
Proletari 'din toate țările, urâți-vă!

gagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc-

Minerii Văii Jiului au repur
tat în ziua de 23 octombrie o 
nouă victorie în lupta pentru 
sporirea producției de cărbu
ne. A fost extrasă din abataje 
a 100.000-a tonă de cărbune 
peste sarcinile de plan. Dato
rită folosirii pe scară largă de 
către mineri a tehnicii noi și 
a metodelor avansate de mun
că, productivitatea muncii a 
crescut pe combinat în cele 9 
luni trecute din acest an la 
1,158 tone de cărbune pe post, 
ceea ce a permis minerilor să 
sporească producția și să re-
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ducă simțitor prețul de cost a' 
^cărbunelui extras. Economiile 

realizate de minerii Văii Jiului 
prin reducerea prețului de cost 
se cifrează în trei trimestre la 
14.324.000 lei.

Merite deosebite au in obți
nerea acestor succese colecti
vele minelor Lonea și Aninoa- 
sa care au realizat cu două 
luni și ceva mai devreme an
gajamentele anuale luate la 
producția de cărbune. Minerii 
din Lonea au extras pină 
prezent peste 16.000 tone 
cărbune în afara planului.

în 
de

Două cîmpupi pe schimb
în care lucrează armarea mix
tă cu lemn și stîlpi metalici 
tubulari, iar extradția cărbu
nelui o organizează după re
gimul de lucru „Două cîmpuri 
de cărbune extrase pe schimb 
din fiecare aripă de abataj 
cameră".

Minerii din brigada tov. Bă
lăuță Zaharia caută ca și ce
lelalte brigăzi să le urmeze e- 
xemplul. Nu de mult ei au che
mat celelalte brigăzi miniere de 
la abataje cameră să se În
treacă cu ei pentru a scoate 
fiecare două clmpuri de căr
bune pe schimb.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent Lonea

i Brigada condusă de minerul 
Eralăuță Zaharia deține recor
dul celor mai frumoase reali
zări din sectorul IV al minei 
Lonea. In trimestrul m, de e- 
xemplu, brigada a sporit ran
damentul muncii la 8,87, tone 
de cărbune pe post întrecînd 
cu 2,45 tone/post randamen
tul planificat. Pe această bază 
din abatajele brigăzii s-au extras 
în trimestrul ni peste plan 
1021 tone de cărbune.

Aceste frumoase succese Iși 
au izvorul în metodele 
sate de muncă pe care 
losesc minerii brigăzii, 
rul Bălăuță Zaharia și

avan- 
le fo- 
Mine- 
ortacii
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Citiți în pagina IV-a:
• Declarația guvernului Republicii Populare Romîne pri

vind acțiunile agresive ale statelor Unite ale Americii 
împotriva Cubei.

• N. S. Hrușciov consideră utilă o întîlnire la nivel înalt.
• Opinia publică mondială condamnă măsurile agresive 

ale s.U.A. împotriva Cubei și sprijină declarația guver
nului sovietic.

Sosirea în Capitală a tovarășului Gheorghe 0heorghîu-9ej 
împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănascu

Miercuri dimineața s-au îna
poiat în țară din călătoria fă
cută în Indonezia, India și Bir- 
mania tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne. împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne.

Pe clădirea aerogării Bănea- 
sa erau arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romîne, Repu
blicii Indonezia, Republicii In
dia și Uniunii Birmane.

In ’ întîmpinare, pe aeroport, 
au venit tovarășii Gheorghe

< Brigada condusă de Cîșlaru 
(Ioan de Ia mina Petrila și-a 

cîștigat pe merit titlul de 
brigadă fruntașă. Unul din 
„secretele" care au permis 
acestei brigăzi să realizeze o 

| productivitate sporită este și 
grija față de aprovizionarea 
din timp a abatajului cu ma
teriale si scule.

IN CLIȘEU: O 
membrii brigăzii 
înainte de a intra?

parte din 
discutînd 
în subte-

$
$
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ran despre aprovizionarea 
locului lor de muncă.săi aplică în abatajul cameră

Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gh. Gaston Marin, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, oameni de ști
ință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au fost de față Iusuf Badri, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Indonezia, 
R. D. Chakravarty, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Republicii India, șefi ai celor
lalte misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă.

In momentul în care tova- 
.rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
își face apariția în ușa avio
nului, marele număr de oameni 
ai muncii aflați pe aeroport 
au aclamat îndelung, cu căl
dură, pe conducătorii de stat 
care au dus mesajul de pace 
și prietenie al poporului ro- 
mîn în îndepărtatele țări ale 
Asiei.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu se îm
brățișează cu conducătorii de 
partid și de stat veniți în în
tîmpinare.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej împreună cu tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și' 
Corneliu Mănescu se întrețin 
apoi cu membri ai ambasade
lor Indoneziei și Indiei, aflați î 
pe aeroport, salută cordial pe 
șefii celorlalte misiuni diplo
matice și persoanele oficiale j 
venite în întîmpinare.

Un grup de pionieri oferă; 
flori conducătorilor de partid 
și de stat.

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele Consiliu
lui de Miniștri răspund cu căi-; 
dură ovațiilor puternice înde-, 
lungi, pline de entuziasm ale 

reprezentanților oamenilor mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene.

☆
La plecarea de Ia Moscova 

pe aeroportul Vnukovo, pavoa
zat cu drapelele de stat ale 
Republicii Populare Romîne și 
Uniunii Sovietice, conducătorii 
de stat romini au fost conduși 
de tovarășii Leonid Brejnev, 
Frol Kozlov, Alexei Kosîghin, 
precum și de Vasili Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului a-> 
facerilor externe al Uniunii So
vietice și alte persoane oficiale.

Erau prezenți reprezentanți 
ai ambasadei Indiei și Indo-1 
neziei. Au fost, de asemenea, 
de față Nicolae Guină, amba
sadorul R. P. Romîne în Uniu
nea Sovietică, precum și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)
©

Ziua forțelor Urmate ale R.P.R.
Lt. colonel WILIAM BEKE

Comisar militar 
al orașului Petroșani

dragoste Ziua 
ale R.P.R.

întărirea continuă a muncii 
chezășia îndeplinirii sarcinilor

Sîmbătă după amiază au avut 
loc la mina Petrila lucrările con
ferinței de partid. La lucrările 
conferinței au participat tovarășii 
Cervencovici Andrei, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Hunedoara, Lazăr David, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Blaj Traian, pre
ședintele sfatului popular al ora
șului Petroșani.

tă s-au extras aproape 8.000 tone 
cărbune. In același timp planul d? 
încărcare mecanică în abataje a 
fost depășit cu 50 la sută. Rezul
tate satisfăcătoare s-au obținut și 
în ce privește reducerea consumu ■ 
lui specific de energie electrică și 
pneumatică.

Bine a muncit și colectivul sec
torului de investiții care și-a de-

de partid 
de producție

tre de
— s-a

Roadele muncii desfășurate de 
comuniștii de la mina Petrila au 
fost oglindite în darea de seamă 
prezentată conferinței de tovarășul 
Dobrican Traian. In perioada care 
s-a scurs din anul acesta minerii 
petrileni au trimis industriei noas- 
tre socialiste 12.700 tone de căr
bune peste plan, au realizat 

^20.000 lei economii la prețul de 
■^fcst. au redus cu 1,6 m.c. consu

mul specific de lemn de mină pe 
mia de tone de cărbune extrasă 
In cele 9 luni care s-au scurs din 
anul curent planul de susținere 
metalică în galerii a fost depășit 
cu 50 la sută, iar cu armare mix-

Conferința organizației 
de partid de la mina Petrila

pășit planul fizic cu 13 la sută si 
a realizat 1.142.000 lei economii.

