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BELGRAD 23 (Agerpres).
Sîmbătă dimineața au continuat 

la Belgrad convorbirile dintre de
legația Republicii Populare Romi
ne și Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia. '

președintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al U.C.I., Edvard 
Kardeli, președintele Scupștinei
Federative a 
tar Stambolici, 
cei Executive 
loș Minici,

R. S. F. I., 
președintele 
Federative, 

vicepreședinte

Pe-
Ve-
Mi- 

al

Cărbune peste plan
Minerii din Valea Jiului au ex

tras ieri în schimbul I ultimele 
tone de cărbune prevăzute în pla
nul de producție pe 11 luni din 
acest an.

Acest frumos rezultat este ro
dul muncii entuziaste precum și 
al folosirii la maximum a capaci
tății mașinilor și utilajelor din 
dotare, care au permis creșterea 
randamentului pe bazin la 1,233 to
ne de cărbune pe post, mai mult 
de cît planificat cu peste 30 kg. 
cărbune pe post. Pe această bază 
minerii au livrat industriei noastre 
socialiste în acest an aproape 
109 000 de tone cărbune cocsifica- 
bil și energetic peste prevederile 
planului de producție.

Cele mai frumoase rezultate în1 
muncă le-au obținut minerii din 
Lupeni, Uricani și Petiila care au 
extras cele mai mari cantități de 
cărbune.
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Fier vechi
,■ pentru oțelării
Zilele trecute în timp ce în or

ganizațiile U.T.M. din sectoarele 
I și IV de la mina Aninoasa au 
avut loc adunările de dare de sea
mă și alegeri, organizația U.T.M. 
de la sectorul de transport, în 
frunte cu noul birou ales, a oi- 
ganizat o reușită acțiune de mun
că patriotică pentru colectarea de
șeurilor metalice împrăștiate în 
jurul atelierelor și haldei. Impărțiți 
pe echipe, participanții au colectat 
o cantitate de 15 000 kg. fier vechi 
S-afe evidențiat în mod deosebit 
tinerii Ban Francisc, Mucenic Vio
rel, Gherghelaș Petru, Rapoitean 
Teodor, Tudoran Ștefan, Pistol 
Ioan, Bodai Mihai și alții.

IOAN TAT 
corespondent

Graficul de producție al minei Lonea II a consemnat noi succese. 
Minerii discută despre realizări. IN CLIȘEU : Un schimb din brigada 
condusă de minerul Crețu Gheor ghe, colectiv evidențiat în întrece
rea socialistă, în fața graficului de producție.
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PE ȘANTIERUL VULCAN 

Constructorii vop realiza 
planul de predări

Au mai rămas puține săptămîni 
pînă la încheierea anului. In aces
te zile, pe șantierul 10 Vulcan 
întregul colectiv de muncitori și 
tehnicieni constructori se strădu
iește să lucreze in așa fel ca să 
realizeze integral sarcinile de da
re în folosință a noilor blocuri a- 
flate în finisaj.

Despre această activitate susți
nută a constructorilor vulcăneni, 
tov. Văduva Nicolae, secretarul 
organizației de partid a șantierului, 
ne-a relatat următoarele :

— Munca constructorilor din 
Vulcan s-a desfășurat anul acesta 
în condițiuni mai bune decît în 
alți ani; am avut proiecte și teren 
de lucru din timp. Datorită con

dițiilor create, cu toată lipsa de

Alegeri în organizațiile de partid de la I. F. Petroșani

Plani de pioduilie lo emloalănle forestiere 
trebuie realizai la Нюр si la țoale sorlimealele!
In comparație cu anii prece

dents bilanțul realizărilor econo
mice pe acest an al colectivului 
întreprinderii forestiere Petroșani, 
bilanț prezentat cu prilejul adu
nării generale a organizațiilor de 
bază pentru darea de seamă și a- 
legerea noului comitet de partid, 
înregistrează o importantă crește
re. In primele 10 luni ale acestui 
an, producția realizată depășește 
cu 8 la sută nivelul producției din 
perioada corespunzătoare a anului 
treGut. La o serie de sortimente, 
între care bușteni de gater răși- 
noase, lemn celuloză rășinoase, 
cherestea rășinoase planul a fost 
depășit, iar la prețul de cost s-au 
realizat economii în valoare de 
825 000 lei.

Cu toate acestea activitatea e- 
conomică la I.F. Petroșani nu s-a 
desfășurat la nivelul cerințelor. In 
perioada care a trecut pînă asum 
din acest an. planul producției 
globale a fost realizat doar în 
proporție de 91,36 la sută, iar cel 
al producției marfă în proporție de 
90.57 la sută.

Așa cum de altfel s-a amintit 
în discuțiile purtate în adunare, 
I.F. Petroșani este singura între
prindere economică din Valea Jiu
lui aie cărei realizări nu sînt la 
nivelul sarcinilor de plan pe acest 
an.

Rămânerea în urmă a acestei 
întreprinderi se datorește și greu
tăților provocate de iarna trecută, 
lungă și aspră, care a frînat rea
lizarea planului în primul trimestru. 
Cert este că, așa cum s-a desprins 
din lucrările adunării de alegeri, 
greutățile întîmpioate în primele

luni ale anului, n-au putut fi în
vinse din cauza unor deficiențe 
care au existat și mai există și în 
prezent, în activitatea întreprinderii.

Astfel, la insuficienta pregătire 
a sectoarelor și exploatărilor fo
restiere pentru perioada de iarnă, 
îndeosebi prin lipsa materialului 
lemnos la locuri accesibile de 
transport, ș-au adăugat o serie 
de deficiențe de ordin organiza
toric. Deși întreprinderea nu duce 
lipsă de maiștri și tehnicieni la 
exploatări, pe parchetele forestie
re persistă de multă vreme o in
suficientă îndrumare tehnică, un 
slab control asupra respectării 
normelor impuse de necesitatea 
valorificării superioare a masei 
lemnoase, de obligativitatea rea
lizării ritmice a sarcinilor de plan 
la toate sortimentele. Maiștrii de 
exploatare Petric Dionisie, Bălteanu 
Eugen, Tamas Gheorghe, Stăncău 
loan, Stamate Vasile, neglijează 
rezolvarea problemelor legate de 
bunul mers al producției în par
chetele de care răspund, iar tov. 
ing. Bădica Nicolae, directorul în
treprinderii și Sîrbu Mircea, ingi
ner șef, au tolerat această stare 
de lucruri, au îngăduit ca de multe 
ori muncitorii să se descurce sin
guri, în fața greutăților. Practica 
de a se realiza planurile lunare 
prin salturi în ultima decadă, in
suficiența preocupare pentru înlă
turarea deficiențelor tehnice la u- 
tilaje, desfășurarea transportului 
la întîmplare, fapt pentru care se 
face vinovat și tov. Tudor Ale
xandru. șeful sectorului I.M.T.F.,

(Continuare în pag. 3-a)

efective și unele materiale, munca 
constructorilor noștri a avut mai 
mult spor. Astfel, pînă în prezent, 
am dat în folosință un număr de 
5 blocuri noi cu un total de peste 
200 apartamente, iar un alt bloc — 
blocul 7 avînd 40 apartamente va 
fi predat în cursul săptămînii 
viitoare.

Pentru a ne putea realiza integral 
sarcinile de plan, colectivul nostru 
mai trebuie să predea în cursul lu
nii decembrie încă trei blocuri — 
blcfcurile" 3; 9," 10 — avînd' іЗЪ'а- 
partamente. Intr-adevăr este o sar
cină grea, care cere multe eforturi 
dar comuniștii, întregul colectiv al 
șantierului nostru, luptă cu elan 
pentru realizarea lui.

