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Brigada înaintărilor rapide de la mina Dîlja
Minerii Văii Jiului au încheiat 

cu succes și
10.500 tone de cărbune 

peste plan
In cea de-a zecea lună a a- 

cestui an, colectivele minelor 
din Valea Jiului au muncit 
rodnic la extracția cărbunelui. 
Minerii și-au pus in aplicare 
hotărîrea de a ridica realizările 

trimestru pe o 
astfel ca 
realizării

a zccca luna
brie. Cu aceasta cărbunele extras 
de la începutul anului peste pre
vederile planului in contul 
meatului întrece 22.000 de

Noi succese

ingaja 
tone.

Demeter Augustin 
șeful de brigadă

în ultimul 
treaptă superioară, 
să creeze premisele 
sarcinilor de plan pe anul 1963 
din prima lună. In 
minerilor au venit mecaniza
rea operațiilor grele de lucru 
metodele avansate de muncă 
folosite în abataje, condițiile 
de muncă in continuă îmbu 
nătățire. Nu întîmplător pro 
ductivitatea muncii realizată 
pe combinat a ajuns în medie 
ia 1,159 tone de cărbune pe 
post, iar producția extrasă de 
mineri peste planul lunii oc
tombrie se cifrează 
tone. Cantitatea

sprijinul

Cu fiecare lună ce trece, 
din Lupeni înscriu noi succese in 
întrecerea socialistă

In luna octombrie, aproape toate 
sectoarele minei și-au îndeplinit ji 
depășit sarcinile de plan. De exem
plu. din abatajele frontale ale sec 
torului III au fost scoase la ziuă 
2.719 tone de cărbune peste plan. 
Colectivele sectoarelor I B și X 
sud și-au depășit sarcinile de plan 
cu 1.644 tone de cărbune șl. res
pectiv, 326 tone cărbune, iar colec 
tivele sectoarelor I-A și IV-A au 
extras în afara sarcinilor de plan 
202 tone și, respectiv, 72 tone de 
cărbune.

minerii

Sosirea în Capital'ă a unei delegații 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Simbătă la amiază a sosit in 

țara noastră delegația Sovie
tului suprem al U.R.S.S., care 
vizitează R. P. Romînă ia in
vitația Marii Adunări Națio
nale.

Delegația este condusă de 
G. G. Abramov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. membru al C.C. al 
P.C.U.S. și al Biroului (XC. jl 
P.C.U.S. pentru 
prim-secretar al 
regional Moscova

Aeroportul Băneasa era pa
voazat cu drapele de stat ale 
R. P. Romine și Uniunii So
vietice. Pe frontispiciul aero
gării era înscrisă. în limbile 
romînă și rusă, urarea : „Bine 
ați venit soli ai marelui popor 
sovietic, constructor al comu
nismului !“.

In întîmpinarea solilor po
porului sovietic au venit tova
rășii ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale

-------~- - ——

R-S^-S-R-, 
Comitetului 
al P.C.UB.

a B. P. Bomîne, acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai Consiliului de Stat, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, președinți și 
vicepreședinți ai 
permanente ale 
numeroși deputați, 
tanți ai Consiliului 
A.R.L.U.S., și ai organelor lo
cale de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderi.

Erau de față G. E. Cebota- 
riov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii sovietice în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

Salutînd pe oaspeți, tovară
șul Ștefan Voitec a rostit un 
cuvînt de bun venit.

A răspuns tovarășul G. G. 
Abramov.

Oaspeții au fost apoi încon
jurați cu căldură de pionieri 
care au oferit cravate roșii și 
buchete de flori. (Agerpres)

Comisiilor
M. A. N„ 
reprezen-

General

Ne pregătim intens pentru a realiza indicii 
prevăzuți pe 1963 din prima lună

Toth Coloman 
șef de schimb

la 10.514 
de cărbune 

dată în afara planului în cele 
zece luni trecute se cifrează 
la peste 107.000 de tone.

Cinei din cele șase exploa
tări din bazin între care Uri
cani, Lonea, Petrila, Aninoa 
sa și Lupeni au contribuit cu de
pășiri de plan între 1.100-3.500 
tone la succesele dobîndite pe 
combinat în luna octombrie.

Prin ce se remarcă 
fruntașii ?

Minerii din Uricani au reușit și 
in luna octombrie să înscrie pe 
graficul cu realizările în produc
ție cea mai mare depășire de plan 
la extracția cărbunelui cocsificabil 
situînd colectivul lor în fruntea în 
trecerii socialiste. Productivitate 1 
muncii realizată în octombrie la 
mina Uricani este de 1,341 tone 
cărbune pe post, depășind pe cea 
planificată cu 36 kg. pe fiecare 
post. Creșterea productivității a 
permis minerilor uricăneni să ex
tragă din abataje 3.574 tone de 
cărbune peste planul lunii octom-

—=©=—

Cursuri de ridicare 
a calificării

De curînd la mina Vulcan s-au 
deschis noi cursuri de ridicare a 
calificării. Cursurile sînt organi
zate pentru tinerii mineri, ajutori 
mineri, mecanici și electricieni. La 
aceste cursuri se predau materii 
de specialitate, cursanții luînd cu
noștință despre cele mai noi me
tode de muncă. Printre temele ce 
au fost predate curînd se numără 
„Tăierea și 
în abatajele 
și pluguri", 
port pentru
și altele, teme care pînă în pre
zent au fost audiate de peste 150 
de tineri.

încărcarea cărbunelui 
frontale cu combine 

.Utilaje noi de trans- 
abataje și înaintări"

Cu armare metalică
Din abatajele minei Lonea s-au 

extras peste plan în luna octom
brie mai bine de 2.700 tone de căr 
bune. Dar acesta nu-i singurul suc
ces important obținut în muncă de 
minerii Lonei. Importantă este și 
îndeplinirea principalilor indici pre- 
văzuți în planul tehnic La susține
re metalică în abataje de exem
plu, mina Lonea a depășit preve
derile planului tehnic pe luna oc
tombrie extrăgînd din abataje fron
tale armate cu fier cantitatea de 
10.130 tone - de cărbune. La /acest 
volum de producție se mai adău
gă și cărbunele scos din preaba- 
taje armate metalic, din abataje 
cameră cu susținere mixtă cu ar
mături de lemn și stîlpi metalici 
tubular!

An de an, pe baza creșterii 
continue a productivității mun
cii, cofectivul sectorului nos
tru și-a sporit mereu produc
ția. In sector mecanizarea a 
cunoscut o largă extindere, 
metodele avansate de lucru au 
fost îmbrățișate și aplicate cu 
încredere de brigăzile noastre 
de mineri. Și în 
acest an am 
reușit să ne ri
dicăm la nive
lul sarcinilor 
plan.

Acest lucru 
că încrederea 
Ne alăturăm și noi minerilor de 
la Uricani și celor de la sec 
torul II Lonea care s-au anga 
jat să se ridice cu. realizările 
în trimestrul IV a. c. la nive 
lui sarcinilor de plan pe 1963. 
Această hotărîre are 
realizările obținute 
prezent de colectivul

UN MINER DIN CEI
Petre 

lucrează
Minerul 

Constantin 
in sectorul III al mi
nei Lupeni. E un mi
ner ca mul fi alții.

Venit cu cinci ani
■ in urmă la mină, el 

a lost repartizat să 
lucreze la sectorul 
III, sector cu cea mai 
mare pondere de pro
ducție din cadrul ex
ploatării. Deși în a- 
ceea perioadă secto
rul trecea prin une • 
le greutăți pricinuite 
de tectonica zăcă- 
mîntului, Petre Con
stantin nu s-a des
curajat și, la îndem
nul comuniștilor din 
sector, s-a încadrat 
in marea bătălie a 
cărbunelui.