Delegații care au luat cuvîntul 
în conferință au arătat cu legitimă 
mîndrie că sarcinile stabilite de 
conferința de partid de acum un 
an au fost duse la îndeplinite. 
Despre stilul de muncă al comi
tetului de partid, controlul și în
drumarea organizațiilor de bază s-au 
ocupat îndeaproape, în cuvîntul lor 
delegații Sidorov Vasile, Alexe 
Cornel, Andrei Ștefan, Dogaru 
Sevastian. In organizațiile noas-

bază — au spus vorbitorii 
încetățenit practica dezba

terii principalelor probleme ale 
producției în adunări generale. In 
sectorul IV al minei — a spus to
varășul Dima Mișu — s-au ivit 
unele greutăți în procesul de pro
ducție. Comitetul de partid a ini
țiat alcătuirea unei brigăzi din 
cei mai buni ingineri și tehnicieni 
fruntași de la exploatare care s-au 
deplasat în sector și au analizat 
cauzele unor deficiențe ce au dus 
la rămînerea în urmă a sectorului. 
A reieșit cu acest prilej ca atît 
maiștrii mineri Lehaci Mircea, Bo- 
delnos loan, Fichel Emil, Hosu 
Victor, Szarvaș Victor, cît și fostul 
șef de sector Curuț Nicolae au 
muncit fără răspundere, nu au con
trolat îndeajuns activitatea unor 
brigăzi cu condiții mai grele de 
muncă. S-a mai constatat că tova
rășul Curuț, în înțelegere cu Ni* 
coară Eugen, șeful sectorului de 
rambleu au dezinformat conduce-

La 25 octom
brie poporul ro- 
mîn sărbăto
rește cu mîn
drie, căldură și 
Forțelor Armate

Ziua de 25 octombrie va a- 
minti întotdeauna de strălu
citele victorii obținute de ar
mata romînă în luptele duse 
pentru zdrobirea trupelor fas
ciste. de eroismul și spiritul de 
sacrificiu de care au dat do
vadă militarii armatei noastre 
pe frontul antihitlerist, de fră
ția de arme dintre armata ro
mînă și armata sovietică ci
mentată pe cîmpul de luptă, 
pentru libertatea și indepen
dența Romîniei.

Oamenii muncii. militarii 
armatei noastre, sărbătorind 
ziua forțelor armate, își în
dreaptă cu recunoștință gîndul 
spre Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, făuritorul și conducăto
rul armatei de tip nou — ar
mata Republicii Populare Ro
mîne.

Făurită și educată de Parti
dul Muncitoresc Romîn, Ar
mata Populară Romînă consti
tuie una din realizările de sea
mă ale regimului nostru demo
crat-popular. Formată din fiii 
oamenilor muncii, ea este pro
fund devotată cauzei celor ca 
muncesc. Interesele și năzuin
țele ei sînt aceleași cu ale în
tregului popor.

Procesul de făurire a arma
tei noastre populare ă început 
odată cu insurecția armată din 
august 1944 cînd armata ro
mînă, răspunzînd chemării 
partidului, a trecut de partea 
poporului, participînd lă în
făptuirea 
recției și 
hitlerist. 
hotărîrea
la 23 August 1944, armata ro
mînă a întors armele împotri
va cotropitorilor fasciști șl ă

victorioasă a insu
la războiul anti- 

Exprimînd voința și 
de luptă a poporului

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 2-a)

luptat eroic a- 
lături de glori
oasa armată so
vietică elibera-

toare, pînă la victoria deplină 
asupra Germaniei hitleriste.

In anii de după război, parti
dul a continuat să acorde o 
mare atenție făuririi și întări
rii armatei populare. Doborî- 
rea monarhiei și proclamarea 
R.P.R. au creat condiții pentru 
desăvîrșirea într-un timp rela
tiv scurt a procesului de fău
rire a armatei de tip nou. 
Grija partidului pentru forțele 
armate s-‘a reflectat cu putere 
în lucrările primului Congres 
al P.M.R. Subliniind caracte
rul și sarcinile noii armate, | 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-i • 
Dej spunea : „Scut al intere
selor poporului și al Republi-i 
cii Populare Romîne, școală a‘ 
poporului, astfel concepem noi i 
misiunea armatei în Republi
ca Populară Romînă".

Pe baza realizărilor dobîndi- ; 
te în dezvoltarea economiei ] 
noastre naționale și a colabo-<I 
rării frățești cu Uniunea So-, 
vietică și celelalte țări socia
liste, partidul și guvernul au; 
înzestrat armata R.P.R. cui celei 
mai moderne mijloace de lup
tă. Militarii armatei noastre; 
răspund cu entuziasm grijii cd; 
li se acordă. Ei îndeplinesc cu 
cele mai bune rezultate înda- I 
toririlei lor ostășești, fiind oriJ 
cînd gata de a apăra indepem I 
dența patriei și cuceririle re-f 
voluționare ale poporului mun-' 
citor.

Anul acesta, Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R. se sărbăto
rește în condițiile cînd în țară' I 
noastră, ca urmare a încheie^ 
rii colectivizării agriculturii, 
socialismul a îpvins definitiv 
la orașe și sate.

Realizările obținute în ra-i 
murile industriei tiotărîtoard

(Continuare în pag. 3-a)



Realizarea ritmică a planului 
în atenția comuniștilor

rășinoase, 46

3
Pădurile — aurul verde al 

munților noștri — constituie 
una din marile bogății ale 
Văii Jiului. Ele sînt acum ra
țional valorificate, furnizînd 
economiei naționale produse 
valoroase, mult căutate de 
oamenii muncii.

In perioada care a trecut din 
acest an, harnicii muncitori 
forestieri din Valea Jiului au 
obtînut multe succese frumoa
se în activitatea 
lor. Ei au dat 
peste sarcinile 
de plan 2218 
m.c. bușteni de 
gater și 2236 
m.c. cherestea 
m.c. stîlpi și 274 m.c. cheres 
tea de fag, 7991 m.c. material 
lemnos recuperat prin curăți 
rea parchetelor, văilor, demon
tarea instalațiilor vechi, 7786 
m.c. lemn prin reducerea pier
derilor de exploatare etc. Pe 
trei trimestre, planul de pro
ducție globală a fost realizat 
în proporție de 101,38 la sută, 
planul de investiții de 102,81 
la sută, cel de transport prin 
C.F.F. de 110,74 la sută, iar 
procentul de utilizare a masei 
lemnoase de fag a crescut de 
la 46,77 la sută cît era in 1959. 
la 70,37 la sută în prezent, a- 
tingînd astfel sarcinile trasate 
prin Directivele Congresului al 
UI-lea al partidului.

Succese grăitoare care con 
firmă strădaniile muncitorilor 
Si tehnicienilor forestieri pen
tru a da mai mult lemn pa 
trlei. In frunte au fost întot
deauna comuniștii. Pahointu 
Pavel, Die Dumitru, Robu Du
mitru, ienciu Gheorghe, stan- 
ciu loan. Avram Gheorghe. 
Petcu Zaheu și mulți alți mem
bri și candidați de partid au 
fost exemplu mobilizator prin 
hărnicia lor pentru întreaga 
masă a muncitorilor forestieri 
pe care i-a antrenat la lupta 
pentru a da tot mai mult lemn 
patriei, valorificat superior șl 
la un preț de cost redus.