Organizația noastră de partid a 
discutat de curînd această sarcină 
și s-au preconizat măsurile nece
sare pentru realizarea ei. In pri
mul rînd, au fost' repartizați mem
bri și candidați de partid la lo
curile de muncă cheie, care au sar
cini și responsabilități precise în 
realizarea diferitelor obiective. Zi
lele viitoare vom lua. măsuri pen
tru întărirea agitației vizuale pe 
șantier, agitație concretă pe bri
găzi și echipe pentru realizarea 
termenelor fixate la finisaje.

(Continuare în pag. 3-a)

Din partea romînă au partici
pat tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnăraș și Alexan
dru BîrJădeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Aurel Mălnășan, ambasado
rul R. P. Romîne la Belgrad. A 
participat, de asemenea, Andrei 
Păcuraru, consilier.

Din partea iugoslavă au parti
cipat tovarășii Iosip Broz Tito,

★

BELGRAD 23 (Agerpres).
Delegația de stat a Republicii 

Populare Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat, 
prim-secretar al C,C. al P.M.R., a 
plecat sîmbătă seara cu un tren 
special din Belgrad spre Saraievo, 

împreună cu delegația romînă 
ău plecat Miloș Minici, vicepreșe
dintele Vecei Executive Federati
ve, și alte persoane oficiale.

La gara Topcider, înalții oaspeți

* *

BELGRAD 23 (Agerpres).
In cursul după-amiezii de sîm

bătă, Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mine, a făcut o vizită lui Miloș 
Minici, vicepreședintele Vecei E- 
xecutive Federative.

★ ★

BELGRAD 23 (Agerpres).
In cursul după-amiezii de sîm

bătă, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mă
nescu, a făcut o vizită secretaru
lui de Stat pentru afacerile exter
ne al R.S.F. Iugoslavia, Kocea Po- 
povici.

Au fost de față Nicolaie Gheor
ghiu, adjunct al ministrului mine
lor și energiei electrice, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Belgrad, și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea iugoslavă au fost
~-■ ■ ■

Vecei Executive Federative, Kocea 
Popovici, secretar de Stat pentru 
afacerilor externe, Kiro Gligorov, 
secretar de Stat pentru finanțe, 
Marin Țetinici. secretar de Stat 
pentru transporturi și telecomuni
cații, Bogdan Țrnobrnia, secretar 
general al președintelui R.S.F.I., 
Mirko Tepavaț, adjunct al secre
tarului de Stat pentru afaceri ex
terne, Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București.

După convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, președintele Tito a reținut 
pe membrii delegațiilor la dejun.

★ ★

din Romînia au fost conduși de 
lovan Veselinov, membru în Con
siliul federației R.S.F.I., secretar 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, Veliko Zekovici, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derative, Avdo Humo, membru al 
Vecei Executive Federative, Voin 
Lukici, secretar de stat pentru a- 
facerile interne, dr. Milivoie Ru- 
kavina, secretar al Vecei Execu
tive Federative, și alte personali
tăți oficiale.

♦

Au mai participat persoane ofi
ciale, consilieri și experți romîni 
și iugoslavi.

Alexandru Bîrlădeanu și Miloș 
Minici au făcut un schimb de pă
reri asupra problemelor economice 
de interes comun pentru cele două 
țări.

★

prezenți Marco Nikezici, adjunct 
al secretarului de Stat pentru a- 
facerile externe, B. Stoianovici, 
membru al Vecei Executive a R.S. 
Serbia, Mirko Tepavaț, secretar de 
Stat adjunct pentru afacerile ex
terne, Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București. 

Ministrul afacerilor externe al
R. P. Romîne și secretarul de Stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia au făcut un schimb de 
păreri privind relațiile dintre cele 
două țări, posibilitățile de extin
dere a lor (în viitor.

TELEGRAME
Domnului

Lyndon Johnson
Președintele Statelor Unite ale Ameridi

Casa Aibă — Washington

Am aflat ou adîncă indignare și mîhnire despre 
actul criminal care a pus capăt vieții președintelui 
Statelor Unite, John F. Kennedy,

In persoana președintelui Kennedy, poporul ame
rican a pierdut un remarcabil om de stat care a adus 
o contribuție de seamă Ia eforturile pentru soluțio
narea pașnică a unor probleme litigioase, un con
ducător care a manifestat în momente grele pentru 
omenire un înalt simț de răspundere și o înțelegere 
realistă a necesității de a se găsi soluții rezonabile 
în scopul evitării unui război termonuclear. <

In numele Consiliului de Stat, al guvernului Re
publicii Populare Romîne, al poporului romîn și al 
meu personal, vă transmit sincere condoleanțe dum
neavoastră și întregului popor american.

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

★

In legătură cu moartea tragică a președintelui 
J. F. Kennedy, Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al R. P. Romîne, a trimis secretarului

Domnului
Lyndon Johnson

Președintele Statelor Unite ale Americii
Casa Albă — Washington

Cu ocazia numirii dv. în funGția de președinte al 
Statelor Unite ale AmericK vă rog să primiți since
rele mele felicitări.

Exprim speranța că relațiile dintre Republica Popu
lară Romînă și Statele Unite ale Americii se vor dez
volta în mod favorabil, în interesul țărilor noastre 
și al colaborării pașnice între popoare.

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

Doamnei
Jaqueline Kennedy 

Casa Albă — Washington
Vă rog să primiți, stimată doamnă expresia since

relor mele condoleanțe pentru moartea tragică a so
țului dv., eminentul om de stat american, fostul pre
ședinte al Statelor Unite ale Amerieii — John F. 
Kennedy.

f GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
j Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Populare Romîne

★ ■ ★

de stat al S.U.A., Dean Rusk, o telegramă în ears 
sînt exprimate sincere condoleanțe.

[Agerpres)
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Minerii de la Aninoasa a u obținut în anul trecut însemnate 
аимме tai întrecerea socialistă. Le-a mers vestea departe, nu numai 

Jiului. Ca o apreciere a muncii desfășurate exploatarea 
mtatsuă Aninoasa a iost declarată fruntașă 
pe raaMUă.

Au continuat succesele și în acest an. 
s-au raportat succese ca: extragerea peste 
cărbune, creșterea productivității muncii de la 1,277 tone cărbune 
pe post, la 1,302 tone.

Pe lingă munca politică de sfășurată și măsurile tehnico-orga- 
nlzatorice luate, la succesele amintite a contribuit și activitatea 
cultural-artistică. Brigăzile artis tice de agitație de la sectoare 
club, „radiotelevizorul" au contribuit la răspindirea experienței 
intate, la popularizarea evident iaților în întrecerea socialistă, 
lest criticate, totodată, și unele aspecte negative din muncă.

întreg ansamblul muncii cultural-artistice a contribuit la dez
voltarea trăsăturilor morale ale omului nou, constructor al socia
lismului și in iinal la înregistr area de succese in procesul de pro
ducție. In pagina de față arăt ăm citeva aspecte din activitatea 
cultural-artistică ce se desfăș oară la mina Aninoasa.

ia întrecerea socialistă

La conferința de partid 
plan a peste 9 000 tone
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Ce deriți să vedeți 
la club?

NE RĂSPUND:

culturală și activitatea 
productivă
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Cum sprijiniri munca culturala ?

PANTEA GHEORGHE, artificier, 
sectorul V : Formația de teatru să 
prezinte măi multe spectacole și la 
un nivel calitativ mai bun. Doresc, 
de asemenea, să se reînființeze co
rul minerilor din Aninoasa, deoa
rece avem tradiție în această ac
tivitate artistică. Ăr fi bine să 
audiem la club mai multe confsrințe 
științifice și de politică internațio
nală.

