărui 
sar ca 
tivă 
cest 
atît.
unui 
arătat că un muncitor frun- 
taș trebuie să fie exemplu nu 
numai în producție, ci și în 
viață, în societate trebuie să 
aibă o ținută corespunzătoa
re, o comportare demnă. Dar, 
fac. oare cinste colectivului din 
care fac 
taru Ilie, 
care s-au 
vocat un 
orașiîlui ?
recomandat biroului nou ales 

urmărească mai indeaproa- 
felul cum iși petrec mine- 
sectorului timpul liber, cum 
străduiesc ei să-și ridice

parte minerii Răși- 
Gociu Ioan și alții 
îmbătat și au pro- 
scandal în centrul 
Nu ! Iată de ce s-a

patriotică pentru colectarea 
acestor materiale care așteap 
tă să fie valorificate.

Mărturii de dezinteres față 
de colectarea fierului vechi se 
află și pe traseul liniei ferate 
de la haldă și pînă la Cimpa, 
unde zac răsturnate vagonete 
fără roți și cu alte defecte, 
parte din ele complet degra 
date.

Cind oare sectorul gospodă
resc al minei Lonea șl corni 
tetul U.T.M. se vor îngriji de 
colectarea 
fier vechi, 
fie trimise

acestor rezerve de 
care așteaptă să 
oțelărîllor ?

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

TELEGRAME
EXTERNE 

„Cosmos»ll“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 20 octombrie în Uniunea 

Sovietică a fost lansat cu suc
ces satelitul artificial al Pa- 
mîntului „Cosmos-ll“.

La bordul satelitului este 
instalat aparatajul științific 
destinat continuării explorării 
spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie. In 
afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului „Cosmos-U“ 
sînt instalate un sistem ra- 
diotelemetric cu mai multe 
canale șl dispozitive radioteh- 
nice pentru măsurarea traiec
toriei. La bordul satelitului 
există un post emițător pe 
unde scurte care funcționea
ză pe frecventele 20,0048 si 
90,0216 MHz.

Potrivit datelor preliminare, 
satelitul se deplasează pe o 
orbită care se deosebește pu
țin de cea stabilită prin cal
cul. Perioada de revoluție a 
satelitului este de 96,1 minu
te, unghiul de înclinare a or
bitei față de planul ecuatoru
lui — 49 grade 00 minute, în
depărtarea maximă1 de supra
fața Pămîntului este 921 km., 
iar îndepărtarea minimă — 
245 km.

Informațiile radiotelemetrice 
recepționate de la bordul sa
telitului atestă funcționarea 
normală a sistemelor de bord. 
La centrul de coordonare și 
calcul, precum și la centrul 
de măsurători parvin informa
ții telemetrice și date referi
toare la recepționarea semna
lelor radio ale postului emi
țător. _=©=_

Sosirea la New York 
a unui grup de fruntași 
ai vieții publice sovietice 
NEW YORK 20 (Agerpres);

TASS transmite:
La 19 octombrie a sosit la 

New York un grup de frun
tași ai vieții publice din Uniu
nea Sovietică condus de acad. 
E. K. Fedorov.

La 20 octombrie grupul va 
pleca în orașul Andover (sta
tul Massachusetts) unde între 
21 și 28 octombrie vor avea 
loc convorbiri neoficiale cu un 
grup de fruntași ai vieții pu
blice din S.U.A. în frunte cu 
Philip Mosley, directorul sec
ției de cercetări a Consiliului 
pentru relațiile internaționale 
și cu Norman Cousins, redac
tor Ia revista „Saturday Re
view".

—=O=—

SANAA. Tribunalul revolu
ționar al Yemenului a con
damnat la moarte în contu
macie pe prințul Hassan, pre
tendent la tronul yemenit. 
întreaga avere a lui Hassan 
se confiscă. Au mai fost con
damnați la moarte cu confis
carea averii alți 15 membri ai 
familiei regale.