Toate acestea au fost ară
tate pe larg de către comu 
niști la adunarea de dare de 
seamă și alegeri a comitetului 
de partid de la întreprinde
rea forestieră Petroșani, ți
nută zilele trecute. Dar mem 
brii de partid care au luat cu 
vîntul în cadrul discuțiilor au 
remarcat, pe bună dreptate, că 
în perioada care s-a scurs din

Conferința organizației 
de partid 

de ia I. F. Petroșani

In toate acțiunile comuniștii în frunte
Adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri a organizației de 
bază de la termocentrala Paroșeni, 
a scos în evidență activitatea rod
nică desfășurată în cursul ultimu
lui an de comuniștii din uzină. Din 
discuțiile purtate de membrii și 
candidații de partid care au luat 
cuvîntul în adunare a reieșit că în 
perioada care s-a scurs de la ul
timele alegeri a crescut maturita
tea comuniștilor, conștiința lor 
politică. Organizația de bază s-a 
întărit prin primirea în rindurile 
ei a unui mare număr de candi
dați și membrii de partid.

Darea de seamă a reliefat acti
vitatea rodnică dusă de membrii de 
partid 
orghe, 
orghe. 
alții, 
în producție au dus la creșterea 
continuă a productivității muncii 
și obținerea de economii antecal- 
culate de ordinul sutelor de mii 
de lei. Au crescut exigența și spi
ritul de răspundere din partea 
biroului organizației de bază și a 
comuniștilor față de realizarea sar
cinilor de producție. In toate ac
țiunile organizate, comuniștii au 
fost întotdeauna în frunte, cons-

Truică loan, Măieran Ghe- 
Cădaru loan, Nicoară Ghe- 
Racoveanu Constantin și 

ale căror inovații aplicate

anul curent, la ei nu a mers 
chiar totul bine. Astfel, pia
nul de producție marfă a fost 
realizat numai In proporție de 
98,42 la sută; din 26 sortimen
te nu au fost realizate declt 
19, existînd serioase rămînerl 
în urmă la lemn de foc, lemn 
de mină, traverse normale, 
lobde, doage, iar la încărcat 
mecanic s-a realizat numai un 
procentaj de 8,34 la sută, la 

cojit mecanic 
deabia 37,63 la 
sută.

Care este cau
za care a făcut 
ca planul pe 9 
luni să nu fie

acti- 
dc 

ară- 
fru-

Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de bază din secția a JH-a 
de la I.I.S. Viscoza Lupeni a pus sarcini însemnate în fața noului birou pentru ridicarea 
continuă a calității firelor de mătase. U

IN CLIȘEU: Tov. Moldovan Constanța, secretara organizației de bază, împreună Meut 
tov. Berchez Maria și Văduva Mariana discutind posibilitățile concrete de traducere în viață a 
hotărîrii adoptate de adunarea de alegeri. -
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întărirea continuă a muncii 
chezășia îndeplinirii sarcinilor 
(Urmare din pag. l-a)

rea minei trecînd la realizări ram- 
bleerea unor abataje, care în reali
tate nu au fost rambleiate. Pe baza 
măsurilor luate activitatea econo
mică în sector s-a îmbunătățit. Un 
asemenea colectiv a fost trimis și 
în sectorul I unde realizarea pla
nului de producție era periclita
tă.

Conferința a acordat totodată o 
deosebită atenție felului în care 
comitetul de partid, organizațiile 
de bază s-au preocupat de întări
rea brigăzilor de mineri. S-a ară
tat că din cele 79 brigăzi de la 
exploatare, 76 sînt conduse de 
membri și candidați de partid. A- 
cest lucru a permis ca lună de lu
nă 84—91 la sută din brigăzi să-și 
realizeze și să-și depășească sarci
nile de producție. Totuși, confe
rința a apreciat ca nesatisfăoătoa- 
re activitatea în această privință. 
Din cauză că lunar 7—13 brigăzi 
n-au reușit să-și îndeplinească pla
nul, colectivul exploatării a pier
dut anul acesta 7.500 tone de căr
bune. Brigăzi cum sînt cele condu
se de Michiev Gheorghe. Kando 
Nicolae, Fleșcan Constantin nu 
au fost controlate în muncă și nu 
au primit asistența tehnică nece
sară din partea maiștrilor mineri 
Pop Zoltan, Kadar Eugen și Tru
faș Alexandru.

obține- 
tehno- 
impor- 

ceea ce a atras

sarcinilor de producție, în 
rea unui consum propriu 
logic redus, realizîndu-se 
fante economii.
după sine reducerea considerabilă 
a prețului de cost al energie* * e- 
lectrioe produse. Dar, pe viitor — 
a spus vorbitorul — termocentra
lei noastre îi revine sarcini de 
mare răspundere. In semestrul I 
al anului 1964 va trebui să iatre 
în funcțiune grupul IV al termo
centralei. Pentru ca acest obiectiv 
să fie terminat la timpul planificat, 
biroul organizației de bază va tre
bui să ducă o muncă susținută 
de îndrumare a comuniștilor 
întregului colectiv al urinei 
lucrările să fie executate în 
men și de bună calitate.

îndeplinit integral ? Ea rezidă 
In primul rînd în lipsuri or
ganizatorice : funlcularul de la 
Polatiște nu a fost pus în 
funcțiune la termen, transpor
tul materialului lemnos din 
pădure la rampe șl gări a 
șchiopătat, unele utilaje n-au 
fost folosite din plin. Dar mal 
este o cauză: slaba preocu -1 
pare a organizațiilor de bază 
pentru întărirea rîndurilor lor, 
nerepartizarea membrilor de 
partid la punctele hotăritoare 
ale producției. Astfel, dacă în 
această direcție organizația de 
bază a sectorului mixt Lonea 
a primit într-un an de zile 18 
candidați și 13 membri de 
partid, organizația de bază a 
sectorului Cîmpu Iul Neag, 
unde lucrează un număr mai 
mare de muncitori forestieri, 
nu a primit decît 6 candidați 
șl 3 membri de partid. In unele 
parchete ca Polatiște, de pil
dă, nu lucrează nici un mem
bru de partid, iar la Bilugu, 
Petroasa, nu există formate 
grupe de partid.

Prin discuțiile rodnice pur 
fate și hotărîrile adoptate, co
muniștii forestieri din Valea 
'Jiului au fixat ca sarcină cen
trală în fața organului de 
partid nou ales, a organizației, 
îndeplinirea ritmică a planu
lui la fiecare sector de muncă, 
recuperarea în termen scurt 
ă rămînerîi în urmă la sorti
mentele nerealizate și crearea 
de condiții pentru îndeplini
rea din primă zi a planului 
pe anul 1963. Printr-o muncă 
politică susținută de îndru
mare și control permanent 
desfășurată de organizația de 
partid colectivul I.F. Petro
șani va fi mobilizat să mun
cească în așa fel de acum ina 
înte îneît să obțină neconte 
nit noi și însemnate succese 
în munca sa

MIHAI ȘTEFAN
★

tituind un exemplu demn de ur
mat pentru toți ceilalți muncitori.

Cu prilejul adunării de alegeri, 
comuniștii au criticat cu tărie lip
surile din munca organizației de 
bază. Tovarășul Bădiță Miron, se
cretarul organizației U.T.M. pe u- 
zină, a arătat că biroul organizației 
de bază nu a controlat și îndru
mat îndeajuns activitatea comitetu
lui U.T.M. și a comitetului sindi
catului. Nu întotdeauna biroul or
ganizației de bază a manifestat 
preocupare pentru anumite laturi 
ale muncii de partid. Nu s-a pus 
un accent deosebit pe educația co
munistă a tineretului. Organizarea 
timpului liber al tineretului, pre
cum și toată activitatea culturală 
au fost neglijate de biroul organi
zației de partid dt și de comitetul 
sindicatului. In cuvîntul său tov. 
Truică Ioan a relevat faptul că 
biroul organizației de bază a ur
mărit prea puțin sarcinile pe care 
le-au avut comuniștii și nu i-a 
tras la răspundere pe ori care nu 
și le-au respectat întocmai.