CONVORBIRE
CU TOV. BARNA

avut ca tema:

I

IOAN

înainte de a-i pune întrebarea 
de mai sus, am discutat cu tova
rășul Ledrer Iosif, directorul minei 
Aninoasa despre unele aspecte ale 
muncii culturale desfășurate în 
rtndul minerilor. Na-am dat seama 
că directorul exploatării cunoaște 
activitățile ce se desfășoară atît 
la club cît și la nivel de sectoa
re. Un pas bun deci, 
putu! interviului.

-— Pentru ca munca 
sa desfășoare în bune
necesar un sprijin și din partea 
conducerii tahnico-adininistrative a 
exploatării. Pot spune că conduce
rea exploatării a acordat 
material, moral...

— Puteți exemplifica ?
— Da, In prezent sînt pe 

nate lucrările de renovare 
bului, clădire care este în 
tarul exploatai ii.

pentru înce-

culturală să 
condiții estâ

— Sprijinul conduceiii exploată
rii poate fi mai substantial ?

— Desigur, Ne propunem ca în 
zii sie următoare să stăm de vorbă 
cu toți șefii de sectoare și servicii 
iudicîndu-le să contribuie în mai 
mare măsură la îmbunătățirea mun
cii culturale avînd la bază planul 
de muncă ai comitetului sindica
tului

— Este un angajament ?
— Da

Ing. DUMITRAȘ ION, șeful sec
torului I : Ar fi bine dacă în pro
gramul de activitate al clubului 
s-ar include organiza: ea de audiții 
muzicale de diferit s genuri. Pe 
lingă muzică populară și ușoară să 
audiem muzică din opere și ope
rete, precum și simfonică. Pentru 
ca aceste din urmă genuri să fie 
mai îndrăgite să se oiganizeze un 
curs de inițiere muzicală. După ce 
va fi terminată în întregim? reno
varea 
bluri 
să ne

clubului 
artistic» 
viziteze

am dori ca ansam- 
din alte localități 
cît mai des.

sprijin

termi- 
a clu- 
inven- 

tarul exploatai ii. Din partea con
ducerii s-a acordat un substanțial 
ajutor p ?ntru mărirea scenei și în 
general pentru executarea tuturor 
lucrăiikr de reparații capitale. Cu 
citeva luni în urmă, cînd clubpj- 
funcționa, participam nu numai la 
spectacolele artiștilor amatori ci și, 
la repetiții dînd ajutor ori de cîte 
ori era nevoie.

~©-----

Răsfoind planurile 
de muncă...

Citindu-ie. 
aprecia preocuparea colecti- 
de conducere pentru găsirea 
mai potrivite forme de atra- 
a minerilor și familiilor lor 

Spicuim

Cu

membrii comitetului sin- 
un ajutor prețios l-a dat 

Lany Maria, responsabila, 
culturale care se află

Avem in iată planurile de ac
tivitate are clubului.
poți 
vului 
celor 
gere
la activitatea culturală. 
Citeva manifestări cultural-artisti- 
ce din planurile de muncă ale clu
bului, din ultimile luni, pentru 
a ne face o imagine a varietății 
temelor:

Să ne cunoaștem. regiunea ; hi ■ 
mineață de basme pentru copii; 
Seară de dans pentru tineret (du
minică); Radiotelevizat: „■ 
din mina noastră" ; Concurs : 
mai bună pereche de dans"; 
gram de brigadă : Prezintă 
gcida artistică de agitație a sec
torului VII la atelierul de dulghe- 
tie ; Joia tineretului: Concurs : 
„Cine cunoaște meseria de strun
gar, cîștigă"; Consfătuirea cercu
lui „Prietenii filmului''; Conferința 
„Revendicările oamenilor muncit 
din lârile capitaliste"; Seara iubi- 
torr'or de teatru. Prezentarea piesei 
„Oameni care tac"; Audiție de mu
zică populară și ușoară ; Joia tine
retului Tema: „Despre prietenie, 
dragoste, căsătorie ' . Concurs: 
„Cine știe minerit, cîștigă 1";

Din cele de mai sus constatăm 
că programul clubului cuprinde 
teme importante adresate fie tutu
ror. minerilor și familiilor lor, fie 
in ur.ele zile anumitor categorii de 
oameni ai muncii.

Am fost' informați de tovarășul 
Negraru Gheorghe, directorul clu
bului, că în zilele care urmează 
se va înființa un cerc de foto pen
tru amatori.

Despre planul de 
clubului s-ar putea 
lucruri pozitive. Nu 
Subliniem doar că 
Я» întotdeauna îndeplinit.

, Noutăți 
„Cea 
Pro- 
bri-

activitate ai 
spune și alte 
insistăm însă, 
el trebui» sd

trecută, mi
mai slab cu 
procentul de
La indicația

Mim аіііййііі 
in mtiiâ 1

„In ultimele trei luni clubui 
nostru, ne spun?a tovarășul Fe- 
her Nicolae, președintele comita
tului . sindicatului de la mina Ani
noasa, s-a aflat în reparații. Am pu
tea spune că el a fost aproape re
făcut. Asta însă nu înseamnă că 
activitatea culturală a stagnat. 
Comitetul sindicatului a îndrumat 
conducerea clubului să desfășoare 
o muncă susținută".

Comisia culturală din cadrul co
mitetului sindicatului își desfășoa
ră activitatea pe baza planurilor 
de muncă lunare. La rîndul său, 
clubul își întocmește și el planuri 
de activitate lunare, ținînd sea
ma de sarcinile prevăzute în pla
nul comisiei culturale.

Bunăoa: ă, în luna 
na Aninoasa a Stat 
calitatea cărbunelui, 
cenușă fiind ridicat,
comitetului de sindicat, în planul 
de activitate al clubului au fost 
incluse mai multe conferințe teh
nice care au tratat despre calita
tea cărbunelui, schimburi de ex
periențe și chiar un simpozion 
tehnic. De asemenea, brigada ar

tistică de agitație a piezentat un 
program artistic axat pe aceeași 
temă, iar „t-slevizorul" în mai 
multe programe a tratat despre 
calitatea cărbunelui la Aninoasa, 
popularizînd brigăzile car? au ob
ținut lezultate bune șl criticînd 
totodată pe cele care au depășit 
procentul de cenușă admis.

La fel s-a procedat și în ca
zul cînd s-au observat unele aba
teri de la N.T.S. sau cînd secto
rul de investiții s-a aflat sub 
plan.

Tot pentru îndrumarea activită
ții culturale, periodic comitetul 

in 
activitatea cultu-
la club cu care

țiunile ce Se desfășoară aici, 
această ocazie, pe lingă faptul că 
se efectuează sondaje asupra fe
lului cum se îndeplinesc sarcinii? 
din planul de activitate, se dau 
și indicații conducerii clubului cit 
și instructorilor artistici de faini 
cum trebuie să luc:eze.

Dintre 
dicatului, 
tovarășa 
comisiei
des la club, numărîndu-se print: e 
artiștii amatori.

Sprijinul comitetului se mani
festă și în mobilizarea oamenilor 
în formațiile artistice al? clubului 
și la acțiunile care au loc aici. 
Nu de puține ori,atunci cînd a fost 
cazul, comitetul sindicatului a 
luat legătura cu conducerea minei 
sau cu cele ale sectoarelor pentru 
a li se schimba șuturile artiștilor 
amatori care aveau repetiții sau 
trebuiau să prezinte spectacole.