PNOM PENH. Avioanele mi
litare ale Tailandei și Vietna
mului de sud continuă să vio
leze spațiul aerian al Cam- 
bodgiei. In cursul lunii octom
brie, avioane tailandeze au 
violat în 10 rînduri spațiul 
aerian al Cambodgiei.

WASHINGTON. La 19 oc
tombrie Statele Unite au e- 
fectuat o nouă explozie nu
cleară subterană pe poligonul 
experimental din statul Ne
vada.

ALGER. Consiliul de Miniș
tri al Republicii Democrate 
Populare Algeria a adoptat un 
plan de urgență pentru lichi
darea șomajului. Comunicatul 
dat publicității la Alger pre
cizează că planul de luptă 
împotriva șomajului va fi 
imediat pus în aplicare și că 
In acest scop au fost alocate 
creditele necesare.



încheierea vizitei tovarășilor
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer în India,

Banchetul oferit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în cinstea 

președintelui Republicii India
(Urmare din pag. l-a)

de

problemă care s-a ivit eram de 
acord.

De asemenea, în ce privește 
cele mai importante probleme 
ale vieții internaționale am 
constatat cu plăcere cîte punc
te comune există. In continua
re tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a arătat că toate gu
vernele trebuie să fie preocu
pate de găsirea soluțiilor pen
tru reglementarea pașnică a 
tuturor problemelor litigioase 
existente. Țara noastră mili
tează pentru colaborare și în
țelegere între toate popoarele, 
pentru triumful politicii de 
coexistență pașnică.

Președintele Consiliului
Stat al R. P. Romîne a toas
tat pentru prosperitatea In
diei, pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului indian, pen
tru prietenia sinceră și de 
nezdruncinat între India și Ro
mînia, pentru sănătatea pre
ședintelui Radhakrishnan și a 
primului ministru

In toastul său, 
Radhakrishnan a 
ascultat cu multă 
vintele calde și generoase 
care dv., 
le-ați rostit adineauri în legă
tură cu scurta dv. vizită în a- 
ceastă țară. Regretăm că vizi
ta dv. a fost atît de scurtă și 
sperăm că intenționați să ne 
faceți în curînd, o vizită mai 
îndelungată. V-ați referit Ia 
greutățile prin care a trecut 
țara dv. și la realizările po
porului romîn, care este totuși 
neobosit. Plin de seriozitate și 
atașament, el a reușit, sub mi
nunata dv. conducere, să în
făptuiască schimbări radicale 
în condițiile sale sociale și e- 
conomice. Ați avut bunătatea 
să-mi trimiteți cîteva cărți 
despre arta romînească.

In continuare, vorbitorul a

Nehru.
președintele 
spus : Am 
plăcere cu

pe 
domnule președinte,

exprimat ideea că bogăția și; 
puterea nu înseamnă nimic 
fără o viață spirituală și a- 
mintind calitățile spirituale ale 
poporului romîn, a spus : „Dv. 
sînteți din Moldova. Am auzit 
că moldovenii ascultă, reflec
tează și trec la acțiuni după 
ce au chibzuit bine. Acestea 
sînt calități pe care dv. le-ați 
manifestat în calitate de con
ducător".

Dacă în lume se va instaura 
pacea, întreaga omenire va a- 
vea de cîștigat. Președintele 
Indiei a spus că o privire a- 
supra statisticilor arată că mi
lioane de oameni se află în 
serviciul militar și că pentru 
fabricarea de armament se 
cheltuiesc sume care depășesc 
venitul național al aproape 
tuturor țărilor slab dezvolta
te. care numără la un loc 1.300, 
milioane de oameni. Dacă a- 
ceste resurse vor fi alocate u- 
nor scopuri pașnice, lumea va 
fi mai fericită și toate țările 
lumii vor trage foloase. Dv. 
a spus vorbitorul — depuneți 
eforturi în acest scop și noi de 
asemenea. Noi credem în co
existență și în colaborare. V-ați 
referit la prietenia romîno-in- 
diană. Ca și prietenia între 
persoane, prietenia dintre na
țiuni este o adevărată bogăție. 
Vorbitorul a apreciat prietenia 
indiano-romînă ca o sursă de 
mari avantaje pentru ambele 
țări ale noastre și pentru lu
mea întreagă. Sper și doresc să 
răspundem cu reciprocitate la 
sentimentele dv., să ne apro
piem depunînd eforturi pentru 
o colaborare avînd obiectiv 
pacea.