Făcînd o scurtă analiză a 
vității biroului organizației 
bază, tov. Găpățînă Vasile; a 
tat că s-au obținut succese 
moașe în îndeplinirea și depășirea

Noului birou ales i s-au 
recomandări prețioase pentru îm
bunătățirea muncii politice în uzi
nă. Printt-o muncă politico-edu- 
cativâ mai intensă, bazată pe prin
cipiul muncii colective, noul bi
rou ales va trebui să cultive la 
comuniști un înalt spirit de răs
pundere și exigență față de munca 
pe care vor trebui s-o desfășoare 
pentru realizarea cu succes a sar
cinilor ce stau în fața organizației 

D. GHIONEA

și a 
îneît 
ter-

făcut

alții au cri - 
și au arătat 
partid cit și 
în mică ma
de introdu

că

Dînd dovadă de un spirit de 
exigență înalt, delegații Cenatu 
Gheorghe, Niculescu Emil, Șomogy 
Iuliu, Tenczler Ștefan, Firoiu loan, 
Giurgiu Gheorghe și 
ticat unele deficiențe 
că atit comitetul de 
organizațiile de bază 
sură s-au preocupat 
cerea tehnicii noi. S-a arătat 
în activitatea cabinetului tehnic se 
manifestă lipsuri care frînează pro
gresul tehnic al producției. Este 
cunoscut faptul că ih urmă cu mai 
multe luni, tovarășul Firoiu Ioan a 
propus o nouă metodă de exploa
tare a stratului 5. Avantajele aces
tei propuneri constau în faptul că 
elimină într-o proporție de 70 
la sută lopata din mina mineru 
lui, face să creasaă productivitatea 
muncii, iar în ultima instanță se 
reduce consumul specific de lemn 
de mină la 16 m.c. pe mia de tone 
cărbune extras. Cu toate oă ino
vația propusă s-a dovedit a fi 
utilă nu s-au luat măsuri nici pînă 
acum ca ea să fie aplicată.

O parte din delegații care au 
luat cuvîntul la conferință au ară
tat că tovarășa Marinescu Lia. res
ponsabila cabinetului tehnic, prea 
puțin se deplasează în mină, nu 
sprijină minerii inovatori în întoc
mirea desenelor și documentației 
Delegații care au vorbit despic 
activitatea inovatorilor au arătat 
că și tovarășa Mindiligiu Lucia, 
de la cabinetul tehnic 
amină aplicarea unor 
la o lună la alta.

Prin întreaga sa 
conferința a oglindit 
comuniștilor, a organizațiilor de 
partid din sectoarele exploatării 
pentru îmbunătățirea continuă a 
procesului de producție. O bună 
parte din discuțiile purtate de de
legați s-au referit la măsurile u 
trebuie luate pentru realizarea pla 
nului de producție pe anul 1963 
Conferința de partid, prin hotărî- 
rea adoptată a pus în fața mem 
brilor de partid, a organizațiiloi 
de bază, sarcina de a mobiliza mi 
nerii exploatării la extragerea unei 
cantități de 10.000 tone de cărbune 
peste plan, realizarea unei pro
ductivități de cel puțin 1,290 tone 
cărbune pe post, reducerea prețului 
de cost cu 0,50 lei pe tona căr
bune și a consumului specific de 
lemn de mină cu 4,5 m.c. pe mia 
de tone. Viteza medie de avansare 
în galerii va trebui să crească cu 
50 m. pe lună. In cuvîntul său, 
tov. Muru Emil, șeful exploatării 
miniere Petrila a spus că noile 
sarcini de plan sînt mobilizatoare 
și pe deplin realizabile, 
drumarea comitetului de 
conducerea minei a luat 
necesare pentru asigurarea liniei de 
front a întocmit un bogat plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 

al C.C.V.J. 
inovații de

desfășurare, 
preocuparea

Sub în- 
partid 

măsurile

de partid — 
de producție

care să asigure încă din aceste luni 
obținerea unor realizări la nivelul 
sarcinilor de plan pe 1963.

☆
In încheierea dezbaterilor con

ferinței au luat cuvîntul tov. 
Cervencovici Andrei, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Hunedoara și Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani. Perioada care 
a trecut de la ultimele alegeri—au 
spus vorbitorii — a fost bogată iu-, 
realizări. Referindu-se la faptul ci 
In perioada dintre cele două ale
geri, minerii petrilcni în frunte cu 
comuniștii au obținut realizai, im
portante în muncă, tovarășul Cei- 
vencovici a spus: „Pentru suc
cesele dobîndite în sporirea con
tinuă a producției de cărbune, 
pentru depășirea unor indicatori 
ai planului de producție permite- 
ți-mi ca în numele Comitetului re
gional de partid, a biroului său. 
să felicit din toată inima pe mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
cestei exploatări, organizațiile 
bază și să le urez noi succese în 
activitatea de viitor11.

In ultimul an, au spus vorbito
rii, s-a întărit rolul conducător și 
prestigiul organizațiilor de bază, a 
crescut nivelul politic și ideologic 
al membrilor și candidaților de 
partid, capacitatea lor de a mo
biliza întregul colectiv la realiza
rea mărețelor sarcini izvorîte din 
Hotărîrile celui de-al III-lea Con
gres al partidului.

In activitatea comitetului ae 
partid, a organizațiilor de masă 
de la mină — au spus vorbitorii 
— mai există încă o serie de lip
suri. S-a manifestat uneori forma 
lismul, lipsa de operativitate și exi
gență în traducerea în viață a sar
cinilor reieșite din planul de mă
suri întocmit în urma recomandă
rilor brigăzii C.C. al P.M.R. pri
vind îmbunătățirea muncii cultural 
educative de masă, lărgirea activi
tății sportive în cadrul exploată
rii, organizarea controlului asupra 
conținutului învățămîntului de par
tid și a muncii agitatorilor. Nu 
s-a manifestat destulă exigență in 
asigurarea controlului de partid fa
ță de conducerile administrative 
ale sectoarelor pentru folosirea tu
turor rezervelor interne. In în
cheiere, tovarășul Cervencovici 
Andrei a făcut recomandări pre
țioase noului organ de partid, tu
turor delegaților, pentru întărirea 
continuă a muncii de partid 
chezășia îndeplinirii sarcinilor 
producție.

de•
comitet 
Confe- 
Petrila.

☆
a ales noul 
delegații la

Conferința 
de partid și 
rința orășenească de partid 
In prima sa plenară comitetul a 
ales ca secretar pe tov. Kuti Eu
gen.



Zioa Forjelor Armate ale R.P.R.
(Urmare din pag. l-a)

pentru dezvoltarea Întregii e- 
t conomii naționale, întrajuto

rarea frățească cu celelalte 
țări socialiste și, in special, a- 
jutorul sovietic constituie pre
misa fundamentală în întări
rea continuă a capacității de 
apărare a patriei, în înzestra
rea și dotarea armatei noastre 
populare cu armamentul și 
tehnica de luptă cea mai mo
dernă.

In condițiile în care adepții 
cursei înarmărilor resping pro
punerile raționale în vederea 
dezarmării și intensifică pre
gătirile militare, împing lucru
rile spre război, este evident 
că țara noastră ca și celelalte 
state socialiste, este nevoită a 
lua măsuri pentru asigurarea 
securității sale, a muncii paș
nice a poporului.