Convorbirea eu 
tovarășul Barna 
Ioan, secretarul 
comitetului de 
partid al minei a
Cum vine munca culturală în spri
jinul activității productive ? Iată 
ce ne-a declarat:

— Munca culturală constituie un 
sprijin permanent al producției. $i 
cînd spun aceasta mă gîndesc la 
mai multe aspecte ale acestei 
munci. Iată, de exemplu, brigada 
artistică de agitație a clubului. A- 
ceastă formație 
ciată de i 
ceasta nu 
artiștilor . 
mai ales, i 
gramelor
In ultimul din aceste programe 
brigada a ridicat problema calității 
cărbunelui, De ce ? Pentru că stă
team cam rău cu ealitetea. In pro
gram au fost citate ca evidențiate 
brigăzile conduse de minerii Cris- 
tea Aurel, Moieiu Remus, David 
Ioan, Schneider Francisc 
dat cărbune de calitate, 
a fost însă important, a 
mai faptul că brigada artistică de 
agitație nu s-a 
să-i citeze, ci a 
folosite de ei. 
în program au 
găzile care au stat slab cu calita
tea, ca cele conduse de Asma- 
randei Augustin, Steț Petru și alții. 
E drept eă aceștia din urmă au 
fost la început cam supărați, 
în schimb acum stau ceva 
bine cu calitatea.

La 
stația 
expus

O altă formă a muncii culturale 
care vine în sprijinul 
este propaganda tehnică 
ferințe. La mina noastră 
regularitate asemenea 
legate de specificul muncii mine
rilor. Ele au contribuit și contri
buie la ridiearea nivelului profe
sional al muncitorilor, la îmbogă
țirea cunoștințelor lor de specia- « 
litate. Aceste cunoștințe s-au răs- 
frînt în mod pozitiv asupra proce
sului de producție.

este mult apre- 
minerii aninoseni și a- 
numai datorită talentului 
amatori din formație, ci 
datorită conținutului pro- 
care au fost la... țintă.

I din

care au
Ceea ce
fost toc-

mulțumit numai 
arătat și metodele 
Pe de altă parte, 
fost criticate bri-

dar 
mai

rîndul lor, „televizorul" 
de radioficare a minei 
materiale despre calitate.

și
au

♦
4
4

a fOst 
ocupat

Destul de des 
folosim și simpo
zioanele tehnice 
Un asemenea sim- 

organizat de curînd 
de problemele le-

pozion 
și s-a 
gate de transportul subteran. La 
acest simpozion au luat parte in
gineri, tehnicieni și șefi de bri
găzi care au discutat cele mai 
eficiente soluții care să ducă la 
îmbunătățirea transportului. La 
scurt timp după aceasta s-a ob
servat că transportul subteran a 
început să meargă mai bine.

Un ajutor substanțial l-a dat 
muncii productive și activitatea 
cu cartea. Nu e cazul să insist a- 
supra acestei forme. Cert 
că i-a ajutat pe mineri 
gățirea cunoștințelor lor.

In concluzie, se poate 
munca culturală a adus
important în procesul de produe- 
ție. Chiar activitatea artistică care 
la prima vedere s-ar părea că nu 
are o legătură directă eu produc
ția, ne-a ajutat în sensul că a 
contribuit la educarea oamenilor, 
la creșterea răspunderii față de 
îndeplinirea sarcinilor încredințate.

Datorită acestui fapt, comitetul de 
partid acordă toată atenția muncii 
cultural-educative de masă și cau
tă să o îndrume zi de zi.

este însă 
•a îmbo-

spune că 
un aport

activitatea cultural- 
se desfășoară la

♦

♦
Citeva propuneri
Analizînd 

artistică ce
mina Aninoasa putem spune că 
în general ea e corespunzătoare. 
Cu toate acestea nu e încă la 
nivelul sarcinilor și a posibili- -* 
tăților. Faptul că s-au obținut 
unele succese, dovedește o pre
ocupare din partea comitetului 
de partid și a comitetului sin-

♦

*
♦
*

♦
4

producției ♦ flicatului, a activiștilor culturali
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prin coti
se țin cu 

conferințe

din exploatare.
Pentru îmbunătățirea muncii 

cultural-artistlce la clubul mun
citoresc din Aninoasa facem cî- 
teva propuneri 
din constatările 
analizei.

izvorîte 
făcute cu

de partid

chiar 
ocazia
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culturale, periodic 
sindicatului a ținut ședințe 
care a analizat
rală desfășurată

I ocazie s-au dat și îndrumări de 
viitor. O asemenea ședință a 
loc de curînd și în 
Uzat
ciai
lante

Afară de aeeasta, membrii comi- 
i totului sindicatului merg cu :egu- 
‘ largate la cb*b lulnd parte Ia ae-

ea s-a 
munca cu cartea și în 
activitatea bibliot șeilor 
de la sectoare.

avut
ana-
spe-
vo-

l

1

multă atenție 
detailate date

Minerii privesc cu 
sînt însoțit? de explicații 
radio ficare.
din timpul unei emisiuni, 
și obișnuitei ascultători

Un nou program Ia „Televizor", 
imaginile de pe ecran care 
de către crainicul stației de

IN CLIȘEU: Un aspect 
„Televizor" (în medalion)

1. Comitetul 
nalizece trimestrial felul fn care 
se desfășoară activitatea cultu
ral-artistică șl să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea ei.

la

x’Lar. . .X,

O imagine de 
ties).
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2. Comitetul sindicatului să 

se preocupe de întărirea mun- 
culturale și la nivel de 

planuri 
către 

de sec-

!
♦
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J sectoare, stabilindu-șe

de muncă concrete de 
fiecare comitet sindical 
tie.

*
9
>
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3. Să iie activizate toate bri-

*♦

♦
4
9
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găzile artistice de agitație de la j 
sectoare. *I4

♦

!
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4. Șefii de sectoare să asi
gure condiții materiale pentru 
buna desfășurare a activității bi
bliotecilor volante.

5. Programul de activități al 
clubului să fie cit mai larg 
popularizat în vederea partici
pării unui număr mai mate de

♦

î
**

mineri la viața cultural-artistică. •

4

9

î
♦
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Sfatului popu- 
Petroșani (prin 
dirijor) să se 

aici

din

6. Cu sprijinul 
Iar al orașului 
asigurarea unui 
reînființeze corul, deoarece 
există o tradiție vecbe.

Am arătat doar citeva
propunerile pe care le-am consi
derat ca importante, 
studilndu-se amănunțit 
cultural-artistică vor reieși 
alte măsuri necesare, menite 
îmbunătățească activitatea.

Desigur, 
munca 

Șl 
să

♦
♦
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Cu pianul anual îndeplinit

sarcinilor de producție, 
să raporteze îndeplinirea 
anual la toți indicii in 

10 noiembrie 1963. Planul 
producție a fost realizat

In primele zece luni ale anului 
1963, colectivul sectoiului VII in
vestiții de la mina Lupeni a ob
ținut importante succese în înde
plinirea 
reușind 
planului 
ziua de 
fizic de 
astfel; la metij liniari cu 102,4 la 
sută iar la metri cubi în proporție 
de 101,3 la sută. Planul valoric a 
tost realizat în proporție de 100,5 
la sută. Pe baza creșterii producti
vității muncii și a unei mai bune 
organizări a muncii s-au realizat 
economii la prețul de cost în va
loare de 2 739 000 lei.

Rezultatele obținute se daforesc 
efortului depus de întregul colec
tiv al sectorului VII investiții 
S-a desfășurat larg întrecerea so
cialistă, pentru realizarea sarcinilor 
de plan. La obținerea acestor suc
cese au contribuit în mod deosebit 
brigăzile conduse de tov. Ferenczi 
Balazs, Popescu Sebastian, Pop 
Dionisie, Ungureanu N., Che labe l 
Ovidiu, Mihuț Pavel.