Președintele Radhakrishnan 
a ridicat paharul în sănătatea 
distinșilor oaspeți și a priete
niei indiano-romîne.

Banchetul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Plecarea spre Rangoon
Incheindu-și vizita în India 

tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu, au plecat sîm- 
bătă dimineața spre Rangoon, 
capitala Birmaniei.

De la reședința care le-a 
fost rezervată la Delhi și pînă 
la aeroport conducătorii ro- 
mîni au fost însoțiți de pre
ședintele Radhakrishnan și 
de primul ministru Jawaharlal 
Nehru.

Pe aeroportul Palam pavoa
zat sărbătorește cu drapelele 
de stat ale Republicii India și 
^Republicii Populare Romîne, 
era aliniată o gardă de onoa
re formată din unități ale for
țelor armate maritime, teres
tre și aeriene ale Republicii 
India.

Erau 
Krishna 
rării și
nului indian.

Fanfara a intonat 
stat al Republicii 
Romîne și imnul 
India.

Tovarășul Gheorghe 
ghiu-Dej a trecut în 
garda de onoare.

Conducătorii de stat 
și-au luat rămas bun cu căl
dură de la dr. Radhakrishnan, 
președintele Indiei, de la pri
mul ministru Nehru, de la 
membri ai guvernului indian 
și de la celelalte persoane o- 
ficiale venite la aeroport.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a rugat pe președin
tele Republicii India să trans
mită poporului indian urări de

pace și fericire din partea sa 
personal și din partea poporu
lui romîn.

Au 
salut 
mîni.

De 
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a salutat încă o dată cor
dial persoanele venite să con
ducă la aeroport pe oaspeții 
romîni.

La ora 9, ora locală, avio
nul cu care călătoresc condu
cătorii de stat romîni a de
colat în'dreptîndu-se spre Bir
mania.

răsunat 21 de salve 
în cinstea oaspeților

pe scara avionului

de 
ro-

to-

COMUNICAT COMUN
dat publicifăfii de către Excelenta Sa președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

și Excelentă Sa primul ministru al Indiei
La invitația guvernului In

diei, Excelența Sa domnul 
.Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, împreună cu Excelența Sa 
domnul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri și însoțiți de Excelența 

externe, 
Adunări 
oficiale 
și ex-

Sa domnul Corneliu Mănescu; 
ministrul afacerilor 
de membri ai Marii 
Naționale, persoane 
ale guvernului romîn 
perți tehnici, au făcut o vizită 
în India între 12 și 20 octom
brie 1962. Din delegație au mai 
făcut parte Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Horațiu Ian
cu, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Republica 
India.

Ei au vizitat Bombay, Ban
galore și Agra și au petrecut 
trei zile în Delhi. In afară de 
vizitarea cîtorva obiective in
dustriale și de dezvoltare so
cială, Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne și colegii săi au folo
sit prilejul acestei vizite pen
tru a avea un schimb priete
nesc și deschis de vederi cu 
primul ministru al Indiei asu
pra situației internaționale și 
asupra problemelor de interes 
comun pentru cele două țări.

Președintele și primul mi
nistru au fost de acord că 
menținerea păcii mondiale este 
cea mai urgentă sarcină care 
stă astăzi în fața omenirii. Ei 
sînt de părere că războiul ca 
mijloc de rezolvare a diferen
delor internaționale trebuie 
desființat și că toți cei inte
resați trebuie să continue să 
acționeze pentru realizarea 
grabnică de acorduri în vede
rea obținerii dezarmării gene
rale și totale, sub control in
ternațional și a unei complete 
interziceri a tuturor experien
țelor nucleare în toate mediile.