Puterile imperialiste în frun
te cu S.U.A. înarmează Ger
mania occidentală și urzesc 
planuri de a da pe mina Bun- 
deswehrului arma racheto-nu
cleară. Statele Unite ale Ame- 
ricii, ignorînd dorința de pace 
a' popoarelor, continuă politi- 

periculoasă de creare și în
tărire a bazelor militare în a- 
propiere de frontierele Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări

-=0=- -------

Atitudini care lasă 
de dorit

Fiecare om al muncii lucrea
ză după un plan. Așa și fac
torii poștali au un program de 
lucru bine stabilit, legat de a- 
numite norme și obligații, spe
cifice serviciului In afara a- 
vizelor poștale, a telegrame
lor și scrisorilor pe care le duc 
la domiciliu, ei distribuie zia
re și reviste, plătesc la domi
ciliu drepturile bănești ale 
pensionarilor, încasează de la 
cetățeni taxa abonamentelor 
de radio și radioficare. Dacă 
îndeplinirea ultimei sarcini e- 
numerate aici ar decurge tot 
a)ît de bine ca și primele, tre- 

■r burile ar merge pe făgașul lor 
obișnuit, fără greutăți. Dar... 
printre miile de abonați de 
radio și radioficare mai exis
tă și cetățeni ca Miiler Anton 
str. Republicii 14, Bota Ioan 
str. Clemenței 8, Nadu Alexan
dru cartierul Dimitrov blocul 
12, apartamentul 8, Căldărușă 
loan cartierul Llvezeni, blocul 
3, apartamentul 1 și alții care 
numai de taxe să nu audă 
(deși costul e atît de deri
zoriu).

Uneori salariatul poștei tre
buie să se abată de la trebu
rile sale și să lămurească zile 
în șir cite un astfel de abonat 
pentru a incasa taxa.

Și așa încep și neajunsurile. 
Drumuri inutile, Intîrzieri, ne- 

socialiste. In ultima vreme cer
curile agresive au întreprins 
noi acțiuni menite să sporeas
că încordarea internațională. 
Ele se dedau de multă vreme 
la provocări la adresa Cubei 
și pregătesc o nouă agresiune 
împotriva ei. In aceste zile gu
vernul S.U.A. a instituit o blo
cadă maritimă împotriva Re
publicii Cuba. In același timp 
la baza americană Guantana
mo, situată pe teritoriul Cubei, 
a început debarcarea a noi 
trupe Americane, iar forțele 
armate ale S.U.A. sînt puse în 
stare de luptă.

Poporul romîn condamnă ac
țiunile agresive ale Statelor U- 
nite împotriva eroicei Cube, 
acțiuni care constituie nu nu
mai încălcări ale dreptului po
poarelor la libertate și inde
pendență națională ci și pro
vocări care pot împinge ome
nirea la un nou război, la o 
catastrofă.

Republica Populară Romînă I 
împreună cu celelalte state ale i 
lagărului socialist, militează cu 
consecvență pentru apărarea 
păcii și pentru coexistența i 
pașnică între statele cu siste
me sociale diferite, convinsă 
că în epoca contemporană ca 
urmare a schimbărilor în ra
portul de forțe pe arena inter
națională, prin acțiunea unită 
a țărilor socialiste, a tuturor 
statelor iubitoare de pace, a 
tuturor forțelor păcii, războiul 
poate fi prelntîmpinat, pacea 
poate fi salvgardată și conso
lidată.

N0TĂ: Ini aiiitaiiiait care antantă ia fie caute
Povesrea lor începe de pe 

vremea cind Secția de învăță - 
mint din Petroșani a primit 
trei autocamioane, In bună 
stare, de la A.V.S.AJ3., In sco
pul folosirii lor la orele de lu
crări practice cu elevii. Două 
din mașini au fost repartiza
te școlii medii din Petroșani 
și una celei din Lonea.

A trecut mult timp de a- 
tuncl. Două, din mașini stau 
descomplectate de piese șl a- 
parataje in curtea școlii medii

Prepararea cărbunelui va decurge 
în bune condițiuni în timpul iernii
Preparația cărbunelui Petrila este 

o unitate care-și desfășoară ac
tivitatea la suprafață. Utilajele de 
transport ce se folosesc in fluxul 
tehnologic sînt: benzi, elevatoare, 
transportoare cu raclele, funicula- 
re și cabluri fără fine. In tim
pul procesului de spălare a cărbu
nelui se folosește foarte multă 
apă, iar aceste utilaje venind în 
contact cu ea sînt periclitate pe 
timp friguros. Trebuie luate deci 
măsuri speciale pentru a fi ferite 
de înghețuri în timpul iernii. Dacă 
nu s-ar lua aceste măsuri, cind 
temperatura ar scade sub zero s-ar 
ivi strangulări atît in procesul teh
nologic dt și la primirea și expe
dierea producției de cărbune. Pen
tru a se evita neajunsurile mai sus 
amintite colectivul preparației Pe
trila, bazîndu-se pe experiența a* 
cumulată în anii precedenți, a în
tocmit încă din luna mai un plan 
complex de măsuri in care s-au 
fixat termene de execuție și res
ponsabili pe fiecare lucrare in 
parte. Acest plan de măsuri a fost 
dezbătut in cadrul consfătuirilor 
de producție, iar muncitorii, tehni
cienii și inginerii l-au completat 
și îmbunătățit cu o seamă de pro
puneri.

Preocuparea pentru traducerea in 
viață a planului de măsuri pri
vind pregătirile de iarnă la pre
parația Petrila a dat roade.

Pentru a feri instalațiile de pre-

din Petroșani, iar a treia ru
ginește in curtea fostului se
diu al A.V.SJLP. din strada 
M. Eminescu, de unde nici nu 
a fost luată de profesorii din 
Lonea.

Toate trei mașinile sînt în 
prezent inutilizabile transfor
mate în fier vechi. Ar trebui 
ca sfatul popular împreună cu 
LC.M. să ia măsuri pentru ca
sarea acestor mașini Inutili
zabile și trimiterea lor la re
topire. 

parare de îngheț și pentru a se 
menține o temperatură optimă s-au 
pus Ia punct toate instalațiile de 
încălzire vechi și au fost construi
te noi asemenea instalații unde era 
necesar. De asemenea, au fost izo
late toate conductele de aer și a- 
buri și s-au revizuit instalațiile de 
iluminat.

La temperaturi scăzute s-au 
constatat că la cablurile fără fine 
moletele de întoarcere se incărcau 
cu ghiață, lucru ce cauza căderea 
cablului de pe molete stagnînd 
manevrarea vagoanelor la gurile 
de încărcare și pe liniile de com
punere a trenurilor.

Pentru a se evita asemenea ava
rii pe timp de iarnă, în prezent 
s-au montat la moletele de întoar
cere conducte încălzite cu aburi, 
iar pe canalul roții s-au montat 
cuțite râzătoare.

In iarna trecută colectivul nos
tru a avut multe necazuri prici
nuite de înfundarea cu zăpadă a 
canalului de aducțiune de alimen
tare a pompei cu apă necesară 
procesului de spălare.

Pentru a evita acest neajuns 
s-au montat două șubere reglabile 
la barajul de la Jiu. Prin aceasta 
s-a creat posibilitatea de a dirija 
zăpada și ghiața aflate pe supra
fața apei in altă direcție deck in 
canalul de aducțiune. La denisipa- 
toare s-a montat a doua conduc
tă în paralei cu cea existentă.

Un aport prețios la terminarea 
lucrărilor de pregătire în vederea 
ternii l-au adus echipele de mun
citori sondase de Pohl Anton; Du
mitrescu Dumitru, Miu Constantin, 
lăncii Aurel precum și maiștrii 
Toth Ioan, Moldovan Traian, Bă- 
descu Ioan.