Ce măsuri am luat pentru a ob
ține aceste realizări ? Au fost fo
losite din plin cele cinci reîncăr- 
cătoare cu bandă și mașina de 
încărcat cu cupă de tipul E.M.P.-2. 
La lucrările prevăzute a fi susți
nute în lemn, provizoriu s-a trecut 
la susținerea cu armături metalice, 
recuperabile. S-au omogenizat bri
găzile prin ^xecutarea complexă 
a lucrărilor de către aceeași bri
gadă I au fost eliminați timpii ne
productivi. S-a îmbunătățit asisten
ta tehnică din partea corpului teh
nic din sector. Drept urmare s-a 
reușit ca in luna octombrie toate 
brigăzile să-și realizeze sarcinile 
de plan. Printre cele mai impor
tante lucrări terminate în această 
perioadă 
beton area 
taje putui 
orizontul 
rea circuitului 
orizontul 400 ; 
rea circuitului 

orizontul 400 ; 
legătură putui 
13, orizontul 650) terminarea pu
țului orb nr. 13; montarea de con
ducte de aer comprimat și apă pen
tru sectoarele I B, III, IV В și V.

se numără : lărgirea și 
galeriei de legătură în- 

nr.. 10 cu puiul Ștefan, 
400 ; lărgirea și bețona- 

de la putui nr. 12 
lărgirea și betona- 
de la putu] Ștefan, 
săparea galeriei de 
Ileana — putui nr.

Planai ie DiolKIie lo eMâiile Imisllm 
litioie realizai la linii li a leale sorMele!

(Urmare din pag. l-a)

lipsa de măsuri pentru ridicarea 
calificării muncitorilor (deficientă 
pentru care conducerea I.F. Petro
șani a mai fost criticată în cîțeva 
rîndurî, dar fără nici un efect), in
dicele scăzut de utilizare a fierăs 
traielor mecanice, a funicularelor 
și a celorlalte utilaje — iată eî- 
teva din cauzele care au dus la 
rămînerea în urmă a întreprin
derii.

Comitetul de partid din cadrul 
întreprinderii forestiere, organiza
țiile de bază din cadrul sectoare
lor nu au luat măsuri pentru re
medierea acestor deficiențe.

Comitetul de partid nu a inter
venit cu autoritate pentru a de
termina conducerea întreprinderii 
să-și îndrepte atenția spre proble
mele hotărîtoare ale realizării pla
nului și în primul rînd pentru 
creșterea rolului și răspunderi) 
personalului tehnico-ingineresc 
fată de realizarea sarcinilor de 
plan, a indicilor calitativi. Mem
brilor de partid nu le-au fost re
partizate sarcini legate de îmbună
tățirea desfășurării procesului de 
producție la locurile de muncă. De 
altfel, tovarășii din comitetul de 
partid nu s-au orientat nici în pri
vința repartizării comuniștilor la 
locurile cheie ale producției. Ast
fel, deși 90 la șută dip totalul 
iUflWfilor și candidaților de partid

de plan este ne- 
rînd o aprovizlo- 
utilajela $i nu- 

avem nevoie pen- 
uormală a activi- 

mașini de în-

Pentru a putea îndeplini în con
tinuare sarcinile 
cesară în primul 
nare ritmică cu 
terialele de care 
tru desfășurarea 
tații de producție : 
cărcat cu cupă, electrice și pneu
matice, t'rolii pneumatice, pompa 
pneumatice, perforatoare moderne 
CP-23, PR-24 Atlass, elemanți cu 
plumb pentru locomotivele cu acu
mulatori, șine de cale ferată de 24 
kg/m., craiupoane, aciise, plăci de 
bază, buIoane, macaze etc.

Este necesar ca Direcția comer
cială din C.C.V.J. să se preocupa 
mal îndeaproape de realizarea pla
nului de aprovizionare pe anul 
1964, iar comenzile cerute să fie 
rezolvate favorabil, în limita posi
bilităților.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri din cadrul secto

rului VII investiții este botărît ca 
în anul 1964 să raporteze condu
cerii partidului realizarea sașchii
lor de plan înainte de terudanul 
stabilit.

Astfel, avînd asigurată aprovi
zionarea cu utilajele și materialele 
necesare, organiztnd mai bine mun
ca la toate lucră) ila miniere, în
locuind materialele deficitare, se 
vor crea condiții de sporire a pro
ductivității muncii și prin aceasta 
pentru realizarea mal devreme a 
sarcinilor de plan.

ing. IOAN MARINESCU 
șeful sectorului VII investiții 

mina Lupeni

Succes al
======------ -

cefeniștilop
de 21 noiembrie a.c. 

de muncitori al atelie- 
zonă CF.R. Petroșani a

In ziua 
eolectivul 
rului de 
sărbătorit o importantă vietorie în 
muncă: Îndeplinirea pionului de
producție pe anul 1963. In felul 
acesta colectivul atelierului de
zonă se numără printre primele 
colective din Valea Jiului care au 
raportat înainte de vreme înde
plinirea sarcinilor economice 
1963.

In perioada trecută din anul 
rent, muncitorii aeestei unități 
complexul Petroșani au realizat o 

pe

cu-
din

lucrează in sectoare, numai 17,2 
la sută muncesc in locuri hotărî
toare pentru realizarea planului de 
producție, ceilalți fiind la lucrări 
auxiliare. Noul comitet de partid 
are obligația de a lua măsuri ime
diate pentru repartizarea unui mai 
mare număr de membri și candi
dați de partid, la acele locuri de 
muncă de eare depinde în primul 
rînd realizarea planului de pro
ducție. Mai mult de cît acum, co
mitetul de partid și birourile or
ganizațiilor de bază trebuie să se 
preocupe de primirea unui mai 
mare număr de candidați și noi 
membri de partid din rîndul mun
citorilor forestieri direct produc
tivi.

Lucrările conferinței, discuțiile 
Ia care au participat numeroși to
varăși între care Șerban Petru, 
secretarul organizației de bază, de 
Ia sectorul de transporturi, Bucur 
Vasile, secretarul organizației de 
bază de la sectorul mixt C.F.F. 
Lonea. Lenasi Ladislau. contabil 
șef și alții, au arătat hotărî rea 
muncitorilor forestieri de a de
pune toate eforturile pentru recu
perarea rămînerii în urmă și rea
lizarea sarcinilor de plan pe acest 
an. Propunerile făcute în acest 
scop, și mai ales hotărîrea adop
tată de adunarea generală, cons
tituie un adevărat program de 
muncă pentrii toți membrii și can
didați! de partid în vederea re

[nsliiiloiii voi realiza 
різюі or oieiioii
(Urmare din pag. 1-e)

prin grija instala- 
blocurile aflate în 
introdusa căldura 
condiții mai bune 

brigăzilor de cons

I

De asemenea, 
torilor, în toate 
finisaj a fost 
ceea ce creează 
de lucru tuturor
tructori, iar zilele viitoare se vor 
face și racordurile electrice, incit 
vom putea lucra și noaptea, în 
schimburi.

Alături de aceasta, zilele vii
toare vom cere sprijinul tîmplarilor 
și dulgherilor ca să lucraze la 
așezarea parchetului în apartamen
te ceea c» va duce la urgentarea 
acestei lucrări, vom repartiza cite 
un maistru de fiecare bloc pentru 
asigurarea unei bune îndrumări a 
lucrului; zidarii de pe blocul 4 
aflat îm construcție vor trece la 
reparații interioare în blocul 10, 
iar lucrul cu mașinile de curfitat 
parchet și frecat mozaic va fi or
ganizat pe mai multe schimburi. 
Cît despre lucrările exterioare, de
ja se lucrează din plin la ele. (Da
că I.P.I.P. Livezeni ar demonta ma
caraua de la blocul 9, am avea și 
mai mult spor la ele).