Nu a trebuit să 
treacă mult timp ca 
tovarășul Petre Con
stantin să pătrundă 
în tainele mineritului, 
să se familiarizeze cu 
noua sa muncă. Du
pă trei ani a fost nu
mit șef de schimb 
Exerciți nd cu mult
simț de răspundere 
misiunea ce i-a iost 
încredințată, ocupi n- 
du-se în permanență 
de promovarea nou ■ 
lui și de îndrumarea 
tineretului spre ridi- 

calificării, a 
aprecierea 

a comurriș- 
tovarășilor

carea
dobîndit 
unanimă 
tilor. a
săi de muncă.

de

Rety Lazăr 
miner N. ROVENȚA 

corespondent
—-----------------------------------------------------------=■

Utemiștii, la înălțimea sarcinilor
Zilele trecute tu 

adunarea generală 
de alegeri utemiștii 
din sectorul de trans
port al preparației 
Petrila au făcut bi
lanțul muncii pe un 
an de zile.

In organizație au 
fost primiți în aceas
tă perioadă 8 tineri. 
5 din cei mai buni 
utemiști au fost re
comandați pentru a 
fi primiți în rîndu- 
rile candidaților de 
partid. La învățămîn- 
tul politic s-au obți
nut rezultate bune.

au frecventat cercu
rile de învățămînl 
majoritatea tinerilor 
din sector. Angaja
mentul de colectare a 
fierului vechi a fost 
depășit cu 10 la su
tă, s-au curățat pes
te 20 hectare de pă
șune, iar la amena
jarea parcului din 
localitate au parti
cipat numeroși liner; 
din sector. In total 
au fost efectuate pes
te 1.900 ore de mun
că patriotică.

In ce privește pro
cesul de producție.

întreaga masă de ti
neri este cuprinsă In 
întrecerea socialistă, 
tineri ca Marcu loan 
și Rețeganu loan 
fiind fruntași în în
trecere.

Printre tinerii caia 
au răspuns cu entu
ziasm la toate che
mările organizației 
U.T.M. se numără u- 
temiștii Cojocaru Ilie, 
Reazu loan, Talpă 
Viorica, Ghiocel Du
mitru, Podaru C-tin 
si mulți alții.

I. SIMANDI
corespondent

faptul că minerii din sector 
mobilizați de organizația de 
partid luptă cu însuflețire 
pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor economice ce le 
revin. De la începutul anului 
și pînă în prezent din abata
jele sectorului nostru au foat 
extrase peste

Din trimestrul IV — 
la nivelul anului viitor

a făcut să creas- 
în forțele noastre.

la bază 
pînă în 

nostru.

MULȚI
Pentru conștiincio

zitatea cu care mun 
cește, lui Petre Cons 
tantin, de curînd, ‘ 
s-a încredințat con 
ducerea unei brigăzi 
dintr-un abataj fron
tal

In noua sa func
ție Petre Constantin 
s-a achitat cu cinste 
de sarcinile de pro
ducție, reușind ca 
brigada pe care o 
conduce să incheie 
luna septembrie cu 
un plus de 1.134 to
ne, iar în luna oc
tombrie să extragă 
600 tone cărbune 
peste plan.

FLORII IOAN
corespondent

plan 13.378 tone 
de cărbune, fa
ță de 8.000 tone 
cît reprezintă; 
angajamentul a- 
nual. Această 
depășire se da- 

torește creșterii productivității 
muncii. Pe sector s-a obținut 
im randament mediu mai ma
re ca cel planificat cu 152 kg. 
de cărbune pe post. Economiile 
înregistrate la prețul de cost 
se ridică la 2,34 lei pe tona de 
cărbune extrasă. Una din prin
cipalele preocupări ale secto
rului nostru constă în ridica- ; 
rea tuturor brigăzilor la nive i 
Iul celor fruntașe. Putem spu- ; 
ne că ne-am achitat în bună 
măsură de această sarcină im
portantă. Din cele 14 brigăzi 
existente în sector au rămas 
în urmă în medie pe lună nu
mai trei. îndeaproape ne-am 
ocupat și de reducerea consu
mului de lemn. Folosind judi
cios acest material am reușit 
ca pe sector consumul de lemn 
să fie redus cu 1 m. c. pe mia 
de tone extrase. Pentru a asi
gura în tot timpul o linie de. 
front suficientă am pus un 
mare accent 
ritmică a planului 
tiri. Volumul

am
pe îndeplinirea; 

de pregă- 
planificat al aa

MOISIU
VICTOR,
șefi de brigadă. POP IOANI 
37. maistru miner princi
pal. BRtNDUȘ AUREL, in
giner, sectorul IV minai 

Aninoasa

REMUS. IANC 
BIRO ȘTEFAN.

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada lui Firoiu loan din sectorul II al minei Petrila realizează lună de lună sar
cinile de plan. Ea a dat multe sute de tone de cărbune în plus de plan.

IN CLIȘEU: Unul din schimburile brigăzii lui Firoiu loan în frunte cu Păușescu Gheor-i 
gfae, șeful de schimb.



Sâ sporim roini gazetelor oc perde ia mobilizarea
A. Jfc ■■>. A. ^..

V-or W V W -v w W W™ Wu** V oamenilor munch la reailiarca sarcinilor economic^
Concursul, stimulent puternic 

in activitatea gazetelor de perete
de la preparația Petrila, pre 
cum și alte gazete de pere 
te, între care cele de la mina 
Aninoasa, U.R.U.M.P-, nodul 
C.F.R. Petroșani șl altele 
șl-au îmbunătățit mult ac 
tivitatea.

Stârnește însă nedumerire 
faptul că unele organizații 
de partid și colective de re 
dacție ale gazetelor de pe 
rete nu au înțeles importan
ța concursului, rolul lui în 
ridicarea nivelului activității 
gazetelor de perete 
nici pînă acum nu 
nunțat participarea 
curs. Intre acestea 
mără colectivele de 
ale gazetelor de perete de 
la minele Vulcan, Uricani, 
Lenea, Dîlja, de la I.I.S. Vis- 
coza Lupeni, cariera Banița. 
U.E.V., șantierele de construe 
ții din Petroșani, Vulcan șl 
Coroești, întreprinderea de 
industrie locală ,.6 August" 
de la I.F., I.C.O., de ia Insti 
tutui de mine, din organiza 
țiile comerciale și altele ca 
re își desfășoară activitatea 
în cadrul unor unități im 
portante. Și nu puține sînt 
cazurile cînd această „tăce
re" în legătură cu înscrierea 
la concurs ascunde tocmai 
lipsa de preocupare a corni 
tetelor de partid, a colecti 
velor de redacție față de ac 
tivitatea gazetelor de perete. 
Așa se petrec, bunăoară, lu
crurile la mina Lonea, pe 
șantierul Coroești, la urina 
Dîlja șl în alte unități.

Pînă Ia încheierea con
cursului între gazetele de 
perete mai sînt două luni. 
Timp care trebuie folosit 
drept o școală pentru rid! 
carea nivelului activității ga 
zetelor de perete, pentru în
tărirea eficacității și comba 
tivității materialelor, pentru 
creșterea rolului acestor or
gane de presă în mobiliza 
rea maselor la înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid. Iată 
de ce toate gazetele de pe
rete din minele. întreprinde
rile și Instituțiile Văi! Jluîuî 
trebuie să-șî ’anunțe grabnic 
participarea la concura!

î La indicația Comitetului 
I orășenesc de partid Petro

șani, redacția ziarului nostru 
e, organizat un concurs între 
colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete din mi
nele, întreprinderile și insti
tuțiile Văii Jiului. Bilanțul 
concursului se va face la 30 
decembrie 1962.