înfăptuind din timp lucrările 
prevăzute in planul de măsuri pen
tru iarnă, colectivul nostru și-a 
creat în felul acesta posibilitatea 
să-și desfășoare a^jjfyitatea de pro
ducție în bune condițiuni și în ano
timpul friguros.

Ing. FLORKA SABIN
șeful preparației Petrila
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Institutul de mine j
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ:

Inginer constructor 
cu salarizarea de lei 1200- 
1700.

Condiții : diplomă de 
inginer în specialitate sau 
in specialitate înrudită 
și 3 ani în muncă.

Desenator artistic cu 
salarizarea de lei 950- 
1250.
Condiții: studii superioare

Bibliograf șef cu sala- U 
rigarea de lei 1100-1250

Condiții : studii supe
rioare de specialitate sau 
înrudite și 3 ani în func
ția de specialitate.

Contabil revizor cu 
salarizarea de lei 95o-125o

Economisi cu salari
zarea de lei 95o-12oo

Condiții : studii supe
rioare economice și 3 ani 
vechime.

Exploatarea 
minieră Lupeni
Ține în ziua de 10 no- ; 

iembrie 1962, la sediul ; 
exploatării, un concurs ; 
pentru ocuparea urmi- ' 
toarelor posturi : ;

maiștri mineri principali : 
maiștri mineri 
maiștri mecanici 
maiștri electricieni I 
maiștri de funicular

Cererile de înscriere la 1 
concurs se depun la bi- 1 
roul Personal al exploa- 1 
tării. '

Informații suplimentare ; 
se pot obține de la ser- ; 
viciul Organizarea muncii ' 
al exploatării.

realizarea planului de venituri 
etc.

Oare nu s-ar putea ca în 
viitor cetățenii care se simt cu 
„musca pe căciulă", să se a- 
chite de sarcinile ce le revin 

. In această direcție ?

GH. STELESCU 
factor, 

oficiul P.T.T.R. Petroșani
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Cea mai însemnata zi din viață
In adunarea generală a or

ganizației de bază nr. 11 de la 
mina Petrila, ținută într-una 
din zilele trecute, comuniștii 
au discutat cererea de primire 
în rindul membrilor de partid 
a candidatei Tomuța Elena.

Tovarășa Tomuță Elena s-a 
pregătit temeinic în vederea 
acestui eveniment atît de im
portant din viața ei. lucru ce 
a reieșit și din răspunsurile 
bune date la • toate întrebările 
puse de comuniști. Cei care au 
luat cuvîntul au avut numai 
cuvinte frumoase de spus des
pre activitatea tovarășei To
muța. Ca muncitoare în cadrul

In organizațiile de bază 
P.M.R. de la mina Petrila a în
ceput anul de învățămînt de 
partid.

IN CLIȘEU : Un aspect de 
la o ședință a cercului de e- 
conomie politică al organiza - 
ției de bază P.M.R. nr. VIII 
(propagandist Moșescu Gheor- 
ghe).

depozitului de lemne, ea se 
străduiește să-și îndeplinească 
toate sarcinile de serviciu, 
fiind exemplu in muncă și 
comportare. Ea se preocupă 
continuu de ridicarea nivelu
lui ei de cunoștințe, iar sar
cinile ce i-au fost trasate în 
perioada candidaturii și le-a 
dus cu cinste la bun sfîrșit.

Pentru toate aceste calități, 
comuniștii au votat în unani
mitate primirea tovarășei To
muța Elena cu două luni îna
inte de expirarea stagiului de 
candidat, în rîndurile membri
lor de partid.

I. CIUR
corespondent

------- -----------------0-----------------

Din scrisorile corespondenților participant* la concurs

PRIETENII MAISTRULUI
— Dar de unde Știi dumneata 

atîtea lucruri ? — întrebă unul 
dintre ucenici nemaiputindu-fi slă~ 
pînî curiozitatea.

O clipă maistrul rămase pe gîn- 
duri apoi spuse.

•— Măi baiefi, cind am venit 
la Paroșeni, cu zece ani în urmă, 
era mare nevoie de maiștri pen
tru centrala noastră. Nu cunoșteam 
pe nimeni aici și aveam multe 
de învățat. De-aș avea un prieten 
— îmi ziceam într-una — pînă 
cînd intr-o zi am dat de prietenul 
după care ținteam. De atunci, de 
la el am învățat multe.

Astăzi după amiază trebuie să 
lămuresc cu el o importantă pro
blemă tehnică. Dacă vreți să-mi 
cunoașteți prietenul vă invit și 
pe voi.

Și spunind aceste cuvinte, ple
că. avînd o lucrare urgentă, dar 
nu înainte să repartizeze sarcini ce
lor patru ucenici, elevi ai Școlii 
profesionale din Lupeni.

După amiază, la ora fixată, se 
înființară la locuința maistrului 
Schrott Petre. Au stat cu gazda o 

vreme de vorbă, au discutat des
pre diverse lucruri, însă prietenul 
maistrului nu se mai ivea.

Intr-un tîrziu, observind privi
rile furișe, ale elevilor săi arun
cate spre ușă maistrul le spuse:

— V-am invitat să-mi cunoaș
teți prietenul nu-i așa ? Ne așteap
tă în camera cealaltă. De fapt nu 
este singur. Poftiți, intrați, iată-i, 
vă așteaptă.

Elevii trecură pragul încăperii, 
cu sfială. înăuntru îi așteptau raf
turile pline cu cărți tehnice, bele
tristice, politice, manuale, tratate, 
broșuri, toate aranjate pe proble
me. Maistrul Scbrott Petru îi lăsă 
un timp în fața rafturilor cit cărți 
apoi îi readuse la realitate.

— Și acum băieți, să alegem 
„prietena?' cu care o să ne con
sultăm aci. Ziănd acestea se apro
pie de unul din rafturi și scoase 
o carte, pe care o așeză pe masa 
în jurul căreia se așezară uce
nicii. Și prietenul maistrului i-a 
învățat multe.

IOSIF CRAC 
electrician T.C. Parvșeni
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Declarația gurcrmilBl 
itcpablicii Pwuterc Domine 

privind acțiunile agresive ale Statelor 
Unite ale Americii împotriva Cubei

N. S. Hrușciov consideră utilă, 
o întilnire la nivel înalt

Guvernul Republicii Popu
lare Romine consideră că De
clarația din 22 octombrie a 
președintelui Statelor Unite 
ale Americii și proclamația sa 
din 23 octombrie, prin care se 
ordonă forțelor militare ame
ricane să supună controlului 
toate vasele ce se îndreaptă 
spre Cuba și să instituie su
pravegherea militară perma
nentă a teritoriului ei, înfăp
tuind astfel blocada maritimă 
a Cubei, creează o mare pri
mejdie pentru pace și securi
tate în regiunea Caraibilor și 
în lumea întreagă.

Guvernul S.U.A. încalcă în 
mod flagrant obligațiile pe ca
re și le-a asumat semnînd, 
Carta Națiunilor Unite, care 
interzice în mod expres mem
brilor Organizației Națiunilor 
Unite să recurgă în relațiile 
lor internaționale la folosirea 
forței sau la amenințarea cu 
forța.

Faptul acesta nu poate să 
nu provoace îngrijorarea tutu
ror statelor iubitoare de pace 
care își respectă angajamen
tele internaționale și care mi
litează pentru ca aceste anga
jamente să devină realități.

Libertatea de navigație în 
marea liberă este un drept su
veran al tuturor statelor, re
cunoscut în mod unanim. Ho- 
tărîrea S.U.A. de a ataca în 
marea liberă vasele care nu 
s-ar supune controlului forțe
lor militare americane, creea
ză pericolul izbucnirii unui 
conflict armat general, cu 
grave urmări pentru întreaga 
omenire.

