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Pe șantiere, in prag de iarnă

Vizita delegației de stat 
a R.P. Romîne în R.S.F. Iugoslavia

In Republica Socialistă Slovenia

Zilele friguroase sînt 
lot mai numeroase. Pa- 
rîngul și-a pus deja că
ciula albă a zăpezii. A- 
propietea iernii mar
chează pe șantiere in
tensificarea eforturilor 
constructorilor pentru

predarea tuturor blocu
rilor prevăzute, pentru 
încheierea amenajărilor 
exterioare, înălțarea la
roșu a noilor blocuri
spre a se crea astfel
front de lucru pentru

lunile de iarnă.

apartamente
Constructorii de la Lu- 

peni au obținut anul aces
ta frumoase succese in 
muncă. Pînă în prezent, 
ei au predat 7 blocuri 
cu 400 apartamente, o 
școală cu 16 săli de cla
să, o centrală termică, 10 
magazine noi. Acum, pe 
șantier se desfășoară bă 
talia pentru a preda în

săptămînile următoare în
că 6 blocuri cu 240 apar
tamente.

Și la celelalte blocuri 
— В 2, В 4, G se lu
crează din plin la fini
saj, maiștrii Cimenti loan, 
Strakovici Carol și He- 
v=le Mihai fiind hotărîți 
să termine la termen blo- 
curil г respective.

Orar pe
O însuflețită întrecere 

pentru terminarea și pre
darea noilor blocuri se 
desfășoară și pe șantierul 
Vulcan. După ce săptă- 
mîna trecută au predai 
blocuj 6 cu 40 apart a- 
mante ridicînd astfel 
la 218 numărul de apar
tamente predate — săptă 
mina acaasta constructorii 
vor mai preda un alt 
bloc, 7, tot cu 40 aparta
mente.

Eforturile constructori-

Dotiă Ы

schimburi
lor vulcăneni se concen
trează îndeosebi la blo
curile 3, 9, 10, pe care 
le vor termina în cursul 
lunii decembrie.

In acest scop s-a intro
dus lumină și căldură în 
blocurile aflate în finisaj, 
la unșle operații s-a tre
cut la lucru cu orar spe
cial și în schimburi, iar 
forțele șantierului au fost 
concentrate pe lucrările 
cheie, asigur îndu-se ast
fel realizarea deplină a 
sarcinilor de plan.

ocuri noi

Specializat in lucrări de ajustaj, lăcătușul Socaci 
Victor depășește lunar planul cu 30 la sută. Recent 
el s-a evidențiat și ca un bun dascăl al tinerilor ab
solvenți ai școlii profesionale intrati de curînd în 
producție cărora le împărtășește tainele meseriei.

IN CLIȘEU : Lăcătușul Socaci Victor și ucenicul 
Drobctă Dumitru asamblînd o pompă de 3000 litri 
pe minut.

---------o---------
Magazine cu activitate 

bună

Succese însemnate au 
înregistrat în activitatea 
lor și constructorii din 
Petroșani. Ei au predat 
pînă acum 404 aparta
mente, iar în prezent fini 
sează alte două blocuri

cu cîte 30 apartamente 
fiecare. Primul dintre ele
— C 3 — urmează a fi 
predat la sfîrșitul lunii 
noiembrie, iar cel de-al 
doilea, C 5, în cursul

(Continuare în pag. 3-a)

Magazinul de produse 
industriale nr. 67 Lonea 
(gestionar Achim Sojio) 
este mult apreciat de cum
părători. In interiorul ma
gazinului domnește o cu
rățenie exemplară. In raf
turi tot felui d? mărfuri 
frumos aranjate atrag a- 
tenția cumpărătorilor a- 
supra unor noutăți ca . 
articole de menaj, sticlă
rie și obiecte de uz cas
nic.

Activitatea vînzătorilor 
cit și afluența cumpără 
torilor permite acesta', 
magazin să realizeze lu
nar la planul de dssface- 
re a mărfurilor importan
te depășiri

O activitate rodnică 
desfășoară și colectivul 
magazinului O.L.F. nr. 6 
deschis recent intr-un lo
cal renovat. Aprovizionat 
din abundență cu tot fe
lul de legume și fructe 
această unitate este apre
ciată de oamenii muncii. 
Vînzătorii Preda Marin șl 
Roibu Petru cîntăresc co
rect, vorbesc po’itico- cu 
fiecare client, au întot
deauna halate curat ? și 
se dovedesc buni gospo
dari. Buna aprovizionare 
cît și atitudinea respec
tuoasă a vînzătorilor față 
de cumpărători fac ca u- 
nitatea O.L.F. nr. 6 să 
depășească lunar planul

Conferința de partid de la U.R.U.M.P.

Țoale lorlele pentru iisigurarea шіоаійііоі шіпіеге to olilaiele 
li piesele de sdiimli necesare

Sîmbătă, 23 noiembrie a.c. 
■a avut loc conferința de 
partid de la Uzina de repa 
rat utilaj minier Petroșani 
pentru darea de seamă și 
alegerea noului comitet de 
partid. întreaga desfășurare 
a lucrărilor con‘er:nței a 
oglindit răspunderea comuniș
tilor de la U.R.U.M.P. pen
tru Îndeplinirea sarcinilor e- 
laborate de cel de-al III lea 
Congres al P.M.R.