Așa cum s-a subliniat în 
chemarea adresată de ziarul 
nostru colectivelor de redac
ție cu prilejul lansării con
cursului, el „are drept scop 
îmbunătățirea activității ga
zetelor de perete astfel ca 
ele să mobilizeze colectivele 
la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, precum 
și a angajamentelor luate pe 
anul 1962 la toți indicii, să 
popularizeze metodele avan
sate de muncă, experiența 
fruntașilor, inițiativele apă
rute în întrecere, sa comba 
tă indisciplina, risipa, slaba 
preocupare față de călită- 

? tea produselor, precum șî 
( alte deficiențe, să urmăreas 
c că eficacitatea articolelor 
< publicate, să se preocupe de 
\ folosirea din plin a condi- 
) fiilor de muncă și de viață, 
Ide activitatea cultural-spor

tivă — acestea fiind obiec
tivele care vor trebui reali 
zate".

Numeroase organizații de 
partid din minele, întreprin
derile și instituțiile Văii Jiu
lui au întâmpinat cu interes 
inițiativa lansării acestui 
concurs, înțelegînd să-l fo
losească drept prilej de ri 
dicare a propriilor lor orga
ne de presă la nivelul cerin
țelor, să le sporească rolul 
de agitator și mobilizator co
lectiv al oamenilor muncii 
la înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor desăvîrșirii con
strucției socialiste. Este o 
certitudine faptul că parii- 
cipînd la concurs, gazetele 
de perete „Cărbunele păcii" 
de la mina Petrîla, „Munci 
torul energetieian" de la ter
mocentrala Paroșenl, „Mine 
ral" de la exploatarea mi- 

( nieră Lupeni, „Preparatorul"

și care 
și-au a 
la con 
se nu 

redacție

?

i

Gazeta de perete a organizației 
de bază și a comitetului sindica
tului de pe șantierul 9 Petroșani, 
se află afișată pe coridorul clădirii 
birourilor, situată în apropierea 
cartierului Dimitrov. De aid, pînă 
la șantier e o distantă de cîteva 
sute de metri. Această distanță își 
schimbă neîncetat dimensiunile. Pî
nă acum un an și ceva, școal a 
construită nu de mult în cartierul 
Livezeni era clădirea cea mal a- 
propiată de oraș. Acum însă zeci 
de blocuri s-au ridicat în spațiu) 
dintre cartierul Dimitrov și școala 
din Livezeni. Cu alte cuvinte, șan 
tlerul se apropie de gazeta de pe 
rete. $i totuși, gazeta de perete 
rămîhe departe de șantier, de mun
ca susținută ce se desfășoară zi 
de zi pentru înălțarea noilor blo
curi. E de ajuns să parcurgi șan
tierul 
pentru 
munca 
lucruri 
tă etaj 
ză un 
metri 
Printre
cavat, de materiale depozitate 
trevezl bordurile noilor străzi i 
țuri adînci betonate străbat 
tierul 
leagă 
trală 
plină 
deci
despre succesele 
constructori.

de la un capăt la altul 
a-ți da seama că despre 
constructorilor sînt atîtea 
de scris. Blocurile se înal • 
după etaj, aici se finisea- 

bloc, iar la cîtiva zeci de 
se sapă fundația 
grămezile de pămint

altuia, 
eu 
în- 

șau- 
șan- 

ce 
cen-

adăpostind conductele 
noile blocuri de noua 

de încălzire aflată și ea în 
construcție. Se poate scrie 
despre realizări frumoase, 

brigăzilor de

Tematica variata, 
dap și un con (mut bogat!

edi

edt 
o afost precedată de 

a realizărilor colectivu 
problemelor pe care le 
procesul de producție

Unul din obiectivele pe care 
și le-a propus pe perioada 
concursului colectivul gazetei 
de perete „Preparatorul" de la 
preparația Lupeni a fost acela 
de a sprijini din plin activi
tatea colectivului uzinei în În
deplinirea sarcinilor de plan, 
prin publicarea unor ediții 
bogate în conținut, strîns le 
gate de preocupările și munca 
lucrătorilor din preparație 
Este semnificativă în această 
privință chiar și actuala 
țîe a gazetei de perete

Ca de obicei, apariția 
ției a 
naliză 
lui, a 
ridică
Cu acest prilej, colectivul ga 
zetei a constatat # că pe luna 
octombrie, pe lingă realizările 
obținute in îndeplinirea sar 
clnilor de plan, la unii indici 
există rămîneri în urmă, ca de 
pildă, la recuperarea în c&r 
bunele special și recuperare* 
globală, iar la indicii cenușă 
și umiditate normele de limită 
au fost depășite. Colectivul de 
redacție a asigurat apariția la 
gazeta de perete a unui arti
col care se ocupă tocmai de 
indicii deficitari din luna oc 
tombrie și cheamă colectivul 
la îmbunătățirea lor. Celelalte 
articole ridică, de asemenea.

probleme eare constituie preo
cupări de prim ordin ale co 
lectivului. Bunăoară, intr-unui 
din articole se vorbește despre 
felul cum și-au început acti
vitatea cercurile de Invăță- 
mînt de partid, un alt articol 
se ocupă de acțiunile cultural- 
artistice ce au loc în Lupeni 
cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mlno-sovietice, iar intr-un ma
terial consacrat activității spor 
tive din uzină se analizează, 
cauzele care au dus la rezul
tatele slabe obținute de către 
echipa de fotbal a prepara 
ției și se critică atitudinea 
nesportivă a unor jucători șl 
suporteri.

Este o latură pozitivă în ac
tivitatea colectivului gazetei 
de perete că In edițiile sale a- 
bordează teme interesante, va
riate și strîns legate de preo
cupările colectivului 
Totuși nu în aceasta 
totul, 
eeeași 
corde 
bogat 
tă privință, edițiile gazetei 
sînt încă deficitare: le lip 
sește uneori concretul, comba 
tivitatea. Multe articole criti
că doar „la general", fără a- 
dresă precisă.

Este un neajuns care poate 
fi remediat 1
/

uzinei, 
constă 

Pe lingă tematică, a- 
atenție trebuie să se a 
asigurării unui conținut 
articolelor. Or, în aceas-

L ».

In fiecare ediție — 
materiale combative
Gazeta de perete ocupă un loc 

important în cadrul muncii politice 
pe care organizația de partid de 
la U.R.U.M.P. o desfășoară pentru 
educarea colectivului în spiritul 
atitudinii înaintate față de muncă

In actuala ediție a gazetei de 
perete, printre articolele publicate 
se numără și articolul intitula*. 
„Disciplina In producție" semnat 
de C. Rizopol. Arătînd importanta 
disciplinei în 
critică unele i 
nează muncii 
se ia poziție 
acei muncitori 
drează în regulile 
întîrzie sau lipsesc 
la serviciu. Exemple 
sînt dați muncitorii 
Palfi Elena, Almășan 
gint Iiinca.

Un caracter combativ i-a avu; 
și articolul apărut în una din e- 
dițiile precedente intitulat „In cen- , 
trul atenției", în care tovarășu^ț 
Gudasz Iosif, ia poziție combJjtvă 
față de unele neglijente, față de 
calitatea produselor. Astfel, la o- 
per at ia finală de montaj unele
piese produse de secția mecanică, 
nu se potrivesc din cauza neres- 
Dectării dimensiunilor prevăzute tn 
desenele de execuție, precum șl 
datorită unor greșeli de proiecte. 
De asemenea, unele produse ale 
secției construcții metalice a» un 
aspect urît din cauza calității 
proaste a sudurii.

producție, autorul 
abateri care dău- 

colectivului. Astfel 
combativă față de 

i care nu se faca
de disciplină, 
nemotivat de 
în acest sens 
Martin Elena. 
Aurel și Ar-V

In pas cu preocupările colectivului
Gazeta de perete de la mi

tra Aninoasa oferă cititorilor 
săi articole interesante, cu un 
conținut mobilizator. In ulti
ma ediție, gazeta a publicat 
articole care popularizează 
realizările colectivului, precum 
și materiale care critică unele 
deficiențe. Așa, de exemplu, 
în articolul intitulat „Mina A- 
ninoasa trebuie să devină frun
tașă cu calitatea" se arată că 
în acest an exploatarea a a- 
vut rebutate mii de tone de căr
bune pentru depășirea în u- 
nele luni a procentajului de 
cenușă admis. Articolul atrage 
atenția asupra faptului că tre
buie să se acorde mai multă 
atenție alegerii șistului la Iron

DDSTA(NTAM
același timp defi- de

intre blocuri, servind co- 
din cartier drept jucărie. 