Guvernul statelor Unite a 
prezentat drept cauză a aces
tor acțiuni ale sale pericolul 
de agresiune care ar veni din 
partea Cubei, or este bine cu
noscut că nu Cuba este acea 
care amenință pacea în regiu 
nea Caraibilor.

Nu Cuba este aceea care are 
baze militare pe teritoriul 
S.U.A., ci S.U.A. mențin și în
tăresc continuu baza lor mi
litară de la Guantanamo pe 
teritoriul cuban.

Nu Cuba a violat spațiul ae
rian și apele teritoriale ale 
S.U.A., ci Statele Unite au or
ganizat și organizează în mod 
sistematic și fățiș violarea 
spațiului aerian și a apelor 
(teritoriale cubaneze.

Nu Cuba a atacat teritoriul 
Statelor Unite, ci Statele Uni
te au organizat de pe terito
riul lor invadarea Cubei de că
tre bande înarmate de merce
nari.

Cu toate acestea, guvernul 
(Republicii Cuba a luat de re
petate ori inițiativa rezolvă- 
tril, pe cale pașnică, prin tra
tative a problemelor litigioa
se cu S.U.A. Dar tot de atîtea 
Ori, guvernul american a res
pins aceste inițiative.

Recunoașterea dreptului ina
lienabil al popoarelor de a-și 
alege singure căile de dezvol
tare, de a-și orîndui viața în 
conformitate cu Voința lor, de 
a-și lua măsurile pe care le 
consideră potrivite pentru a- 
părarea securității patriei lor. 
constituie un factor
al relațiilor pașnice intern" 
ționale. Guvernul america r 
încearcă să răpească poporu 
lui cuban acest drept sfînt. Ei 
declară fățiș că’ scopul politi
cii sale este răsturnarea gu
vernului legal cuban. Aceasta 
reprezintă un amestec inadmi
sibil în treburile interne ale 
Cubei, o amenințare directă la 
ădresa independenței și suve
ranității poporului cubait

Acțiunile cercurilor imperia
liste americane îndreptate îm
potriva Cubei amenință nu 

esenția’

numai suveranitatea și inde
pendența acestei țări, ci repre
zintă un atac împotriva prin
cipiului independenței și su
veranității statelor.

Trebuie să se înțeleagă că 
în zilele noastre cercurile im
perialiste nu mai pot impune 
prin forță voința lor unor po
poare libere. Alături de Cuba 
stau popoarele iubitoare de 
pace și libertate care dispun 
astăzi de posibilitatea de a 
bara calea agresorului. Toate 
statele au datoria să-și uneas
că eforturile pentru a opri a- 
gresiunea împotriva Cubei 
și pentru a salvgarda cauza pă
cii și a independenței popoa
relor.

Mai mult ca oricînd, se im
pune înțelepciune și simț de 
răspundere în politică, deose
bită grijă pentru menținerea 
și întărirea păcii și elimina
rea pericolelor care planează 
asupra lumii. De la înțelege
rea acestui imperativ trebuie 
să pornească orice guvern, 
orice om de stat cu sentimen
tul răspunderii față de pro
priul lor popor și față de toate 
popoarele.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne, atașat principiilor 
coexistenței pașnice, militează 
împotriva oricăror manifestări 
ale politicii de pe poziții de 
forță, acționează pentru re
zolvarea pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor litigioa
se și consideră necesar să a- 
tragă atenția asupra gravei 
răspunderi ce revine guvernu
lui S.U.A. pentru toate conse
cințele care ar putea rezulta 
de pe urma continuării poli
ticii sale actuale față de Cuba.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne aprobă întrutotul 
declarația guvernului sovietic 
din 23 octombrie și consideră 
că prin aceasta au fost servite 
interesele păcii, dîndu-se a- 
vertisment guvernului S.U.A. 
asupra consecințelor nefaste 
ale politicii sale de pe poziții 
de forță.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne consideră ca este de 
datoria Consiliului de Securi
tate să condamne acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei și să ceară guvernului 
american încetarea acestor ac
țiuni. Guvernul romîn a dat> 
instrucțiunile corespunzătoare 
reprezentantului Republicii 
Populare Romîne în Consiliul 
de Securitate.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne, exprimînd senti
mentele și voința poporului 
romîn, își reafirmă solidarita
tea deplină cu lupta eroică a 
poporului cuban care își apără 
cu fermitate și curaj patria sa 
liberă. Alături de celelalte țări 
socialiste, de toate statele iu
bitoare de pace, țara noastră1 
este hotărîtă să-și aducă în
treaga sa contribuție pentru 
menținerea și apărarea păcii 
în lume.

—.....

UNIUNEA SOVIETICA SPRIJINĂ CEYLONUL

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite:

„Guvernul sovietic nu va 
lua nici o hotărîre nerezona
bilă, nu se va lăsa provocat de 
acțiunile nejustificate ale Sta
telor Unite ale Americii*',  scrie 
șeful guvernului sovietic N. s. 
Hrușciov în scrisoarea sa de 
răspuns la telegrama lui Bert
rand Russell, cunoscut frun
taș al vieții publice din An
glia care manifestă îngrijorare 
în legătură cu acțiunile S.U.A. 
împotriva Cubei.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite :'

Uniunea Sovietică a satisfă
cut cererea Ceylonului de a-i 
furniza de urgență 10.000 tone 
de făină de griu.

După cum se știe, Ceylonul 
primea de obicei făină de la 
firmele din S.U.A. Dar guver
nul american a interzis în 
mod neașteptat încărcarea făl- 
nei pentru Ceylon și au oprit 
vaporul grec care trebuia să 
plece în Ceylon, din cauză că

„Vom face tot ce depinde 
de noi pentru a nu admite 
dezlănțuirea războiului", — 
subliniază N. S. Hrușciov.

„Considerăm că ar fi utilă 
o întilnire la nivel înalt", scrie 
N. s. Hrușciov, menționînd că 
„guvernul S.U.A. trebuie să 
dea dovadă de stăpînire de si-

Opinia publică mondială condamnă măsurile agresive ale S.U.A. ’ 
împotriva Cubei și sprijină declarația guvernului sovietic .

Toți cei care doresc pacea [ft ]||| S|[jguiă
sprijină declarația guvernului sovietic

CAIRO 24 (Agerpres).
Toți cei care doresc pacea, 

care țin la libertate și inde
pendență, sprijină în întregi
me declarația guvernului so
vietic, a declarat Haled Mohi 
Ed-Din, secretar general al 
Consiliului Național al parti
zanilor păcii din R.A.U. S-a 
creat o situație foarte pericu
loasă. Astăzi imperialiștii a- 

Aprecieri aie unor personalități de seamă
LONDRA 24 (Agerpres).
Bertrand Russel, președintele 

„Comitetului celor 100“ din 
Anglia, a adresat președinte
lui Kennedy următoarea tele
gramă :

„Ați făcut un pas disperat. 
El amenință întreaga omeni
re. Acest act nu poate fi jus
tificat. Oamenii civilizați îl 
condamnă. Nu vrem extermi
narea în masă a oamenilor. 
Ultimatumurile înseamnă răz
boi. Vorbesc nu în numele 
puterii celor avuțî, ci în' nu-

★ ★
NEW. YORK 24 (Agerpres).
Gus Hali, conducător al 

Partidului Comunist din S.U.A., 
a condamnat cu tărie noile 
acțiuni agresive întreprinse de 
Washington împotriva Repu
blicii Cuba.

Să fie anulate măsurile militare 
întreprinse de Kennedy

PARIS 24 (Agerpres).
Cerem anularea măsurilor 

militare întreprinse de Ken
nedy, cerem să fie condamna
te de Consiliul de securitate 
hotărîrile care ar putea să du
că la un război atomic, se Să
rată într-o telegramă adresa
tă Consiliului de Securitate lai 
23 octombrie de conducerea 
Consiliului Național al Păcii 
din Franța.