Principalele obiectiv; ale 
colectivului uzinei pe anul 
1963 au fost îndeplinite și 
chiar depășite. Astfel, în cele 
10 luni trecute din acest an, 
planul producției globale a 
fost depășit cu 12,91 la sută 
iar cel al producției marfă 
cu 10,79 la sută, In acast an 
metalurgiștii de la U.R.U.M. 
Petroșani au executat peste 
planul prevăzut 12 granice de 
15 tone, 4 culbutoare vibran
te, 13 lanțuri elevatoare, nu
meroase aparate de cuplare 
pentru funiculare. diferite lu

crări pentîu preparatia Co- 
roiești, au dat exploatăriloi 
miniere 150 tone piese de 
schimb peste sarcinile de pro
ducție. Aplicînd judicios o- 
biectivele planului de mă
suri tehnico-organizatorice. 
colectivul uzinei a realizat o 
productivitate a muncii cu 
17,47 la sută mai mare de 
cît cea planificată, iar va 
loarea economiilor la prețul 
de cost al producției se ridi
că la aproape 2,1 milioane lei.

Darea de seamă prezentată 
în fața deleg .ițilc-r la confe
rință a oglindit pe larg mun
ca politică și organizatorică 
desfășurată de comitetul de 
partid, ds organizațiile de 
bază pentru realizarea sarci
nilor politice și economice 
care au stat în fața colecti
vului. Comitetul de partid a 
inițiat formarea de colective 
pe secții cu sarcina de a 
studia posibilitățile și resur 
sele fiecărui' loc da muncă 
în vederea îndeplinirii anga

jamentelor de întrecere. De 
asemenea, comitelui de partid 
a analizat cauzele care au 
determinat neîndeplinlrea u- 
nor comenzi, felul cum au 
fost realizate planurile de 
producție pe secții, modul în 
care conducerea uzinei și 
conducerile ‘ secțiilor s-au 
preocupat de perfecționarea 

continuă a procesului t ;hno- 
iogic.

Atît darea de seamă cit și 
discuțiile au subliniat că rea
lizările obținute nu sînt încă 
pe măsura posibilităților. 
Cauzele care au frînat mun
ca în unele secții au stat în 
centrul atenției conferinței, 
învățămintele * trase sînt de 
o importanță deosebită pen
tru realizarea cu succes a 
marilor- sarcini ce revin co
lectivului uzinei ir. anul 1964. 
In anul viitor planul de pro
ducție al U.RU.M.P. va 
țrește de circa 3 ori.

(Continuare în pag. 3-a)

la vînzări 
cu 5—8 la 
sută.

ȘT. NAGY 
corespondent

LIUBLIANA 27. De la trimișii 
speciali Agerpres S. Strujan și P. 
Popa.

In cadrul vizitei pe care dele
gația de stat a R. P. Romine, con
dusă de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, o face în R.S.F. Iugo
slavia, ziua de miercuri a fost con
sacrată cunoașterii unor realizări 
din R. S. Slovenia.

Bogățiile subsolului — cărbune 
brun, lignit, minereuri de plumb 
și zinc — ca și potențialul ener
getic al rîurilor de munte au per
mis o creștere puternică a indus- 
Iriei din R. S. Slovenia. Printrp 
întreprinderile importante con
struite sau dezvoltate după elibe
rare se numără Uzina construc
toare de mașini „Litostroi" din 
Liubliana, Fabrica de autobuze si 
autocamioane din Maribor, fabri
cile de prelucrare a minereurilor 
de plumb și zinc de la Mezia si 
Telje, întreprinderi siderurgice. 
Grăitoare pentru dezvoltarea eco
nomiei acestei republici în anii 
puterii populare este creșterea de 
9 ori a producției de energie e- 
lectrică față de nivelul antebelic, 
ca urmare a construcției ansam
blului de hidrocentrale de pe Dra
va și a ailtor centrale electrice. 
Munții cu pășuni bogate au creat 
condiții naturale favorabile creș
terii vitelor — ramură care ocupă 
un loc important în agricultura 
republicii.

Krani... Acest oraș sloven con
struit într-un peisaj de o mare 
frumusețe, între culmile înzăpe
zite ale munților Karavanko și 
ale Alpilor Kamnici, pe ale cărui 
meleaguri se aflau în vremuri stră
vechi așezări ilirice și celtice, a 
devenit astăzi cunoscut prin pro
dusele marii uzine de echipament 
electric și mecanică fină „Iskra".

In cursul dimineții oaspeții ro- 
mlni au vizitat această uzină îm
preună cu personalitățile oficiale 
ale R.S.F. Iugoslavia care înso
țesc pe oaspeți în cursul călăto
riei prin tară, precum și Miha 
Marînko, secretar al C.C: al U.C. 
din Slovenia, și Ivan Macek, pre
ședintele Scupștinei R. S. Slove
nia, și alți conducători ai acestei 
republici. La intrarea în uzină, 
oaspeții au fost salutați călduros 
de Dușan Horiak, directorul gene
ral al întreprinderii „Iskra" și de 
numeroși muncitori. Un grup de 
tinere fete au oferit oaspeților bu 
chete de garoafe roșit

întreprinderea ..Iskra" care s-a 
dezvoltat mult în ultimii ani gru
pează un număr de 13 fabrici din 
ramura industriei electrotehnice 
din R. S. Slovenia. Principalele 
produse ale întreprinderii sînt : 
aparataj electromagnetic, utila) 
pentru telecomunicații, aparate e 
lectronice, elemente de automati
zare. In această întreprindere lu
crează aproape 10 000 de munci 
tori, ingineri și tehnicieni.