Înghețul, care va îngreuna 
munca pe șantier, se apro- 

care nu se 
lucrul se

apropie 
rămîne 
muncii
2 no

MARE... „
Intîlnești 1a 

cienje la a căror Înlăturare ga
zeta de perete ar putea contribui. 
Găsești destul de frecvent mate
riale depozitate necorespunzătoi. 
supuse degradării: cărămizi, țevi, 
prefabricate din beton. G betonie
ră stă de mai multă vreme neto- 
losită 
piilor 
Deși 
mult
pie. mai vezi oameni 
gtăbesc Încap târziu 
pierd în discuții. Pe șantier sini 
blocuri al căror termen de dsre lu 
lolosință a trecut, fără ca ele *« 
fie terminate. Unii maiștri nu fa 
sîstft îndeajuns pentru executarea 
la timp a lucrărilor, pentru cali
tatea lucrărilor.

Dar, deși șantierul se... 
de gazeta de perete ea 
departe de problemele 
constructorilor. In ziua de
iembrie, pe gazeta de perete se 
aflau trei atricole afișate la înce
putul lunii septembrie. Dintre cele 
trei articole, doar unul vorbește 
despre munca pe șantier, și anu
me informează asupra depășirii 
planului pe unele loturi. Intr-un 
alt articol se vorbește despre tri
miterea la odihnă, iar cel de-al 
treilea reproduce un comentariu 
extern apărut în presă.

Parcurgînd articolele, te întrebi ■ 
de ce gazeta de perete rămîne 
străină de problemele șantierului?

Cu cit interes ar fi urmărită 
constructori o rubrică consacrată 
respectării termenelor de dare în 
folosință! Cit de util ar fi ca ga
zeta să publice la intervale mai 
scurte materiale operative critice, 
care să combată lipsa de grijă 
față de materiale ce se manifestă 
pe alocuri. Pot fi publicate, de 
asemenea, caricaturi care să-l ia 
„în răspăr" pe acei constructori 
care irosesc timpul. Dar colectivul 
de redacție nu face acest lucru 
pentru că nu e îndrumat « de bi
roul organizației de bază. Tova
rășul Andras Ștefan, locțiitorul se
cretarului organizației de bază ui
tă că o gazetă de perete activă, 
care se situează în centrul proble
melor șantierului, constituie un 
important mijloc de mobilizare a 
constructorilor la îndeplinirea sar
cinilor ce le stau in față, un spri
jin prețios in desfășurarea muncii 
politice pe șantier.

Biroul organizației de bază e da
tor să 
șora" 
perete 
acesta 
dacție
care trebuie să-și îndrepte aten
ția, ajutîndu-1 să-și formeze un co
lectiv larg de colaboratori, dînd 
indicații pentru temele care ur
mează să fie tratate în cadrul e- 
dițiilor, controlînd cu mai multă 
exigență activitatea colectivului de 
redacție.

turtle de lucru, iar maiștrii 
mineri să exercite un control 
intens în această direcție.

Intr-un alt articol este evi
dențiată dorința minerilor din 
sectorul m de a Îndeplini in
tegral toți Indicii de produc
ție planificați pe acest an. In 
articol slnt prezentate șl mă
surile ce au fost luate de con
ducerea sectorului pentru asi
gurarea liniei de front in ve
derea realizării sarcinilor spo
rite de 
despre 
torului 
toarele 
exploatare noi abataje pe stra- 
tele 7, 8 și 9.

Aspecte importante, legate 
de bunul mers al producției 
sînt prezente și în alte arti
cole publicate la gazetă. In 
articolu’ semnat de tov. Ceuță 
Nandra sînt Înfățișate noile 
angajamente luate în întrece
rea socialistă de comuniștii 
Molsiu Remus, lane Victor, 
Ungureanu Vasile șl alțl mi
neri de frunte ai sectorului 
Priboi.

plan pe 1963. Vorbind 
acest lucru, șeful sec- 
precizează că In urmă- 
două luni vor Intra In

La gazetă sînt prezentate șl 
teme privind activitatea comi
tetului de partid și a organi
zațiilor de bază. In ediția ac
tuală atrage atenția articolul ’ 
semnat de tov. Hisem Maxim, 
care vorbește despre desch^e- 
rea noului an al învățăm^ 
tului de partid. Autorul vor
bește de pregătirile care au 
fost făcute în vederea deschi
derii noului an de învățămînt, 
îndemnînd totodată pe cursanți 
să frecventeze cu regularitate 
cursurile, să-și însușească lec
țiile predate.

Colectivul gazetei de perete 
de la mina Aninoasa. îndrum aU 
în permanență de comitetul 
de partid, a obținut rezultate 
bune în publicarea unor arti
cole legate de preocupările co
lectivului. EI nu a folosit însă 
in suficientă măsură carica
tura și genul satiric, în scopul 
înlăturări! unor lipsuri care se 
mai manifestă in sectoarele 
exploatării. Pe viitor colecti
vul de redacție trebuie să a- 
corde mai multă atenție și a- 
cestor genuri publicistice.

ia măsuri pentru a „mic- 
distanța dintre gazeta de 
și problemele șantierului. Șl 
instruind colectivul de re- 
asupra problemelor în spre
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Cile ceva din „activitatea “ unor gazete 
care nu și-au anunfat participarea la concurs

• Membrii colectivului de re
dacție al gazetei de perete de pe 
șantierul Coroești par a fi ama 
tori de documente străvechi Ne- 
avind asemenea documente care 
să le potolească pasiunea, ei și 
le fabrică singuri, lăsînd artico
lele la gazeta de perete neschim
bate cu lunile. Numai așa se ex
plică de ce acum cîteva zile iu 
această gazetă puteau fi citite (des
tul de greu din cauza vechimii) 
articole publicate cu prilejul 
Zilei minerului. Despre șantier, 
despre preocupările actuale 
constructorilor — nimic. Ca 
vezi unde duce „pasiunea" 
tru documente străvechii

• Dacă te oprești in fața gaze
tei de perete de ia Depoul G F.R 
Petroșani ți se fringe inima de 
durere: toate articolele sini seri 
se de un singur tovarăș care, de 
atîta eiort, a obosit. Atit a obosi* 
incit din luna august n-a mai scris 
nimic. Ceilalți membri ai coiecti-

ale 
să 

pen-

vultii de redacție in frunte cu iov 
Sîrbulescu Nicolae, responsabilul, 
îl compătimesc pe tovarășul ir. 
suferință atit de mult, incit 
uitat chiar de gazetă. Iar 
Zeicn, secretarul organizației 
bază nu s-a hotărit încă să 
tervhiă pentru a schimba lucrurile 
intr-un fel.

o Bănită 
recum mai 
redacție al 
la carieră 
această izolare, publidnd materia
le despre toate problemele, ui 
tind numai un singur lucru : mun
co colectivului de aici. Se pare 
însă că s-a ajuns intr-un impas 
corectivul de redacție s-a izola! 
și de colectivul carierei cu ga
zetă de perete cu tot. Căutind 
o cale de ieșire, 
redacfie ar fi bine 
se ocupe de munca 
tivului carierei. Si 
ge singur de rezultate '

în 
au 

tc>*r 
d? 
in-

De ce ? 
este o 
izolată, 
gazetei
a hotărit să spargă

localitate. 
Colectivul 
de perete

Ofe
rte 

de
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colectivul de 
să încerce >d 
și viafa colec- 
se va convin- g 
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'^COLECTIVULUI ț 
; Un om tăcut și îngîndurat stră- * 
r bătu încet pasarela ce leagă clă

direa principală cu corpul anexă 
al termocentralei.