Biroul organizației de partid va 
iniția și alte măsuri în această di
recție, pe care împreună cu con
ducerea tehnică a șantierului le va 
transpune în viață, .pentru urgen
tarea la maximum a lucrărilor de 
finisaj și predare a blocurilor. 
Comuniștii vor constitui exemple 
în muncă, antrenînd întregul co
lectiv ai șantierului pentru reali
zarea sarcinii de cinste ce la re
vine — predarea tuturor blocuri
lor în termenele fixate.

productivitate a muncii cu 12 la 
sută mai mare fată de cea plani
ficată, au redus prețul de cost eu 
3 la sută și timpul de imobilizare 
a vagoanelor In reparație cu 9 la 
sută.

La îndeplinirea Înainte de ter
men a planului anual o contribu
ție de preț au adus-o tov. Gălă- 
țan Dumitru, Nenu loan, Lăcătuș 
Constantin, Mitrăchioaia loan, Ben- 
chea Ioan, Pavel Constantin, Ca- 
ritescu Gheorghe, Ciolacu Savu șt 
alți muncitori evidențiați în între
cerea somalistă.

dresării situației economice a în
treprinderii. Tov. Karpinecz Gheor
ghe, directorul D.R.E.F. Hunedoa
ra, tov. Barbu, activist al Comite
tului regional de partid și tov. 
Momeu Samoilă, membru al Biro
ului Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani au subliniat eă 
prin înlăturarea lipsurilor care au 
frînat procesul de producție, prin 
intensificarea muncii politice pen
tru realizarea planului la fiecare 
sortiment; pentru valorificarea su
perioară a masei lemnoase, prin 
extinderea brigăzilor complexe în 
acord global la toate exploatările, 
prin folosirea din plin a dotării 
tehnice, colectivul I. F. Petroșani 
poate să-și realizeze ritmic sarci
nile de plan. Comitetul de partid, 
organizațiile de bază trebuie să 
analizeze periodic realizarea pla
nului pe sortimente, să folosească 
din plin dreptul de control spre 
a determina conducerea tehnico- 
administrativă să ia măsuri ope
rative de înlăturare a deficiențelor.

Cea mai importantă sarcină ce 
stă în prezent în fata colectivului 
I.F. Petroșani este de a recupera 
pînă la sfirșitul anului rămînerea 
în urmă, de a realiza planul la 
toate sortimentele, acordîndu-se o 
atenție deosebită sortimentelor 
destinate exportului. Concomitent 
cu aceasta, trebuie luate măsuri 
in vederea desfășurării normale a 
lucrului în perioada de iarnă, de 
a crea toate condițiile pentru rea
lizarea cu succes a planului de 
producție pe anul viitor.
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IJLL „6 August" Petroșani 

angajează imediat

— Tîmplari mobilă și binale cu pla
ta în acord.

— Gestionari de materiale.
Informații se pot primi la sediul întreprin- j 
derii din str. Mihai Viteazu nr. 1 Petroșani. '
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Gospodine*!
Folosiți cu încredere preda- ;

ii sele PERL AN pentru spălatul i 

ii țesăturilor de lină, bumbac șt ;ț 

i: mătase, care se găsesc spre vin- ; 

ii sare la toate magazinele de pro-

' duse chimice și alimentare, Ia ■; 

ij prețul de 2,50 lei pachetnL
ii ii

GOSPODINE!
Folosiți țn gospodării noile tipuri de aspiratoare de praf „RE

CORD" care se găsesc spre vî nzare în toate magazinele specia
lizate ale O.GL. produse indus triale.

Aceste tipuri de așpirato are, începînd eu data de 1 noiem
brie 1963, se vînd și cu plata în rate.

Profitați neîntârziat de go nditiile avantajoase de plată ce vi 
se oferă și procurați-vă aspira toare.

TEHHICIEN

NU
DE LA LOCUL 
DE MUNCA 
plNĂ NU AȚI 

PRECIZAT
MUNCITORILOR

PREVENIRlI ACCIDENTELOR

25 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 
populare interpretate la diferite 
instrumente, 8,06 Piese de estra
dă, 9,00 Pagini orchestrale din o- 
pere, 10,00 Muzică de cameră, 
10,30 Muzică ușoară, 11,30 Muzică 
din operete, 12,25 Din folclorul 
popoarelor, 13,10 Din creația de 
muzică ușoară a compozitorilor 
noștri, 14,00 Muzică populară ro
mânească și a minorităților națio
nale, 15,30 Piese de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 Tinere
țea ne e dragă : „Tinerii și orașul 
lor", 18,30 Program de valsuri, 
19,00 Revista economică radio,
20.10 Muzică populară interpre
tată de Ion Crîstoreanu, 20,55 Mu
zică ușoară de Radu Șerban, 22,20 
Muzică de dans. PROGRAMUL II.
10.10 Program interpretat de an- 
sambluri artistice școlare, 11,00 
Dansuri de estradă, 12,05 Muzică 
ușoară, 13,37, Din creația de cîn- 
tece a compozitorilor noștri, 14,35

Cumpărători !
La magazinele specializate ale 

O.C.L. produse industriale vă 
puteți procura cu plata în rate, 
aparate de radio din producție 
internă, împreună cu cîte un 
pick-tip fără difuzor.

Profitați de avantajele oferite 
și procurați-vă de îndată aceste 
obiecte utile și plăcute.

Muzică de estradă, 15,00 Muzieă 
populară, 16,12 Muzică ușoară ro- 
mînească, 17,00 Cîntece șl dan
suri din țări socialiste, 18,50 „Sat 
nou, cîntec nou", 20,29 Simfonia 
spaniolă pentru vioară și orches
tră de Edouard Lalo — solist 
Isaac Stern, 22,00 Muzică de dans, 
23,05 Concert de muzică ușoară.

— 0---

25 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Misterele Parisului; REPUBLICA: 
Ultima șansă; PETRILA : Regele 
Neapolelui; VULCAN: Cîinele 
sălbatic Dingo ; CR1VIDIA : Flăcări 
și flori; LUPENI : Fortăreața pe 
Rin ,• URICANI : Pompierul ato
mic.
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Columbia

li імнт staWlirli 
й rtftlii tu țările sitiatste

BOGOTA 23 (Agerpres).
Un grup de membri ai Parlamen

tului columbian au prezentat Ca
merei Reprezentanților Congresu
lui Național un proiect de rezo
luție în favoarea stabilirii rela
țiilor diplomatice și comerciale cu 
țările socialiste.

Columbia, se subliniază în pro
iectul de rezoluție, nu are nici 
un motiv să se abțină de la sta
bilirea unor relații diplomatiee și 
comerciale cu țările socialiste.

— © = -

In sprijinul victimelor 
rasismului

LONDRA 23 (Agerpres).
Intr-un apel adresat săptămîna- 

lului „Tribune" de o organizație 
pentru strîngerea de fonduri în 
vederea ajutorării victimelor per
secuțiilor rasiale ale guvernului 
din Africa de sud, se prezintă 
următorul bilanț al terorii întoc
mit pentru perioada ianuarie-au- 
gust 1963 : 36 condamnări la moar
te, dintre care patru au și fost e- 
xecutate,- 6 condamnări la închi
soare pe viață; 33 de condamnări 
la termene cu închisoare variind 
între 20 de ani și 18 luni; 544 
persoane aflate în închisoare în 
baza cunoscutei legi a „întemni
țării fără proces”; 165 de cetățeni 
albi și de culoare sînt judecați 
pentru acuzații pasibile de pe
deapsa cu moartea.