Există un număr de proble
me internaționale dificile care 
cer reglementarea, dar răz
boiul nu rezolvă nici o pro
blemă. De aceea, președintele 
și primul ministru își exprimă 
hotărîrea de a-și spori efortu
rile pentru rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale prin 
tratative pentru a contribui la 
slăbirea încordării internațio
nale și la asigurarea unei păci 
trainice în lume. Ei cheamă pe 
toți cei interesați să continue

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

să manifeste răbdare și tole
ranță și să-și dubleze efortu
rile pentru a rezolva proble
mele internaționale prin dis
cuții pașnice. Lichidarea colo
nialismului sub toate formele 
și manifestările sale și a dis
criminării rasiale este un fac
tor esențial pentru a elimina 
încordările și conflictul și 
pentru a promova un climat 
de înțelegere și colaborare re
ciprocă între toate țările lu
mii, bazat pe egalitatea suve
rană a fiecărui stat, pe respec
tarea suveranității și integri
tății teritoriale, neamestec în 
treburile interne și pe colabo
rare reciproc avantajoasă. Pre
ședintele și primul ministru 
consideră că în exercitarea 
drepturilor suverane toate po
poarele sînt libere să-și fău
rească propriul lor destin pe 
baza propriilor lor convingeri 
și aspirații.

Ei consideră necesar ca dis
crepanța existentă între ță
rile în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate din lume să fie 
înlăturată cît mai curînd po
sibil în interesele unei socie
tăți umane pașnice și progre
siste. De aceea, țările în curs 
de dezvoltare trebuie să de
pună toate eforturile posibile 
pentru progresul social și eco
nomic al popoarelor lor. In a- 
ceastă sarcină, țările dezvol
tate trebuie să le sprijine prin 
acordarea unei asistențe eco
nomice și tehnice maximum 
posibile.

Ajutorul economic în sine nu 
este însă suficient. Este nece
sar ca țările în curs de dezvol
tare să fie capabile să obțină 
prețuri rezonabil^ pentru măr
furile pe care le produc și să 
aibă posibilități pentru vîn- 
zarea produselor lor industria
le finite și semifinite către ță
rile dezvoltate. Aceasta nece
sită o examinare atentă și cu
prinzătoare a problemelor ac
tuale și de perspectivă, precum 
și a tendințelor comerțului in
ternațional pentru a se elimi
na măsurile și metodele ce 
contravin liberei desfășurări a 
comerțului internațional. De 
aceea, președintele și primul 
ministru salută propunerea re
feritoare la organizarea de că
tre O.N.U. a unei conferințe 
internaționale pentru comerț. 

Președintele și primul mi
nistru și-au exprimat satis
facția față de dezvoltarea re-

Primul
JAWAHARLAL

lațiilor economice și culturale 
dintre țările lor. Programul de 
schimburi culturale dintre In
dia și Romînia pe anul 1963, 
plan care va fi finalizat în cu
rînd, va promova pe mai de
parte dezvoltarea înțelegerii 
reciproce dintre popoarele ce
lor două țări.

Primul ministru și-a expri
mat recunoștința față de gu
vernul Republicii Populare Ro
mîne pentru sprijinul valoros 
pe care îl acordă în construi
rea rafinăriei petroliere de la 
Noonmati și în domeniul ex- • 
plorării petrolului.

Președintele și primul minis
tru constată cu satisfacție CS 
relațiile comerciale și de cola-v-fc 
borare economică și tehnică ” 
între Republica Populară Ro
mînă și Republica India cresc 
continuu și că există perspec
tive pentru lărgirea și dezvol
tarea lor. In cursul vizitei a 
avut loc un schimb de vederi 
între reprezentanții oficiali ai 
celor două țări cu privire la 
colaborarea economică și teh
nică pe termen lung dintre Ro
mînia și India, 
tor discuții, în 
mă a avut loc 
scrisori între
domnul Corneliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe 
Republicii Populare Romîne și 
Shri K. C. Reddy, ministrul 
comerțului și industriei în gu
vernul Indiei.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne l-a invitat pe prinșii 
ministru 
Romînia.
acceptat cu bucurie invitația.