De cum intră în sala mașinilor, 
clinchetul voios al pieselor meta
lice ce erau asamblate îl învio
rară. Urmări munca cîtorva echipe

♦ de reparații și încrederea ingine-
♦ rului șef Rebreanu Alexandru in 
? acești oameni pe care li cunoștea
♦ de ani de zile fu și mai mult în

tărită. După ce trecu pe la toa
te locurile de muncă se întoarse 
cu pași siguri și încrezători, 
cum putea să-și vadă liniștit 
treburi Toți lucrau Cu multă 
suflețire.

Iată pe scurt 
ba :

In ziua de 
grupul nr. 2 a 
mijlocie. Data de terminare a re
parațiilor fusese fixată pentru i 
noiembrie. In ziua de 21 oCtom-

Ne pregătim intens pentru a realiza indicii 
pe 1963 din prima lună
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■ brie, deci după 5 zile de „repara- 
cind mare parte din agte-

♦ gale erau demontate, dispecerul 
» a cerut repunerea în funcțiune a

grupului în minimum de timp po
sibil, deoarece sistemul energetic 
național necesita acest lucru.

Aflîr.d despre ce-i vorba, co
lectivul termocentralei a început 
să muncească cu și mai multă in- 
diriire.

Două zile și două nopți s-a 
muncit in continuu. In dimineața 
zilei de 23 octombrie, la orele 
8,20 cînd i s-a comunicat că uzi
na e gata de interconectare cu 
întreaga ei capacitate, dispece
rului nu-i venea să creadă.

Mulți muncitori de ia secțiile 
reparații cazane, turbine și elec
trică au muncit 16 ore din 24. Și 

de astă dată comuniștii au fost in
♦ primele rînduri.

Îndată ce primii megavați ai 
' grupului au început să alerge pe 

^lungile cărări aeriene ale patriei, 
itspre mine, sate, oțelării, am stal 

- vorbă cu inginerul șef. Am ce-
♦ rut să-mi dea numele acelora care 
9
t
♦ 
i
♦

A- 
de 
In-

despre ce era vor-

16 octombrie re
intrat in reparație

Din carnetul 
corespondentului
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prevăzuți
(Urmare din pag. l-a)

cest or lucrări a fost depășit 
pină in prezent cu 1.100 m. c.

Noi ne pregătim intens pen
tru a îndeplini cu 
cinile de plan pe 
IV, pentru a crea 
indicii prevăzuți pe 
atinși din prima lună. In acest 
scop mobilizăm toate forțele 
pentru a ne organiza și mal 
temeinic munca, aplicăm mă 
șurile teiinico-organizatorice 
cele mai eficiente. Pentru a

cinste sar 
trimestrul 

condiții ca 
1963 si fie

asigura desfășurarea unui 
transport corespunzător s-au 
luat măsuri pentru întreține
rea in bune condiții a galerii
lor. Am prevăzut ca Incepind 
din decembrie a. c. să intre In 
exploatare noi abataje cameră 
in stratul III. Pentru a nu de 
păși acest termen s-au acce
lerat lucrările necesare de pre
gătire. In același timp se va 
urmări și plasarea rațională a 
minerilor la fiecare loc de 
muncă. In abatajele cameră 
vor fi plasați pe fiecare schimb

1 muncitori pentru a se lucra, 
in ambele aripi. Se va urmări 
îndeaproape ca minerii din a- 
batajul frontal din stratul M 
să primească un sprijin efec
tiv și calificat din partea maiș
trilor mineri. Din acest fron
tal armat metalic se va extra
ge in anul 1903 cca. 30 la sută 
din planul de producție pre
văzut pe sector, 
doar citeva din
măsuri menite să 
buna desfășurare 
de producție.

Acestea slr.t 
principalele 

contribuie la 
a procesului

Trebuie urgentate finisajele 
interioare la noile blocuri

S-au distins in mod deosebit în 
acest adevărat iureș.

S-a uitat ia mine cu aceea pri
vire pe care ți-o dă satisfacția 
unei izbim! și a început sd enu
mere : Viivoi Nist or, Vladislav
Victor, Tent iu loan, Nicoiae Ghe- 
orghe, Caleap Ioan, Moloi Iile, a- 
poi s-a oprit o clipă. S-a încrun
tat ușor și a continuat : Nu, nu e 
bine. Toți au lucrat cu aceeași 
abnegație. De altiel în această ac
țiune s-a afirmat 
lectivului. Despre 
bui să scrii

Am stat și am

tăria, forța co- 
aceasta ar tre»

»
t
ț drept ale comunistul Rebreanu 

lexandtu. Am luat o coală de Mr- 
tie și in măsura puterilor mele 
așa am încercat sd scriu.

IOSIF CRAC
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Mai sint două luni pmă la 
încheierea anului. In acest 
scurt interval de timp, con
structorii din Petrila au sar
cina să predea în folosință 
trei blocuri noi și o centrala 
termică de mare capacitate.

In cursul trimestrului HI, pe 
acest șantier s-au depus mul
te eforturi pentru executarea 
in termen a obiectivelor pla
nificate. Lucrările de săpături 
și betonări au fost organizate 
pe mai multe schimburi, s-au 
alcătuit brigăzi complexe de 
zidari și tencuitori care au e- 
xecutat blocul repartizat de la 
zidărie și pină la tencuieli in
terioare, echipele de parche 
tari, mozaicari, zugravi au fost 
Întărite cu efective corespun 
zătoare, iar cele de dulgheri 
au fost repartizate pe obiec 
tive precise.

Ca urmare a strădaniei de 
puse de către muncitorii și 
tehnicienii constructori din

vas
nu pornește

parchet, 
pre 
no- 
ter 

pen

Petrila, pînă acum au fost ri 
dicate atlt centrala termică și 
cele trei blocuri și începute 
lucrările de finisaje interioa
re la ele. Cel mai avansat este 
blocul A unde se fac deja 
vopsitorii, zugrăveli,
mozaic etc. pentru a fi 
dat încă’ in cursul lunii 
iembrie, iar la centrala 
mică se lucrează din plin 
tru punerea ei în funcțiune.

Lucrările respective pot fi 
Insă mal mult urgentate, pen 
tru ca termenele de dare 
folosință să fie respectate. Ce 
trebuie făcut in această di 
recție ?

In primul rînd trebuie aco 
perit blocul C căci pe el vine 
montat vasul de expansiune a 
rețelei termice. De aceea, bri
gada lui Bologan Dincă are 
datoria să termine cit mai re 
pede zidăria la ultimul etaj al 
blocului șl montarea planșeelor 
căci altfel nu se poate monta

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

in

altfel în- 
interioare, 
făcut pini

blocuri sint
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Petroșani
Secția serală

Se aduce la cunoștința 
elevilor de la secția serală 
din clasele IX, X și XI că 
deschiderea cursurilor va 
avea loc in ziua de 5 no
iembrie a. c. orele 16,30.

Muncitorii care doresc să 
urmeze clasa a VIII-a se
ral se vor prezenta la con
cursul de admitere care se 
va ține în ziua de 1 noiem
brie orele 16,30 in localul 
școlii elementare nr. 1.

Concursul de admitere 
se dă la :

— Limba romînă — scris 
și oral,

— Matematică — scris șl 
oral.

Proba de verificare dată 
pentru clasa a VIII-a se 
anulează.

La examenul de admite
re pentru clasa a VIII-a 
seral sint admiși muncito
rii din industrie, construc
ții, transporturi și silvicul
tură care la data înscrierii 
nu au depășit vîrsta de ?5 
ani.