___________ ______  _______ •■=----------------------------------------------------------------------------- ---------

Val de apestăpi în Venezuela
CARACAS 23 (Agerpres)
Poliția și gărzile naționale din 

Caracas au început vineri perche
ziții pe scară largă și arestări în 
cadrul campaniei de represiuni 
antidemocratice declanșate de re
gimul președintelui Betancourt, în 
preajma alegerilor prezidențiale 
de la 1 decembrie. Potrivit agen
ției Associated Press, poliția a 
percheziționat casă cu casă în 
cartierele muncitorești unde s-au 
produs în ultimele zile ciocniri în
tre demonstranți antiguvernamen
tali și armată. Au fost arestate 
numeroase persoane.

------- o-------
Intensificarea penetrației capitalului străin 

în Canada
TORONTO 23 (Agerpres).
Intr-o corespondență din To

ronto, ziarul elvețian „Neuer Zur- 
cher Zeitung" serie despre îngri
jorarea care domnește în Canada 
în legătură cu intensificarea pene
trației capitalului străin în econo
mia țării. In prezent ramuri de ba
ză ale industriei canadiene au a- 
juns aproape în întregime sub con
trolul unor concerne străine. Ast
fel, doar 2 Ia sută din Industria 
de cauciuc, 3 Ia sută din indus
tria de automobile, 19 Ia sută din 
industria electrotehnică și 23 la 
sută din industria chimică se află 
în proprietate canadiană.

---------------------...---------------------

Măsură antigrevistă a guvernului franchist
MADRID 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, guvernul franchist a 
dat publicității un decret în baza 
căruia minerii din minele de căr
bune, plumb și potasiu' vor fi o- 
bligați pe viitor să satisfaeă ser
viciul militar. Pînă acum din mo
tive economice, ei erau seutițî de 
serviciul, militar.

Observatori locali apreciază că

ом Intervenția delegatului
R.P. Romîne în Comitetul nr.

In legătură cu încetarea din viață 
a președintelui S.U.A., John Kennedy

NEW YORK 23 — Trimisul 
special Agerpres, C. Alaxandroa- 
ie, transmite :

Comitetul numărul doi pentru 
problemele economice și financiare 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
luat în dezbatere la 22 noiembrie 
proiectul de rezoluție inițiat de 
delegația R.P. Romîne și prezen
tat Comitetului împreună cu alte 
șapte delegații, privitor la decla
rația asupra cooperării economice 
internaționale. Proiectul de rezo
luție cere conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare de la 
Geneva să contribuie la accelera
rea elaborării unei declarații pri
vind principiile de cooperare e- 
conomică între state.

Luînd cuvîntul pentru a pre
zenta Comitetului proiectul de re
zoluție, reprezentantul romîn Titus 
Cristureanu a declarat că delega
ția romînă consideră că O.N.U. 
are interesul și răspunderea ur
măririi îndeaproape a elaborării 
complete a acestor principii car? 
să poată constitui un îndreptai în 
relațiile dintre toate statele, in
diferent de gradul lor de dezvol

tare economică sau a regimului 
lor social economic. Vorbitorul a 
amintit faptul că delegația romînă 
a pus în discuție problema ela
borării unor principii de coopera
re economică internațională, pre- 
zentînd în acest sens un proiect

Raul Leoni, candidatul la postul 
de președinte, din partea partidu
lui Acțiunea democratică a actua
lului președinte Bentacourt, a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă că în ziua alegerilor vor 
fi aduse la Caracas toate forțele 
armate disponibile pentru a patrula 
pe străzi.

Totodată, după cum relatează 
agenția Assoeiated Press, atît la 
Caraeas cît și în diferite , orașe 
din provincie s-au semnalat noi 
ciocniri între participanții la de
monstrații antiguvernamentale și 
poliție.

Investițiile străine în Canada se 
ridică Ia 21 miliarde dolari, ceea 
ce reprezintă mai mult decît ju
mătate din produsul social anual 
al țării. Dobînzile și dividendele 
plătite în străinătate, în valoare 
de 650 milioane dolari anual, re
prezintă o povară aproape de ne
suportat pentru balanța de plăți. 
Din această cauză, potrivit ziaru
lui, există unanimitate de păreri 
în ce privește necesitatea luării 
unor măsuri de limitare a contro
lului străin asupra industriei și 
surselor de materii prime.

noua lege este o măsură antigre- 
vistă, eu ajutorul căreia autorită
țile franchiste intenționează să 
pună stavilă acțiunilor revendica
tive ale elasei muncitoare spa
niole, în speeial, acțiunilor din 
bazinele carbonifere din Asturia 
unde muncește mai mult de jumă
tate din numărul total al munci- 
lorilor mineri din Spania. 

2
de rezoluție la 15 octombrie 1957, 
In cadrul acelorași lucrări, Romî- 
nia a devenit coautoare la un pro
iect' de rezoluție similar elaborat 
de Mexic, document adoptat în 
unanimitate de delegațiile partici
pante. In încheiere, delegatul ro
mîn a expus clauzele cuprinse în 
proiectul de rezoluție.

Luînd cuvîntul la dezbateri, re
prezentantul Salvadorului a decla
rat' că după părerea lui este „bi
nevenită inițiativa Romîniei și nu 
voi ezita să votez în favoarea a- 
cestui proiect de rezoluție. Con
sider, de asemenea, că nu este 
cazul să se prelungească discuția 
pe marginea proiectului, dat fiind 
calitatea și scopul pe ca’re-1 urmă
rește".

Reprezentantul Nigeriei, care a 
urmat la cuvînt, a spus: „Țin să 
mă alătur pe de-a-ntregul celor 
spuse de delegatul Salvadorului. 

Voi vota în favoarea acestui pro
iect de rezoluție și îmi exprim 
speranța că nu se vor ridica o- 
biecții din partea vreunei delega
ții. Felicit pe delegatul romîn pen
tru prezentarea acestui proiect de 
rezoluție".

Reprezentantul Tunisiei a decla
rat : „Felicit cordial Romînia pen
tru inițiativa luată și sînt . gata 
să sprijin acest document, căci în 
problemele relațiilor economice și 
ale cooperării internaționale el se 
identifică cu aspirațiile noastre. 
Această inițiativă este foarte bu
nă".

Reprezentantul Statelor Unite, 
caie a luat cuvîntul ultimul în șe
dința din dimineața de 22 no
iembrie, și-a exprimat speran
ța că Comitetul pregătitor al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare cît și confe
rința înseși vor accelera lucrările 
la care se referă proiectul de re
zoluție prezentat de Romînia.

LONDRA. Congresul Sindicate
lor din Republica Sud-Africană, a 
adresat ministrului justiției al 
R.S.A., Vorster, o scrisoare în ca
re cere eliberarea celor 35 de con
ducători sindicali aruncați in iu 
chisori de autoritățile rasiste in 
baza legii care admite detențiunea 
fără acțiune juridică pe timp de 
90 de zile. In scrisoare se arată 
că șase dintre conducătorii Con
gresului Sindicatelor din R.S.A. au 
fost închiși de trei ori în baza a- 
cestei legi, fără a fi judecați și 
cercetați.

PRAGA. Agenția CTK relatează 
că în Cehia de nord s-a dezlăn
țuit o puternică furtună care a 
provocat dificultăți în desfășura
rea lucrărilor agricole de toamnă 
și a transporturilor. Viteza vîn- 
tului a atins 130 km. pe oră.

RIO DE JANEIRO. Lucrătorii de 
la radio și televiziunea din Rio 
de Janeiro au deelarat grevă re- 
vendicînd majorarea salariilor. De 
asemenea, a intrat în a doua săp
tămână greva feroviarilor din Sao 
Paulo.

COPENHAGA. Asupra Dane
marcei s-au abătut în ultimele 
zile ploi puternice care au pro
vocat mari inundații, în regiunile 
de vest ale țării. Furtuna violentă 
care bîntuie coastele daneze adu- 
cînd imense cantități de apă a a- 
gravat și mai mult situația. Stră
zile localității Lemvig s-au trans
format în adevărate rîuri.