Membrii delegației au fost invi
tați să urmărească un scurt film 
Infățișînd produsele întreprinderii 
„Iskra" și calea pe care ele o ur
mează de la schițele proiectant^ 
lor pînă în clipa în care pornesc 
spre destinatari. Oaspeții romîni 
au dăseuțat apoi - cu ■ conducătorii 
uzinei despre -activitatea întreprin
derii. - ’ .sJ/î- £’ -

ki gadrul ‘ discuției;’ . tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a apre
ciat preocuparea colectivului ■ în
treprinderii „Iskra" pentru ; reali
zarea de produse de calitate supe
rioară menite să contribuie la 
progresul tehnic al diferitelor ra
muri ale economiei iugoslave. 
Membrii delegației romîne au a- 
preciat de asemenea, îndemînarea 
și hărnicia colectivului fabricii1 de 
la Krani. >

La despărțire, colectivul între
prinderii a oferit oaspeților daruri 
ca semn al prieteniei pe care mun
citorii de aici o nutresc față de 
poporul romîn și Bonducătorii săi. 
Oferind daruri colectivului uzinei 
din partea delegației române, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
urat muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de aici sănătate, fe
ricire și progres în muncă.

In continuarea vizitei în R. S. 
Slovenia, oaspeții romîni au vi
zitat apoi cîteva secții ale Combi
natului agricol „Liubliana". Creată 
în 1959, această întreprindere a- 
grozootehnică cuprinde 15 secții 
specializate în producția de lapte, 
ingrășarea de vite cornute pentru 
tăiere, creșterea de păsări și pro
ducția de ouă.

In cursul vizitei, directorul ge
neral, Hrușevar Smago, și ing. 
Kriveț Lucian au înfățișat mem
brilor delegației activitatea ‘ com
binatului: In afară de cultivarea 
db furai»,• întreprinderea prrxtuce. 
anual 4 800 tone vite cornute în
grășate, 2 700 tone porci îngrășați. 
I 000 tone păsări, 80 000 hectolitri 
lapte, precum și ouă și animale 
pentru reproducție. Colectivul de 
muncă numără oca. 1 000 oameni, 
dintre care aproape 60 au studii 
superioare.

Conducătorii combinatului s-au 
interesat de modul de organizare 
a gospodăriilor agricole de stat 
din țara noastră, de sistemul de 
hrănire а animalelor în aceste u- 
nități. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a vorbit amănunțit des
pre realizările obținute în acest 
domeniu în țara noastră cît și des
pre orientarea care călăuzește 
dezvoltarea pe viitor a G.A.S. — 
profilarea, specializarea și con
centrarea producției agricole. Con
ducătorul delegației romîne a pro
pus ca specialiștii iugoslavi de la

(Continuare în pag. 4-a)

îndrumările tehnicienilor sini prețioase. Clișeul reprezintă pe brigadierul Burdea 
Nicolae (ai doilea din dreapta) de la mina Lonea primind .indicații de la maistrul 
principal Princz Samoilă.

Ca urmare a rezultatelor obținute, brigada a fost distinsă cu fanionul de brigadă 
evidențiată în întrecerea socialistă.
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celelalte organi

Pentru cai
Ca in fiecare 

an, «i tu anul a- 
cesta Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. 
va organiza, în 
colaborare cu sfa
turile populare și 
zaț ii de masă, sărbătorirea majo
ratului pentru acei tineri care in 
acest an împlinesc 18 ani.

Plnă tn prezent au tost identifi
cați un număr de 487 tineri din 
rtndui muncitorilor, elevilor și 
studenților din Valea fiului, că
rora li se va pregăti în acest au 
sărbătorirea majoratului.

In multe organizații de bază 
U,TAt. pentru cei mai tineri cetă
țeni maiori s-au organizat deja o 
serie de activități cultural-educa
tive. Pe baza planului de măsuri 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani s-au organizat învățarea 
de cintece și poezii despre patrie 
și partid, întilniri cu activiști de 
partid și de stat, diferite alte 
manifestări.

Multe din joile de tineret orga
nizate in ultima vreme îg localită
țile Lupeni, Aninoasa, Uricani, Pe
troșani au fost dedicate tinerilor 
deveniți majori în acest an. Cu a- 
cest prilej s-a vorbit despre con
dițiile grele in care munceau ti
nerii in trecut, sub regimul bur- 
ghezo-moșleresc, șl în contrast cu 
acele vremuri, despre minunatele 
condiții create tinerilor de regi
mul nostru democrat-popular pen
tru muncă, învățătură și viață. A- 
semenea expuneri au fost făcute la 
Lupeni de către tov. Brașoveanu 
Victor, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular, tov. 
Barna Constantin, secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. Lupeni. 
La Aninoasa, tinerii s-au întllnit 
In mal multe rînduri cu tov. Bar
na Ioan, secretarul comitetului de 
partid al minei Aninoasa, cu mi
liarul Cristea Aurel, deputat in 
Marea Adunare Națională, cu tov. 
Mircescu Nicolae, secretarul co
mitetului U.T.M. al minei Aninoa
sa care au vorbit tinerilor despre 
drepturile și îndatoririle pe care 
le au în lumina Constituției pa
triei noastre.