Dosarele candidaților pen
tru clasa a VIII-a vor coti* 
ține următoarele piese:

— certificat de naștere 
în original,

— certificatul de absol
vire a 7 clase elementare 
sau a unei școli echivalen
te (șc. prof, de 3 și 4 ani),

— certificat de muncite» 
calificat (diplomă de ab
solvire a școlii profesionale 
sau carnet de muncitor ca
lificat),

-- recomandare din par
tea Întreprinderii,

— adeverință din partea 
Întreprinderii din care sS 
reiasă că muncitorul lu
crează in meseria In care 
este calificat.

Se pot prezenta la con
cursul de admitere și ab
solvenți ai școlilor profesio
nale din anul școlar 1962.

înscrierile pentru exa- 
£ menul de admitere se vor 
' face pină la data de 6 no- 
S iembrie inclusiv.

\
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vasul de expansiune. Fără 
de expansiune 
centrala termică.

Apoi, trebuie urgentată pu
nerea geamurilor la blocurile 
B și C pentru eă 
gheață tencuielile 
strieîndu-se ce s-a 
acum.

Casele scărilor la
mult rămase în urmă : unele 
nu au scările turnate, altele 
n-au nici zidăria făcută sau 
tencuiala executată. Brigăzile 
de zidari ale lui Volf loan, Ar-« 
șoi Anghel la blocul B și Bm 
dică Gheorghe. Bologan Din- 
că la blocul C au datoria să 
dea toată atenția acestor lu
crări, executîndu-le cu precă-s 
dere pentru că șl ele contră 
buie la încheierea și finisarea 
interioară a noilor blocuri.

Zugravii, parchetarii, mozai
carii lucrează organizați In 
brigăzi complexe. în lanț 
Munca lor ar fi Insă șl mat 
spornică dacă In blocuri ar fî 
căldură. De aceea, punerea In 
funcțiune a centralei termice 
Și terminarea canalelor termi
ce trebuie să stea in centrul 
atenției conducerii șantierului 
Petrila.

Forțele să fie concentrate pe 
obiectivele cheie: centrala, 
canalele termice, vasul tie ex
pansiune, montarea geamurilor, 
terminarea șl închiderea casei 
scărilor. Executlnd cu priori
tate
torii din Petrila își crează con
diții pentru 
trei blocuri 
fără piedici 
periilor din
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Le vei urma exemplul și voi deveni 
de sînge
dorința de a face bine semenilor 
lor donează din sîngele lor.

Intre aceștia a lost șl tov. Căi- 
dărar Constantin domiciliat in to- 
nea al cărui Unge a fost adminis
trat de medici soției mele.

Pe această cale aduc mulțumi
rile mele cele mai călduroase tov. 
Căldărar Constantin cit și celor
lalți tovarăși și tovarășe care au 
donat sînge și au ajutat ia salva
rea soției mele. Le tăgăduiesc că 
și eu voi urma exemplul for și voi 
deveni donator de singe.

Mulțumesc In același timp tova
rășilor medici și surori de la ma
ternitatea din Petroșani care in tot 
timpul au stat alături de soția 
mea și au redat-o familiei. Intre 
aceștia amintesc pe tovarășii dr. 
Scărlătoiu Nicoiae și dr. Marinaș 
Dragoș, pe tovarășele surori Renț 
Ana, Nădășan Raveca și Birău 
Ioana.

donator
Soția mea, Staicu Elena, a fost 

internată de urgență la maternita
tea din Petroșani în stare foarte 
gravă. Viata ei era In pericol. Fa
milia 
mare 
ușor 
unul
școlari

Medicii și surorile nu aveau 
să stea mult pe gloduri.

Imediat au fnceput să se 
găteascâ de operație, in acest

de operație 
ce i-a re- 
puterile și 

operației, 
chirurgicale

mea era amenințată de w 
nenorocire. Nu mi-ar ti fost 

să rămîn singur cu 3 copii, 
de vtrsta arădiniței și

a primit Înainte 
const: vat, ceea 
fn bună măsură 
a putut rezista

rfoi

timp

pte- 
scop

soția 
singe 
tăcut 
ostiei
In timpul intervenției

și după aceea, a fost necesar 
să primească din nou singe. A pri
mit in total 4 flacoane de singe 
conservat de la centrul de recol
tare și conservare a sîngelui 
Petroșani. Aici am văzut mulți 
meni, femei și bărbați care,

eft

din
oa-
în

STAICU ION
muncitor tipograf — Petroșani

aceste lucrări construe -

predarea celor 
aflate în execuție, 
din cauza intern- 
timpul iernii.

In Petroșani: Cartea poate avea mai
In orașul Petroșani munces'. >i 

învață peste 4.500 de tineri din 
care majoritate i lucrează în între
prinderi, pe șantiere și în institu
ții. Care este preocuparea organi
zațiilor U.T.M. din localitate pen
tru atragerea tinerilor la activită
țile cultural-educative, pentru or
ganizarea în mod folositor a tim
pului lor liber 2

Să analizăm in această privin
ță felul în care este folosit unul 
din mijloacele cele mai prețioase 
în munca educativ-instructivă ■ 
cartea. Există in Petroșani organi
zații U.T.M. care pot raporta unele 
realizări obținute în antrenarea ti- 
nerilor la citirea literaturii. Prin 
tre acestea se numără organizațiile 
U.T.M. de la grupul școlar minier 
»i școala medie mixtă. In prim 3 
jumătate a anului, din aceste școli 

devenit purtători ai insignei 
stan a) cărții" 128, respectiv

36 de tineri. Ce rezultate au tost 
obținute însă în atragerea la citi 
rea literaturii, a tinerilor munci
tori din ut ine întreprinderi șt de

pe șantiere ? La aceasta întrebare 
răspunsul vine mai greu. Este a 
devărat că în unele unități s-au 
înregistrat unele rezultate în mun 
ca cu cartea în rîndurile tineriloi. 
La I.I.L. „6 August", de pildă, au 
devenit purtători ai insignei „Prie 
ten al cărții" peste 40 de tineri, 
la cooperativa Jiul s-au împărțit 
de asemenea, 18 insigne. Ce se tn- 
tîmplă însă in celelalte unități, de 
pildă, la U.R.U.M.P., la Depoul 
C.F.R. unde numărul tinerilor In 
trece cifra de 300, pe șantierele 
I.C.M.M., mina Dîlja, șantierele 
de construcții de locuințe, în uni 
tătile comerciale 2 Adevărul esr- 
aceia că, deși in aceste unități lu
crează sute de tineri, mulți dornici 
de a-și îmbogăți cunoștințele, de 
a-și ridica nivelul cultural-artistic, 
munca de atragere a lor la citirea 
literaturii este neglijată. Și, drept 
consecință, în acest an numărul 
prietenilor cărții a crescut prea 
i'Uțin sau in unele unități n-a eres 
cut deloc. N-or fi tinerii metalur
gici constructori sau lucrători din

mulți prieteni
comerț dornici să citească 2 
adevărul este altul: activitatea 
sporadică ce se desfășoară în în
treprinderile și instituțiile din Pe
troșani în jurul concursului „Iubit! 
cartea". O dovidă a ușurinței cu 
care este privită munca cu cartea 
în orașul Petroșani este și faptul 
că in afara bibliotecii centrale unde 
există in evidență 142 participanți 
la concursul „Iubiți cartea" și 57 
de persoane care au obținut în ■- 
cest an insigna „Prieten al cărții", 
le celelalte biblioteci sau cluburi 
nu există nici o evidență cu con
cursul „Iubiți cartea". Iar despre 
activitatea comisiilor de organizare 
a concursului din întreprinderi și 
instituții, despre acțiunile de popu
larizare a concursului, se poate 
spune că în cele mai multe unități 
sînt inexistente. Iată cauza care 
determină ca munca cu cartea în 
orașul Petroșani 
sub posibilități.