In telegramă se atrage aten
ția asupra primejdiei grave 
pe care o reprezintă pentru 
pace blocada împotriva Repu
blicii Cuba.

nava a transportat cîndva 
mărfuri în Cuba.

După cum a declarat unui 
corespondent al TASS, L. Mat
veev, președintele organizației 
unionale ;,Exporthleb“, ameri
canii au pus într-o situație 
grea pe partenerii lor comer
ciali, în pofida tuturor nor
melor de comerț internațional. 
In prezent, două nave sovie
tice, transportînd făină, se 
află în drum spre Ceylon. In 
zilele următoare din Odesa va 
pleca încă o navă spre Ceylon. 

ne și să oprească înfăptuirea 
amenințărilor sale piraterești 
care implică urmări cît se poa
te de serioase".

N. S. Hrușciov scrie că con- 
știenți fiind de întreaga situa
ție complicată generată de 
acțiunile piraterești ale gu
vernului american, ■ „noi nu 
putem fi de acord cu ele sub 
nici o formă". Șeful guvernu
lui sovietic arată că dacă gu
vernul S.U.A. va încălca și va 
viola brutal dreptul interna
țional, atunci situația care 
s-a agravat la maximum poa
te scăpa de sub control! și poa
te da naștere unui război mon
dial cu toate urmările dure
roase pentru popoarele tutu
ror țărilor.

Iată pentru ce, scrie în con
tinuare N. S. Hrușciov, acum 
6înt necesare eforturi nu nu- 

mericani cer schimbarea siste
mului social-politic din Cuba, 
cer dezarmarea Cubei.

Mîine ei ar putea pretinde 
acest lucru și altor state. Iată 
de ce popoarele tuturor țări
lor afro-asiatice și latino-ăme- 
ricane trebuie să acționeze în 
front unit împotriva preten
țiilor impertinente ale S.U.A.

mele omului civilizat: puneți 
capăt acestei nebunii".

Bertrand Russel' a trimis ur
mătoarea telegramă primului 
ministru Macmillan :

„Vă chem să împiedicați ca 
nesocotința americană să du
că la un război nuclear. Spu- 
neți-vă părerea atîta timp cît 
nu este prea tîrziu".

In telegrama adresată lui U 
Thant, Russel scrie :

„Vă chemăm să condamnați 
de urgență măsura tragică a 
Statelor Unite".

★
Gus Hall a dat publicității 

o declarație în care se arată 
că „țara este alarmată de a- 
ceste acțiuni, întrucît orice 
om cu rațiunea sănătoasă în
țelege că dacă aceste acțiuni 
vor fi întreprinse ele s-ar pu
tea solda cu un război nuclear 
mondial".

Gus Hali cere „să fie oprită 
această echilibristică în pra
gul războiului" și „să se asi
gure soluționarea pașnică a 
problemei relațiilor dintre 
S.U.A. și Cuba".

O acțiune gangstepească
ATENA 24 (Agerpres).
Declarația președintelui Ken

nedy, care a proclamat blo
cada navală împotriva Cubei, 
a stîrnit îngrijorare în rîndu- 
rile opiniei publice din Gre
cia, care vede în această nouă 
acțiune a S.U.A. o serioasă a- 
menințare contra păcii în lu
me. Ieri, ziarele ateniene nu 
au avut timp să comenteze a- 
ceastă declarație. Primele ei 
reacții se desprind din tonul 
alarmant al titlurilor sub care 
ziarele de diferite nuanțe pu
blică această știre, care poate 
fi citită în prima pagină cu 
titluri mari. „Este o hotărîre 
dramatică, scrie în titlu „To 
Vima", cu consecințe de ne
prevăzut". Lumea a intrat pe 
neașteptate într-o mare criză 
militară, relevă „Ta Nea", ca
re arată că Cuba a fost încer
cuită din toate părțile. Mos
cova spune: Vă jucați cu fo
cul, subliniază mai departe în 
titluri ziarul.

Este o acțiune gangstereas- 

mai din partea Uniunii so-’ 
vietiee, a țărilor socialiste și a 
Cubei, ci sînt necesare efor
turi din partea tuturor state
lor, tuturor popoarelor și tu
turor păturilor societății pen
tru a se preîntîmpina catastro
fa războiului.

Șeful guvernului sovietic 
scrie că dacă guvernul ame
rican va aplica programul ac
țiunilor piraterești pe care l-a 
trasat noi vom fi siliți, desi
gur, să folosim mijloacele de 
apărare împotriva agresorului. 
O altă soluție nu avem".

Pînă ce nu s-a făcut uz de 
arma racheto-nucleară, mai 
există posibilitatea de a se 
preîntîmpina războiul, scrie 
N. s. Hrușciov. Cînd america
nii vor dezlănțui agresiunea, 
o întilnire la nivel înalt va fi 
deja imposibilă și inutilă.

MOSCOVA 24 (Agerpres). —■ 
TASS transmite:

In întreaga Uniune Sovieti
că au loc mitinguri și adu
nări de protest împotriva blo
cadei maritime a Republicii 
Cuba instituită de S.U.A.

La Moscova au avut loc mi-, 
tinguri la toate întreprinderile 
mari din capitală. Muncitorii 
și muncitoarele de la combi
natul „Triohgornaia Manufak- 
tura" au scris următoarele 
cuvinte în rezoluția lor: „Știm 
că Cuba nu este singură. Ală
turi de ea se află patria noas
tră puternică — Uniunea So
vietică, țările socialiste, În
treaga omenire iubitoare de 
pace". Textiliștii au sprijinit 
în întregime declarația guver
nului sovietic și au promis ca 
prin munca lor să contribuie 
la întărirea puterii U.R.S.S?

Luînd cuvîntul în Sala co
loanelor a Casei sindicatelor 
din Moscova la o întrunire a 
partizanilor păcii, cunoscutul 
fizician de renume mondial, 
Serghei Vernov, a calificat 
drept o încălcare grosolană a 
dreptului internațional inten
ția S.U.A. de a institui o blo
cadă maritimă împotriva Cu-^ 
bei. El a chemat pe oamenii" 
de bună credință de pe întrea
ga planetă să oprească mina 
agresorilor.

Mînia și indignarea împo
triva noii provocări față de 
Cuba au fost exprimate și de 
marinarii din Odesa, petro
liștii din Baku, minerii din Si
beria de vest, feroviarii din 
Tașkent, oțelarii din Donbas, 
colhoznicii din regiunea Minsk, 
constructorii de mașini din 
Sverdlovsk.

că, care împinge omenirea spre 
catastrofă, subliniază „Avghi", 
exprimînd neliniștea față de 
asemenea declarație, care a- 
runcă lumea într-o serioasă 
criză diplomatică și militară. 
Relevînd că Kennedy a anun
țat o blocadă piraterească con
tra Cubei, ziarul „Avghi" scrie 
că președintele Kennedy a ui
tat că a stabilit baze de ra
chete în întreaga lume, în pri
mul rînd în jurul țărilor so
cialiste. In întreaga lume dom
nește îngrijorarea față de a- 
ceastă acțiune a imperialiști
lor, subliniază „Avghi".

Măsuri primejdioase
GENEVA 24 (Agerpres).

. Kennedy a întreprins o se
rie de măsuri primejdioase îm
potriva Republicii Cuba. Sub^ 
acest titlu ziarul „Tribune de^ 
Lausanne" publică un grupaj 
de materiale privind noul act 
agresiv al guvernului Statelor 
Unite.
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