Aceste întilniri au fost urinate 
de concursuri „Cine știe, cîștigă" 
pe diferite teme, jocuri distractive 
și reuniuni tovărășești. De ase
menea, formațiile artistice ale clu
burilor au prezentat bogate pro
grame artistice în fața acestor ti
neri.

Dacă organizațiile U.T.M. din 
Lupeni, Uricani și Aninoasa, folo
sind experiența acumulată in anii

mai tineri cetățeni majori Indrăgiți de colectivul uzinei

IOAN GHINEA
precedenți se ocu-

prun-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M, Petroșani

pă cu răspundere
de pregătirile săr
bătoririi majora
tului, nu același
lucru se poate 

spune despre comitetele U.T.M- 
Petrila și Vulcan, La aceste unități 
s-au organizat puține acțiuni cu ti
nerii care devin majori în acest 
an, nu se iau măsuri pentru ca a
ceste acțiuni să fie intensificate.

Ținind cont de faptul că în cu- 
rînd se va încheia etapa pregăti
toare a sărbătoririi majoratului, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ia 
măsuri serioase pentru a organiza 
săptămînal activități cultural-edu
cative !a care să fie atrași toți ti
nerii care vor fi sărbătoriți.

In această direcție să »e orga
nizeze cit mai multe întilniri cu 
activiști de partid și de stat, joi 
și duminici dedicate sărbătoririi 
majoratului în cadrul cărora tine
rii să învețe cîntece și poezii, să 
se facă expuneri, vizionări de fil
me în colectiv, excursii etc. In a- 
ceastă etapă în fiecare localitate 
să se organizeze cu tinerii majori 
concursuri „Drumeții veseli" pe 
diferite teme.

Sărbătorirea propriu-zisă a ma
joratului va avea loc în toate lo
calitățile în ziua de 30 decembrie. 
Pentru aceasta este necesar a se 
lua măsuri din timp în vederea a- 
sigurăril unui bogat conținut edu
cativ acțiunilor de sărbătorire a 
majoratului.

Un buchet de tineri de la U. R.U.M.P. care în acest an au îm
plinit 18 ani. Chirca Constantin, Coata Alidoi, Biro Victor, Kiș Ti- 
beriu și Griober Mihai, deși lucre ază de curînd în uzină, sînt apre- 

etati pentru dragostea lor față de muncă, pentru străduința cu care 
se pregătesc spre a deveni meseri ași de frunte.

— Iu uzina noastră avem 31 de 
tineri care în acest ал împlinesc 
virata de 18 ani —- ne informează 
tovarășul Tudoran Petru, secre
tarul comitetului U.T.M. de la U- 
zina de reparat utilai minier Pe
troșani-

Si tot de la dînsul aflăm că pen
tru tinerii care pășesc în acest an 
pragul majoratului, comitetul U.T.M. 
din uzină a inițiat mai multe ac
țiuni interesante și educative.

In cursul zilei de azi se va tina 
in fața tinerilor de virata majora
tului conferința „Dezvoltarea re
giunii Hunedoara in anii puterii 
populare", iar In următoarele zile 
ee vor ține alte conferințe care vor 
reliefa grija ce o poartă tineretu
lui regimul noetru democrat-popu- 
lar. Prin grija comitetului U.T.M 
din uzină s-au organizat zile ale 
muncii voluntare, unde alături de 
ceilalți tineri, au luat parte activă 
șl tinerii de vîrsta majoratului 
Duminica viitoare, tinerii de vîrsta 
majoratului, alături de alti tineri

------- .---- ©------------

P p o q P a m bogat
Ultima joie de tineret organi

zată de comitetul U.T.M. al minei 
Lonea a fost consacrată utemiștl- 
lor care devin în acest an cetă
țeni majori. Cu acest prilej, în 
mijlocul tinerilor a sosit tovară
șul Smida Ioșif, miner pensionar 
care a vorbit despre viața grea a 

din uzină, vor participa la planta
rea de arbori otnameatali hi ooul 
cartier Livezeui al orașului Petro
șani.

Aceste acțiuni pline de entu
ziasm și tinerețe se bucură de o 
largă participare.

In aceste zile, tinerii care devin 
cetățeni majori ai patriei noastre 
muncesc cu spor și in procesul de 
producție. Așa sînt strungarul 
Stern loslf, un tînăr apreciat de 
colectivul secției mecanice, cere 
in fiecare lună își depășește cu 
pînă la 20 la sută sarcinile de 
producție, di nd hnrrări de bună 
calitate; Rise Tiberiu lăcătuș la 
secția reparații mecanice pe care 
tinerii de aici l-au aies recent în 
biroul organizației U.T.M. din 
secție; Jula loan, telefonist price
put, membru activ al organizației 

de tineret și aățf tineri de 18 ani, 

îndrăgiți și apreciați de colectiv, 

care întîmplnă cu noi succese în 
muncă sărbătorirea majoratului.

tineretului din trecut, și în con
trast cu aceasta, de condițiile a- 
slgurate astăzi tineretului pentru 
a-și înfăptui cele mai îndrăznețe 
visuri.