Este timpul ca 
fie remediat iar 
să i se acorde atenția cuvenită.

s6 se desfășoare

acest neajuns să 
muncii cu cartea

MIHAI STEFAN

NO FORȚAȚI
UNEUHE H UMffi
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Sosirea Ini 1. I. Mikoian 
li Havana

HAVANA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In seara zilei de 2 noiembrie 
la Havana a sosit A I. Mi- 
koian, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în vederea 

.unui schimb de păreri în pro
blemele situației internaționa
le, cu Fidel Castro, primul mi
nistru al guvernului revoluțio
nar al Cubei, și cu aiți condu
cători cubani. Pe aeroport 
A. I. Mikoian a fost întîmpi- 
nat de Fidel Castro primul 
ministru al Cubei, prim-secre
tar al Conducerii naționale a 
Organizațiilor revoluționare in
tegrate, Raul Castro, Ernesto 
Guevara, 
Carlos 
membri : 
nale a < 
ționare 
ministrul afacerilor 
Cubei, și de alte 
cubane. Au fost, de 
de față A. I. Alexeev, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în Repu
blica Cuba, și șefii reprezen
tanțelor 
serie de

Emilio
Rafael

ai Conducerii națio- 
Organizațiilor revolu- 
integrate;

Aragones. 
Rodriguez,

Raul Roa. 
externe al 
oficialități 
asemenea.

dipiomatice dintr-o 
țări străine.

Zborul stației automate „iarte-1"
SIMFEROPOL 3 (Agerpres). — TASS transmite :
Astronomii de la Observatorul astrofizic în Crimeea au ob

ținut șase fotografii reprezentînd stația automată interplane
tară „Marte-1" care își continuă zborul spre planeta Marte.

Andrei Severnîi, membru corespondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., directorul observatorului, a relatat unui cores
pondent al TASS că este pentru prima oară cînd se execută o 
asemenea fotografiere a stațiilor cosmice interplanetare aflate 
în mișcare. Aceste fotografii, a declarat Andrei Severnîi, ne 
permit să determinăm cu mare precizie poziția stației și în 
caz de necesitate să corectăm mișcarea ei spre ținta fixată.

Fotografierea s-a efectuat cu un mare telescop cu oglindă 
de 2,6 m., aplicîndu-se receptori electrono-optici. Acești recep
tori au permis reducerea de 100 de ori a timpului de ex
punere.

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

Plenara C.C. al P.C. dîn Cehoslovacia
PRAGA 3 (Agerpres). — 

Ceteka transmite
La 2 noiembrie la Praga a 

avut loc o plenară a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. La ple
nară au fost invitați membrii 
Prezidiului C.C. al Frontului 
Național.

La plenară, J. Hendrych a 
făcut o comunicare cu privi
re la desfășurarea discuției pe 
marginea documentului „Des
pre perspectivele dezvoltării 
viitoare a societății noastre 
socialiste", propus ca bază 
pentru pregătirea în vederea 
Congresului al Xll-lea al P.C. 
din Cehoslovacia, V. siroky a

din Cehoslovacia 
P.C.U.S.
Central a apro- 
sentiment de sa

DECLARAȚIA
YORK 3 (Agerpres).NEW

TASS transmite:
Casa Albă a dat publicității 

o declarație în care președin
tele Kennedy arată că „bazele 
sovietice de rachete din Cuba 
sînt pe cale de demontare, ra
chetele lor și utilajul aferent 
se împachetează, iar instala
țiile fixe de pe aceste baze se 
distrug".

După cum rezultă din decla
rația președintelui Kennedy, 
aceste date au fost obținute 
prin fotografieri aeriene efec
tuate de avioanele care violea
ză spațiul aerian al Cubei.

Kennedy a declarat că aces
te zboruri vor continua. El a 
adăugat că va continua, de

CASEI ALBE
asemenea, blocada Cubei, deși 
și-a exprimat speranța că 
poate fi găsită o „procedură 
corespunzătoare pentru inspec
ția internațională în ce pri
vește încărcăturile care se în
dreaptă spre Cuba". După pă
rerea lui Kennedy, Comitetul 
Internațional de Cruce Roșie 
„ar fi un organ indicat pen
tru aceasta".

„In prezent, a declarat Ken
nedy, s-a înregistrat un pro
gres în ce privește restabilirea 
păcii în regiunea Mării Carai
bilor, iar noi nutrim o speran
ță fermă și ne propunem drept 
țel ca acest progres să conti
nue și de acum înainte".

.0----------------

prezentat un raport cu privi
re la situația economică și la 
proiectul planului de dezvol
tare ă economiei naționale pe 
1963. A. Novotny a informat 
plenara despre întîlnirea dele
gației P.C. 
cu delegația

Comitetul 
bat cu un
tisfacție rezultatele rodnice și 
pozitive ale tratativelor duse 
cu N. S. Hrușciov și eu alți 
conducători ai P.C.U.S., refe
ritoare la adîncirea continuă a 
colaborării dintre R. S. Ceho
slovacă și U.R.S.S., precum șl 
la unele probleme actuale ale 
politicii internaționale cori-? 
temporane.

C.C. a constatat că în pre
gătirea pentru Congresul al 
xn-lea al P.C. din Cehoslova
cia un eveniment politic re
marcabil a fost discuția pre
mergătoare congresului, care a 
constituit o demonstrație grăi
toare a unității dintre partid 
și popor și a dovedit încrede
rea oamenilor muncii în poli
tica P.C. din Cehoslovacia.

—=0=—

Ședința guvernului laoțian
.VIENTIANE 3 (Agerpres).
Sub președinția prințului 

Suvanna Fumma a avut loc o 
Ședință a guvernului laoțian, 
care a discutat problemele e- 
conomice ale țării.

Guvernul ia măsuri pentru 
Însănătoșirea economiei țării, 
subminată în anii războiului și 
Care are de suferit de pe ur-

pentru 
a apa- 
In a-

O serioasă înfrîngere a colonialiștilor 
vechi

trimi-
Rădu-

NEW, YORK 3. De la 
sul special Agerpres, C. 
canu:

La numai o zi după 
tarea ide către Comitetul nr. 4 
și apoi de către Adunarea Ge
nerală a rezoluției împotriva 
politicii colonialiste din Rho
desia de sud, o altă hotărîre 
importantă de condamnare a 
colonialismului a fost adopta
tă de Comitetul Politic Spe
cial. După o dezbatere de pes
te două săptămîni în care 73 
vorbitori au condamnat poli
tica de apartheid, de discri
minare rasială a guvernului 
Africii de Sud, 33 de delegați 
afro-asiatici au depus un pro
iect de rezoluție cu un con
ținut foarte concret, prevă- 
zînd măsuri serioase împotri
va Republicii Sud-Africane. 
După o discuție de două zile 
asupra 
ție, în 
Angliei 
darnic

adop-

proîectului de rezolu- 
care delegații S.U.A., 
și ălții au încercat za- 
să împiedice adoptarea

Discutarea

ma marilor cheltuieli 
întreținerea trupelor și 
râtului administrativ, 
ceastă ordine de idei, cores
pondenții de presă relevă că 
gruparea de dreapta se împo
trivește unificării și demobili
zării parțiale a armatei, pre
cum și transmiterii depline a 
puterii pe plan local în mîi- 
nile guvernului.

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

MOSCOVA La 3 noiembrie 
a sosit la Moscova Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar aî C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

MOSCOVA. La 3 noiembrie, 
N. S. Hrușciov și M. A Suslov 
au avut o întrevedere cu TodoiJ 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar.

TOKIO. In luna care a tre
cut, în Japonia au declarat 
faliment 153 de societăți.