BONN. Ministrul cooperării e
conomice al R. F. Germane, Wal-

WASHINGTON 23 (Agerpres).
Avionul special „Air Force-1", 

care a transportat din Dallas si
criul cu corpul neînsuflețit al lu: 
John Kennedy, a aterizat vineri 
seara la baza aeriană Andrews 
Rămășițele pămîntești ale preșe
dintelui Kennedy au fost aduse la 
Casa Albă. Sîmbătă, familia 
regretatului președinte, noul pre
ședinte, Lyndon Johnson, și 
membrii guvernului, membrii celor 
două Camere ale Congresului 
S.U.A., ai Curții Supreme, guver
natorii celor 50 de state federale, 
precum și membrii corpului diplo
matic acreditați Ia Washington au 
adus un omagiu, înclinîndu-se la 
catafalcul lui John Kennedy. О 
mare mulțime de oameni s-a a- 
dunat tăcută și îndurerată în fața 
Casei Albe. In orașele din S.U.A., 
drapelele au fost coborîte în ber
na. La New York, la fel ca și la 
Washington și în celelalte orașe, 
reclamele luminoase au fost stin
se. Clopotele bisericilor au răsu
nat prelung. Guvernatorii mai mul
tor state federale au proclamat 
doliu pe timp de o lună.

Duminică, corpul neînsuflețit ai 
regretatului președinte va fi trans
portat la Capitoliu, sediul Con
gresului S.U.A.’ Publicul va avea 
acces Ia catafalc în cursul zilei de 
duminică și luni dimineața, iar fu
neraliile vor avea loc luni, la a- 
miază, la catedrala romano-catoli 
că St. Matthews. Ziua de luni a 
fost proclamată zi de doliu națio
nal în S.U.A-

★ ★
WASHINGTON 23 (Agerpres).
Dean Rușk, secretarul Departa

mentului de Stat, precum și cei
lalți membri ai guvernului ameri
can care îl însoțeau la întrevede
rile japono-americarie ce urmau să 
înceapă Ia Tokio s-au înapoiat la

★ ★

WASHINGTON 23 (Agerpres).
Poliția orașului Dallas a arestat 

pe Lee Harvey Oswald, în vîrstă 
de 24 ani; bănuit de asasinarea 
președintelui Kennedy. Acest tî- 

ter Scheel, a părăsit Bonn-ul pe 
calea aerului pentru o vizită ofi
cială de 17 zile în India și Nepal.

Din relatările agenției Associa
ted Press reiese că în timpul vi
zitei sale, Scheel intenționează să 
discute posibilitățile unei even
tuale creșteri a investițiilor vest- 
germane în cele două țării.

DUSSELDORF. La 22 noiembrie 
și-a încheiat lucrările la Dussel
dorf Congresul extraordinar al U- 
niunii sindicatelor din Germania 
occidentală, «are a adoptat noul 
program al acestei uniuni.

BUENOS AIRES. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
guvernul argentinian a introdus o 
acțiune judiciară împotriva a trei 
societăți străine de forări petro
liere, dintre care două nord-ame- 
ricane și una italiană. Această ac
țiune urmează hotărîrii guvernu
lui de a anula contractele înche
iate cu toate societățile petrolie
re străine.

SEUL. In timpul unor exerciții 
cu arma raehetă la un poligon a- 
merican, situat în apropiere de 
Seul, un proiectil a lovit un grup 
de cetățeni sud-coreeni, ueigînd 9 
persoane și rănind alte nouă.

WASHINGTON. Citind surse di
plomatice, agenția Associated Press 
anunță eă Ludwig Erhard, cance
larul R. F. Germane, și-a amînat 
vizita la Washington, pe care ur
ma să o înceapă luni în calitate 
de oaspete al președintelui Ken
nedy asasinat în statul Texas.

Noul președinte al S.U.A., Lyn
don Johnson, care va funcționa în 
actuala legislatură, adică pînă la 
inceputul anului 1965, a depus ju- 
rămîntul la bordul avionului cu 
care a fost adus John Kennedy la 
Washington.

Preluînd funcția de președinte, 
Lyndon Johnson a avut la Casa 
Albă o întrevedere cu subsecreta
rul de Stat, George Ball, ministrul 
apărării, Robert McNamara și 
George Bundy, care a fost consi
lierul personal al președintelui 
Kennedy. In cursul zilei de sîmbă
tă, L. Johnson a primit și pe alți 
membri ai cabinetului, precum și 
pe secretarul de Stat, Dean Rusk, 
care la aflarea veștii tragice s-a 
înapoiat la Washington în avionul 
cu care se îndrepta spre Tokio. 
Foștii președinți Truman și Eisen
hower au vizitat Casa Albă pen
tru a aduce un omagiu lui John 
Kennedy și a se întreține cu pre
ședintele Johnson. De asemenea, 
președintele Johnson s-a întîlnit 
cu liderii grupurilor parlamentare 
ale partidelor democrat și repu
blican.

Membrii Senatului, din care 
John Kennedy a făcut parte pînă 
la alegerea sa ca președinte"’Țn 
noiembrie 1960, și-au exprithat 
profunda lor emoție și consterna
re la moartea tragică a președin
telui. Cele două Camere și-au în
trerupt imediat dezbaterile, în 
semn de doliu. Congresul nu va 
ține ședințele prevăzute pentru 
săptămîna viitoare.

★

Washington. Avionul, pe bordul 
căruia se afla și Pierre Salinger, 
purtător de cuvînt al Casei Albe, 
a făcut cale întoarsă deasupra 
Pacificului la anunțarea știrii ^pri
vitoare, la asasinarea președinte
lui Kennedy,

★

năr a fost arestat în localul cine
matografului „Texas", aflat la o 
distanță de aproximativ 6 kilome
tri de locul unde a fost omorît 
președintele S.U.A.

După un interogatoriu care a 
durat aproape zece ore, el a fost 
pus oficial sub acuzare de asasi
narea lui John Kennedy. El este 
acuzat, de asemenea, de asasina
rea unui polițist. Șeful poliției din 
Dallas, J. Carry, a precizat că la 
anchetă au participat agenți ai 
F.B.I. și ai serviciilor secrete.

Henry Wade, procuror din Dal
las, a declarat că afacerea va fi 
prezentată unui juriu de punere 
sub acuzație, probabil în cursul 
săptămînii viitoare. El a adăugat 
că lipsesc încă amănunte în ea- 
drul anchetei și a refuzat să pre
cizeze dacă au fost luate ampren
tele digitale de pe arma cu care 
a fost comis atentatul. Căpitanul 
de poliție Will Fritz a declarat că 
Oswald nu a mărturisit nimic, nu 
a semnat nimic și a negat că ar fi 
participat la asasinarea președin
telui.

Agențiile de presă occidentale 
continuă să transmită știri con
tradictorii privitoare la Oswald.

— = O-----

Catastrofe aeriene 
în Franța

PARIS 23 (Agerpres).
Două avioane militare franceze 

„Fuga-Magister", care au decolat 
de la baza militară din Merignac 
(Franța de sud-vest), s-au ciocnit 
în aer. Unul din avioane s-a pră
bușit, cei doi piloți pierzîndu-și 
viața, dar cel de-al doilea avion 
a izbutit să se reîntoarcă la bază.

Un alt avion al forțelor mili
tare aeriene franceze e-a prăbușit 
în timpul unor manevre militare. 
Resturile avionului au fost desco
perite în departamentul Creuse. 
Unul din membrii echipajului a- 
vionului a murit, iar eelălalt a fost 
grav rănit.
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