Comitetul U.T.M. de la mina 
' onea a programat numeroase ac
țiuni la care sînt chemați s5 par
ticipe tineri care au împlinit 13 
ani. între care vizitarea termocen- 
tnalei Paroșeni, iin concurs pentru 
cel mai buni soliști și recitatori, 
precum -i alte manifestări în ca- 
tirul clubului.

însemnare : J)e ee
Institutul de mine din Petroșani 

înmănunchează aproximativ o cin
cime din întregul număr de tineri 
din Valea Jiului care împlinesc în 
acest an vîrsta de 18 ani. Cu cer
titudine, această Cifră are o adîncă 
semnificație; un mare număr de 
tineri, multi dintre ei fii ai mi
nerilor și muncitorilor pe cere, nu 
eu mulți ani în urmă, foștii stă
pâni ai minelor Văii Jiului îi ți
neau în mizerie și înapoiere, în 
întunericul analfabetismului, Îm
preună cu. ceilalți colegi ai lor, 
se pregătesc să devină ingineri 
bine pregătiți ai industriei noas-

• Cu prilejul sărbătoririi ma- * 
« joratului și în orașul Petrila « 
J se întreprind diferite acțiuni * 
J саге contribuie la educarea *„ 
{ tineretului, ia înarmarea lui • 
< cu cunoașterea politicii parti- I 
J dului nostru, a realizărilor j 
1 obținute în anii puterii popu- * 

tare. *

In cadrul acțiunilor educați- ♦ 
ve întreprinse s-a ținut un * 

• ciclu de conferințe. J

Acțiuni cu viitorii : 
cetățeni majori :

* Recent au fost organizate * 
vizionări colective de filme ♦ 
cu tinerii care în acest an vor « 
deveni cetățeni majori ai pa- J 
triei noastre, iar duminica tre- J 
cută, alături de alți zeci de • 
membri ai organizației noas- -. 
tre, tinerii de vîrsta majora * 
tului au participat la o ac- • 
tiune patriotică de înfrumuse- « 
țâre a orașului.

Cei mai multi tineri de t 
vîrsta majoratului de la mina • 
noastră lucrează în sectorul î 
VIII. Gaier Iosif, Bartha Ca- * 
roi, Roja Alexandru sînt nu- * 
mal cîțiva dintre ei, care par- j 
ticipă cu regularitate la ac- ș 
țiunile inițiate, *

In colaborare cu clubul sin- J 
dicatelor din localitate, corni- * 
tetul U.T.M a preconizat să î 
organizeze și clteva seri lite- J 
rare, reuniuni tovărășești în ♦ 
cinstea tinerilor care vor săr- ♦ 
bători în curfnd majoratul. J 
Toate aceste acțiuni contrl- J 
bule la educarea comunistă a J 
tinerilor, la formarea lor ca * 
buni cetățeni al patriei noas- ț 
tre. J

VIOREL PIRJA •
secretarul comitetului U.T.M • 

mina Petrila . •

sînt dați uitării ?
tre extractive. Cil siguranță, in
trarea lor în rîndul cetățenilor ma
jori ai patriei noastre, întărește 
răspunderea acestor tineri pentru 
sarcina de a învăța, de a deveni 
cadre de nădejde ale colectivelor 
noastre miniere.

Ținind seama de numărul mare 
de tineri din cadrul institutului 
care în acest an împlinesc 18 ani, 
majoritatea lor studenți în anul I. 
s-ar părea că tovarășii din comi
tetul U.T.M, acordă o mare aten
ție pregătirii sărbătoririi majora
tului, organizării de manifestări 
reușite în preajma acestui eveni
ment-

Dar lucrurile nu stau așa. Tot 
ceea ce comitetul U.T.M. din ca-
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Săcă/uș Petru, Ned&ca Ștefan, 
Guran Iosif sînt doar cîțiva din
tre cei mai tineri muncitori ai 
ate/ieruiui electromecanic al mi
nei Aninoasa. Acești tineri se atlă 
in atenția organizației U,T.M„ ci 
celorlalți muncitori tineri ți Virgi
nia care se pregătesc să-l pri
mească cu căldură in rindul cetă
țenilor majori ai patriei noastre, 
iar ei, cei mai tineri, sînt ani
mați de dorința de a ii la înăl
țimea acestei atenții, de a intim- 
pina tradiționala 
sărbătoare a- ma
joratului dove
dind că sînt dem
ni de această grijă,

lată-l, bunăoară, pe tînărul Să- 
căluș Petru. Piu de miner din A- 
ninoasa, el s-a reîntors după ter
minarea școlii protesionale de la 
Petroșani să muncească la aceeași 
mină unde tatăl său a dat an de 
an sute de tone de cărbune peste 
plan. In atelier lucrează de un an, 
și-n acest timp el a dovedit hăr
nicie, pasiune, străduință. Drept 
dovadă a priceperii, a încrederii 
de care se bucură, tînărul Să- 
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că/uș i s-au incredinfat două 
mașini-unelte : o freză și o rabo- 
teză. Piesele pe care tînărul mun
citor ie prelucrează ta aceste ma
șini poartă pecetea grijii pentru o 
execuție corectă, de calitate.