Un nou elicopter american doborît 
de partizanii vietnamezi

SĂIGON 3 (Agerpres).
Agenția United Press Inter

national relatează că un nou 
elicopter american a fost do- 
borît sîmbătă dimineață de 
către partizanii sud-vietna
mezi. Pilotul american care 
conducea elicopterul a fost 
ucis. Potrivit datelor furniza
te de comandamentul trupelor

de
oc-

americane din Vietnamul 
sud, de 
tombrie 
tele din 
militari 
doborît ____
operațiune militară împotriva 
detașamentelor de partizani 
sud-vietnamezi într-o regiune 
situată la 60 de mile nord de 
Saigon.

G--------------—

la începutul lunii 
au fost uciși în lusp- 
Vietnamul de sud 19 
americani. Elicopterul 
astăzi lua parte la o

Oamenii muncii din Grecia continua lupta 
grevista

TASS

Grecia 
pentru

ATENA 3 (Agerpres). 
transmite:

Oamenii muncii din 
continuă lupta grevista 
îmbunătățirea situației lor. De
cinci zile continuă greva mun
citorilor de la întreprinderea 
„Papyros" din Atena. Munci
torii de la uzina metalurgică

din Elefsina au 
ultimul timp de 
ca pe timp de 
2 noiembrie ora
Pireu s-a oprit
tobuzelor și taxiurilor din cau
za grevei șoferilor și taxato
rilor.

întrerupt în 
trei ori mun- 
patru ore. La 
2 la Atena șt 
circulația au-

și noi
acestui text, sau să-i dilueze 
conținutul prin anumite amen
damente ca cel propus de Gua
temala, votul Comitetului po
litic special a fost 60 pentru, 
16 contra și 21 abțineri. Adop
tarea rezoluției în comitet re-, 
prezintă o serioasă înfrîngere 
a colonialiștilor vechi și noi 
care sprijină rînduielile rasis
te din Republica Sud-Africană.

Rezoluția, care va fi exami
nată săptămîna viitoare în A- 
dunarea Generală, prevede ru
perea relațiilor diplomatice cu 
guvernul sud-african, închide
rea tuturor porturilor pentru 
navele sub pavilion sud-afri
can, boicotarea mărfurilor A- 
fricii de sud, în sfîrșit, urmă-^ 
rirea activității guvernului 
sud-african în cazul neaplică- 
rii rezoluției Adunării Gene- 

solicita Cc v 
să ia

a 
la

rii rezoluției 
rale, pentru a 
liul de Securitate 
suri de sancționare 
nului, mergînd pînă 
derea din O.N.U.

guver- 
exclu->

problemei
încetării experiențelor nucleare

NEW, YORK 3 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza 

zilei de 2 noiembrie a Comi
tetului Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. urmau să fie 
puse la vot cele două proiecte 
de rezoluție cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare. 
Proiectul de rezoluție al celor 
37 de țări, care cere încetarea 
tuturor experiențelor nucleare 
cu începere de la 1 ianuarie 
1963, a fost sprijinit de nume
roase delegații. De aceea, au
torii celui de-al doilea proiect 
— S.U.A. șl Anglia — dîndu-și 
seama că propunerilor lor pri
vind „inspecția la fața locu 
lui", nu se bucură de popu 
laritate, au recurs la manevre 
spre a deruta Comitetul și a 
împiedica adoptarea proiectu
lui celor 37 de țari.

La început reprezentanții 
S.U.A. șl Angliei au depus un 
amendamfent la amendamentul 
Canadian privind proiectul ce
lor 37 de țări. Nici nu luaseră 
încă bine cunoștință membrii 
Comitetului de acest amenda-

.................... ................ 1 "-l~L=----------------------------------------------------------------- -------------------

Congresul al Vl-lea al Uniunii femeilor 
democrate din Finlanda

ă fost prezentat de Hello 
iMeitiî, președinta Uniunii fe
meilor democrate din Finlan
da. La Congres participă in
vitate din Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană, Romînia, Sue
dia, Norvegia.

•■■■■■■■ .. '.. ......

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 2 octombrie s-a deschis 
îa Helsinki Congresul al VI- 
lea al Uniunii femeilor demoj 
erate din Finlanda. Raportul 
cu privire la situația, activi
tatea și sarcinile organizației

ment american și reprezentant 
ții S.U.A. și Angliei au prezent 
tat o nouă variantă a amen
damentului lor, insistînd iarăși 
asupra efectuării „inspecției la 
fata locului" cu ajutorul unei 
„comisii științifice internațio
nale".

Această poziție arată odată 
mai mult că S.U.A. și Anglia 
nu doresc încetarea experien
țelor nucleare. Tocmai de a- 
ceea, ele caută tot felul de 
pretexte pentru a scăpa de a- , 
doptarea memorandumului ce
lor opt state și pentru a ifea 
astfel cale liberă efectuări 
continuare a experiențelor ^^, 
armă nucleară.

Caracterizînd acțiunile dele
gațiilor S.U.A. și Angliei, re= 
prezentantul Algeriei a obser
vat că amendamentele acesto
ra precum și modificările pe 
care le propun seamănă cu d 
reacție în lanț. Ele apar una 
după alta. Ele subminează pro
iectul de rezoluție al celor 3^ 
de țări. Amendamentele pot 
vea consecințe foarte pericu
loase, a spus în continuare de3 
legatul algerian. Aici sîntem 
obișnuiți cu jocul amenda
mentelor, dar nu ne putem lăsa 
antrenați de acest joc într-e 
problemă atît de importantă! 
ca experiențele nucleare. El' a 
cerut să se revină’ la proiectul 
celor 37 de țări.

Delegatul Indiei, A. Lall, de 
acord cu reprezentantul Alge-- 
rieî, a spus că este necesar să 
se iasă cit mai repede din păj 
ienjenișul amendamentelor.

SITU Ț I A D I N YEMEN
CAIRO 3 (Agerpres).
Ziarele din Cairo anunță că 

la 2 noiembrie în regiunea o- 
rașului Harad (în nordul Ye
menului, la frontiera cu Ara
bia Saudită) s-a dat o luptă 
crîncenă, cea mai puternică 
de la începutul luptelor din 
Yemen. Aproximativ 5.000 de 
soldați ai Arabiei Saudite și 
Iordaniei au pătruns în aceas
tă regiune pe teritoriul Yeme
nului. In momentul cînd tru
pele inamice atacatoare se a- 
flau la o depărtare de 5 mile 
nord-vest de orașul Harad, a 
explodat cîmpul protector de 
mine. In același timp, asupra 
agresorilor a fost dezlănțuită 
o ploaie de foc de mitraliere 
și branduri.

In această luptă au fost u- 
ciși aproximativ 3.000 de sol
dați inamici. Restul au fugit în 
panică, părăsind armele și e- 
chipamentul, fiind urmăriți de 
avioane yemenite pînă la fron
tieră.

☆

CAIRO 3 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

M.E.N., vicepreședintele Ye
menului, Al-Baidany, a decla
rat că armata yemenită, în 
colaborare cu trupele R.A.U. a 
zdrobit în cursul luptelor ca
re au avut loc în apropiere de 
orașul Harad (situat la fron
tiera nordică a Yemenului) 
un batalion al trupelor sau- 
dito-iordaiiiene.

CAIRO 3 (Agerpres).
După cum anunță ziarul 

„Al Ahram", primul ministru 
al Arabiei Saudite, Feisal, a 
informat pe regele Saud că a 
rugat Statele Unite și Anglia 
să se abțină de la recunoaște
rea guvernului revoluționar al 
Yemenului. Feisal a declarat 
că S.U.A. și Anglia au promis 
ajutor guvernului saudit în 
lupta împotriva Republicii A- 
rabe Yemen. Statele Unite, in 
special, și-au dat asentimen
tul pentru folosirea piloților a- 
mericani și avioanelor ameri
cane staționate la baza milir 
tară aeriană din Dahran peA 
tru transportul trupelor și ar- 
melor spre frontierele Yeme
nului.
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