Vizita președintelui Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, care ur
mează pe aceea făcută în Ro
mînia în 1956 de către dr. S. 
Radhakrishnan pe atunci vice
președinte al Indiei și pe aceea 
a domnului Chîvu Stoica, pri
mul ministru al Romîniei. fă
cută în India în anul 1958, 
simbolizează creșterea conți- 
nuă a prieteniei și colaborării 
dintre Romînia și India. Pre
ședintele și primul ministru 
sînt convinși că relațiile strîn- 
se și prietenești dintre India și 
Romînia vor continua să se 
dezvolte în avantajul reciproc 
al celor două țări și vor duce 
la o colaborare pe mai depar
te în sarcina comună de pro
movare

ministru

In urma aces- 
această proble- 
un schimb 
Excelența

de 
Sa 

mi- 
al

prinfrV, 
al Indiei să vizi^je 
Primul ministru^ t-

a păcii mondiale, 
al Indiei,
NEHRU

Sosirea în Birmania
prezenți pe aeroport 
Menon ministrul apă- 
alți membri ai guver-

imnul de 
Populare 

Republicii

Gheor- 
revistă

romîni

RANGOON 20. Trimisul spe
cial Agerpres, Ion Gălățeanu 
transmite :

La 20 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri și Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, au sosit în 
Birmania la invitația președin
telui Consiliului revoluționar 
al Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win.

Birmania, „Țara pagodelor 
și a orezului" — pe care o vi
zitează acum conducătorii de 
stat romîni aducînd solia de 
pace și prietenie a poporului 
nostru — are un teritoriu de 
677.000 km. patrați și o popu
lație de 20 milioane locuitori.

La ora 14,30, ora locală, (ora 
10 ora Bucureștiului) avionul

cu care au călătorit tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, a aterizat pe aero
portul din Rangoon, capitala 
Birmaniei.

In întîmpinarea conducăto
rilor de stat romîni au venit 
generalul Ne Win, președin
tele Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, Aung Gyi, 
membru al Consiliului Revo
luționar, ministru al indus
triei și comerțului, Saw Mynt, 
membru 
luționar, 
țiilor și 
colonelul 
comunicațiilor și transporturi
lor, locotenent-colonelul Ko 
Ko, secretar al Cabinetului de 
Miniștri. Erau prezenți, de a- 
semenea, șefi ai departamen
telor diferitelor ministere, o- 
fițeri superiori, reprezentanți 
ai autorităților locale, șefi ai 
misiunilor diplomatice.

al Consiliului Revo- 
ministru al informa- 
culturii, locotenent- 
Ba Ni, ministru al

Pe frontispiciul aeroportului 
fluturau drapele ale Republi
cii Populare Romîne și ale U- 
niunii Birmane. Pe o pancartă 
se puteau citi cuvintele „Sa
lutăm din inimă pe președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare 
scrise în limbile 
birmană.

Generalul Ne Win 
varășului 
Dej bun 
prezentat 
tului de 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a prezentat generalului Ne Win 
pe tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Corneliu Mănescu și 
persoanele care îl însoțesc.

Fanfara a intonat Imnul de 
stat al Republicii Populare 
Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și generalul Ne Win 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Romine" 
romînă și

a urat to- 
Gheorghe Gheorghiu- 
venit după care i-a 
pe membrii Cabine- 
Miniștri. Apoi tova-

Tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu au 
luat loc în mașini alături de 
gazde. In prima mașină se a- 
flau președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu - 
Dej și președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane. Ne Win. Convoiul de 
mașini s-a îndreptat spre re
ședința pusă la dispoziția oas
peților.

Pe întregul parcurs, locuito
rii orașului Rangoon au salu
tat cu căldură ne conducăto
rii statului romîn.

In cursul după-amiezii, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, precum și de Iancu 
Horațiu, ambasadorul Republi-^ 
cii Populare Romîne la Ran-1 
goon, au făcut o vizită preșe
dintelui Consiliului Revoluțio
nar, generalul Ne Win. (
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