Guvinte de laudă auzi spunîn- 
du-se în atelier nu numai despre 
Săcăluș. Guran loslf, electrician, 
s-a afirmat in scurt timp ca bun 
cunoscător al motorului electric, 
la care execută reparații generale. 
Nedesca Ștefan, care lucrează tot

Doar optsprezece ani avem
In atelier, ca lăcătuș, ca și Ne
desca Ioan, participă viu Ia între
cerea pentru calitatea reparațiilor 
pe care le execută, pentru o pro
ductivitate ridicată.

Și toți acești tineri, absolvenți 
de curînd al școlii profesionale, 
sînt însetați nu numai de muncă, 
de dorința de a fi la înălțimea 
încrederii de care se bucură din 
partea colectivului, ci și de cultu
ră. Cu toții Învață; sînt elevi 
tn clasa a VHl-a a școlii medii 

serale. Muncesc, învață și astfel 
se formează ca oameni înaintați, 
se pregătesc temeinic pentru via
ța nouă, plină ie bucurii, în care 
abia au pășit.

Acești tineri, care în 1963 îm
plinesc ÎS ani de viață, deve
nind ostiei cetățeni majori ai pa
triei noastre socialiste, sînt mar 
lori ai unor manifestări pline de 
simpatie și dragoste. Lor, comi
tetul U.T.M, de la mina Aninoa
sa le-a închinat o joie de ting- 

ret. Pentru ei se organizează emi
siuni la stația de radioficare și 
umpliticare. Cu multă grijă este 
pregătită sărbătoarea majoratului 
care va avea toc la sfîrșitui aces
tui an.
• Cîțiva dintre tinerii, care in a- 
cest an devin cetățeni majori au 
lost invitați să vorbească ia stația 
de radioficare, despre viața lor, 
despre grija ce li se poartă, des
pre preocupările lor. Unul din cei
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care a luat cuvtntul a fost și ti- ч 
nărui Săcăluș Petru. La început, 8 
cuvintele iui trădau timiditate, j; 
Dar cînd șt-a dat seama că vor- t’ 
bește despre munca lui, care îi es- S 
te dragă, despre dorința de a în- |; 
văța, despre minunatele condiții ; 
create prin grija părintească a j> 
partidului, glasul lui a devenit si- к 
gur, plin de încredere. Și-n acele c 
clipe i-au venit în minte versurile | 
poetului ce cîntă frumusețea ti- î: 
nereții celor care au avut ierici- а 

rea de a se naște 
și de a crește 

,t sub soarele lumi
nos al vieții noi; >

La sărbătoarea scumpă — I
a vîrstei noastre !’

Făgăduim partidului că noi, 
Cu — aceste brațe tinere și așpr;- 
Vom ridica, muncind, uzine noi 
Doar optsprezece avem, de-i 

numeri, 
Dar roșul steag le-a dăruit tării. 
E steagul roșu ca ne flutură pe 

umeri 
Ca niște aripi mări si purpurii. 

«O09W

drul institutului a întreprins pînă a- 
cum în această direcție, este ac
țiunea de identificare a tinerilor 
care au împlinit sau vor împlini 
18 ani pînă la sfîrșitui anului 
1903. S-a constatat că numărul a- 
cestor tineri trece de 100 deci 
mai mulți decît la oricare dintre 
marile întreprinderi din Valea 
Jiului, De Ia această acțiune de 
identificare nu s-a mai întreprins 
nimic: nici conferințe, nici acțiuni 
cultural-educative, nici alte mani
festări închinate tinerilor studenti 
care pășesc în acest an în rîndul 
cetățenilor majori.

Nu se poale spune că la insti
tut lipsesc aceste posibilități.. Dim
potrivă, condiții există, dar lipseș
te tocmai preocuparea comitetului 
U.T.M. din cadrul institutului.

Este oare îngăduit ca cei peste 
100 de tineri de Ia institut să fie 
dați uitării tocmai în această pe
rioadă cînd în celelalte întreprin
deri și instituții ale Văii Jiului se 
întreprind multe acțiuni pentru 
sărbătorirea tinerilor cere intră în 
acest an In rîndul cetățenilor ma
jori ?

1
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Cu planul anual îndeplinit
Sectorul Ш Lupeni

Ieri, minerii, inginerii și tehni
cienii exploatării Lupeni i-au sărbă
torit pe minerii ceîui mai шаге sec
tor ai minei — sectorul III, care în 
primul schimb al zilei de ieri, a- 
dică cu 34 de zile înainte de ter
men, și-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe anul 1963.

Bate un succes de seamă, demn 
de harnicul colectiv al acestui 
sector — deținătorul drapelului 
de sector fruntaș în întrecerea 
socialistă pe baain. Minerii fron- 
taliști din acest sector și-au de
pășit sarcinile de plan de la în
ceputul anului cu 41 043 tone de 
cărbune și au atins un randament 
de 3,240 tone pe post fată de 2,850 
tone pe post planificat. In fruntea 
luptei pentru realizarea înainte de 
termen a planului anual s-au situat 
brigăzile de frontaliști conduse de 
tov. Ghioancfi Sabin, Petre Con
stantin, Ghioancă Ioan, Aslău Ioan

------ --- 0

Pe șantiere, în
(Urmare din pag. l-a)

' lunii decembrie. In prezent, echi
pele conduse de Umplerii Barbă 
Constantin și Țabr?a Nlcolae, zu
gravii Jenei Dionisîe, Andreevici 
Al., Jiteanu M„ mozaicarul Beti- 

vu Dumitru și culoriferisl.ul Andraș 
Ștefan se străduiesc ca lucrările 
de finisare șă fie executate in
tr-un termen cît mai scurt și de 

r bună calitate.

Lucrări de calitate
Șantierul de Ia Pstrjla, se pre

gătește și el de darea în folosin-

precum și brigăzile de pregătiri 
conduse de tov. Vlad Dumitru, 
Butnaru Victor, Olteana Alexan
dru, Onișor Nicolae, Simo Alexan
dru.

Sectorul / Uricani
In schimbul de dimineață din 

ziua de ieri și-au îndeplinit sar
cinile anuale de plan și minerii 
sectorului I de la mina Uricani. 
Printr-o bună organizare a mun
cii șl folosirea din plin a utilaje
lor, minerii de aici au trimis la zi 
de la începutul anului 20 530 tone 
de cărbune în plus și au atins un 
randament de 2,96 tone cărbune pe 
post, cu 50 kg, pe post mai mare 
riecît cel planificat. Brigăzile care 
au adus o contribuție deosebită 
ia succesele sectorului sînt cele 
conduse de tov. Cîrciumaru Victor, 
Pînzaru Alexandru, Teodorescu 
Stancu, Maftei Stan, Burtea Niță,

prag de iarnă
trei blocuri, la Petroșani două 
blocuri, iar la Vulcan un bloc, Săp- 
tămînile viitoare, alături de aces
te 8 blocuri, vor mai fi începute să
păturile de fuedatM» la alte zeci 
de blocuri, care urmează sa fie 
date în folosința în anul viitor. 
Totodată, pe șantkvre se desfă
șoară cu intensități lucrările și îa 
cele două obiective culturale — 
casa de cultură din Petroșani și 
cinematograful din Lupeni — pen
tru a căror construcție se depun 
multe strădanii.

NOTĂ

Autobuzele loetle 
nu au grafie 

de circulație?
In ultimele luni, datorită preo

cupării manifestate de conducerea 
I.C.O., circulația autobuzelor care 
leagă Petroșaniul cu Lonea, Cim- 
pa, Aninoasa, Lupeni și Uricani, 
s-a îmbunătățit simțitor. Astfel, 
respectivele autobuze pleacă eu 
regularitate în timpul prevăzut, a- 
sigurînd în condiții normale trans
portul călătorilor.

Spre deosebire de aceste trasee, 
pentru autobuzele de eursă locală 
Petroșani — Petrila, Coroiești — 
Paroșeni și Paroșeni — Bărbătenî 
nu s-a reușit încă să se asigure 
o bună circulație. Cu toate că, de 
pildă, la Livezeni (Petroșani) s-a 
înființat un post fix de dispeceri 
care să coordoneze circulația au
tobuzelor, rezultatele nu se văd, 
Astfel, zilnic, la capul de linie Li
vezeni se adună șj staționează 
cîțe 3—4 autobuze, în timp ce pe 
traseu Sînt mașini puține iar ce
tățenii așteaptă zadarnic prin sta
ții. Același lucru se . întîmplă și 
Ia stația de întoarcere Petrila. 
Foarte, neregulat circulă și auto
buzele locale din Vulcan și Lu
peni, ceea ce produce nemulțu

mirea cetățenilor.
Ar fi necesar să se alcătuiască 

grafice de circulație și pentru au

tobuzele de pe traseele locale.

PUBLICITATE

CUMPĂRĂTORI!
ji O.C.L. Produse Industriale Petroșani anunță publicul cumpă-
iî rător din localitățile Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uricani, Aninoasa, 
;i Lonea, Petrila că prin magazinele de

poate aproviziona și cu
ii cole:
ii • Confecții pentru
ii litățile;
ii • încălțăminte — în

• Țesături de bumbac, lină și mătase — in localitățile Pe- 
:• troșani, Lupeni, Vulcan;
ii • Tricotaje — în locali tățile Petroșani, Lupeni, Vulcan;
ii • Mobilă — în localltă Iile Petroșani, Lupeni,. Vulcan,
ij Magazinele cu produse metalice și sport din toate localită-
ii tile din Valea Jiului oferă cumpărătorilor următoarele arti- 
І: cole: biciclete,
ii rufe, acordeoane, aparate foto și altele.
ii Vizitați magazinele O.C.L. Produse Industriale și folosiți con»
i; țiile avantajoase de plată ce vi se oferă, procurîndu-vă obleq« 
i| tele necesare!

produse industriale se 
PLATA ÎN RATB cu următoarele arti-

bărbați, femei și copii — în toate loca-

localitățile Petroșani, Lupeni și Vulcan;

motorete, mașini de cusut, mașini de spălat

<

N E !
Petroșani anunță 

vînzare prin ma- 
plata în rate în 
salarlații perma-

tă a celor două blocuri însumînd 
50 apartamente noi. La realizarea 
acestor construcții, zugravii Svart 
Ioan și Pop Cornsl, instalatorii 
Vasiu Petru, Voicu Iulian, Dăian 
loan, mozaicarul Volintiru Marin, 
titapiarul Bbhm loan au adus o con- 
tribuție prețioasă, străduindu-se să
dea lucrări de bună calitate. A-
cum, strădaniile lor se apropie de
sfîrșit; săptămînil? următoare și
aceste blocuri vor ti date în fo-
losința minerilor.

Pregătiri pentru anul viitor
Zidarii au încă mult de lucru, 

cu toate că frigul a început să se 
facă simțit. Astfel, într-o seamă de 
localități au început lucrări Ia noi 
blocuri, cere vor fi predate în cursul 
anului viitor. La Aninoasa, se cons
truiesc două blocuri noi, la Lupeni

Ie incinta preparatiei Lupeni s-a amenajat de aurind o nouă seră 
de fiori — sursă sigură pentru împodobirea încăperilor uzinei, iar 
la primăvară și a împrejurimilor preparafiei.

Foto: RIEGELHAUPT

Toate forțele pentru asigurarea exploatărilor miniere 
cu utilajele și piesele de schimb necesare

(Urmare din pag. l-a)

Sintetizînd angajamente^ colec
tivului uzinei, hotărîrea conferin
ței de partid a pus în fața nou
lui comitet de partid, a organi
zațiilor de bază, sarcina de a mo
biliza colectivele sacțiiior de a rea
liza planul de producție pe 1964 
cu 14 zile înainte de termen, de 
• realiza o productivitate cu 1,5 
la sută mai mare față d,- cea pla
nificată și o economie И prețul 
de cost de cel puțin 150 000 lei.

Lucrării? conferinței au consti
tuit un bogat izvor de învățăminte 
pentru realizarea acestor sarcini. 
Tovarășul Bîrsan Trai'an, mecanic 
șef si C.C.V.J., invitat la conferin
ță, a arătat necesitatea luării de 
măsuri pentru confecționarea la 
timp a comenzilor lansate de ex
ploatările miniere. Totodată, el s 
criticat unele secții pentru că nu 
întotdeauna colaborează și nu a- 
cordă atenție suficientă calității 
lucrărilor, asigurării unui control 
tahnic preventiv pe faze, de Iu-, 
cru Tovarășul Tolvay Alexandru, 
inginerul șef al uzine:, a subliniat

necesitatea îmbunătățirii activității 
la reparații capitale și la produc
ția naterminată. In prezent colec
tivul uzinei are un volum mare de 
lucrări neterminate pentru exploa
tările miniere Aninoasa, Lonea, 
Lupeni, Petrila și alteia a căror 
valoare se ridică la peste 8,7 mi
lioane lei.

Conferința a subliniat că la 
U.R.U.M.P. există rezerve interne 
importante pentru satisfacerea de
plină și la timp a exploatărilor mi
niere cu utilaj? și piesale de 
schimb necesare, Comitetul de 
partid, organizațiile de bază, tre
buie să urmărească mai îndeaproa
pe felul în care conducerea uzinei 
și conducerile secțiilor se preocupă 
de introducerea în lucru a comen
zilor lansate de colectivele exploa
tărilor miniere, de procurarea ma
terialelor necesare în vederea эхе- 
cutării tcestora. Tovarășul Tefeleș 
Gheorgh? a subliniat necesitatea 
realizării unei stații de încercare 
pentru locomotivele electrice cu 
troley, pentru colivii, pompe, com- 
presoare și numai după ce s-a exe
cutat rodajul și proba, utilajul să

fie dat exploatării miniere. Tov. 
Mardare Vasils a propus ca noul 
comitet de partid să urmărească 
felul în care conducerea uzinai și 
comitetul sindicatului se preocupă 
de ridicarea calificării profesionale 
a muncitorilor, de organizarea și 
desfășurarea întrecerii socialiste.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul Blaj 
Traian, membru în Biroul Comite
tului orășenesc de partid Petroșani. 
In expunerea sa, vorbitorul a fă
cut recomandări noului comitet de 
partid privind ridicarea muncii la 
nivelul sarcinilor elaborate de 
partid.

Vorbitorul a subliniat că sarcina 
cea mai importantă ce stă în fața 
comuniștilor de la U.R.U.M.P. este 
asigurarea tuturor măsurilor пэсе- 
Лагэ realizării cu succes a sarcini
lor planului de producție pe 1964. 
Comitetul de partid trebuie să at 
corde o mai mare atențl? îmbună
tățirii conducerii politice a orga

nizației sindicale și de tineret, ast
fel ca эіе să contribuie efectiv la 
întărirea disciplinei în muncă, la 
îndeplinirea sarcinilor economice.

ÂTENTIB
O.C.L, Produse Industriale din 

publicul consumator că s-a pus la 
gazinele sale de specialitate și cu 
condiții foarte avantajoase pentru 
nenți următoarele articole :

— Bitlclete tiu urotitjle internă to № ;i titani
— Hem tio orotetlle internă
— йсіШРоаіе 12, 34. < 70 si 10 bați
— Saiofiant tio urottuctie literei
— Întâie feti „Orizont" si altele.

CONDIȚII DE VINZARE
Rata minimă lunară va fi : Pentru cumpărătorii 

cu remunerație lunară netă pînă la 1000 lei, de 75 
lei lunar, pentru salariații cu o remunerație lunară 
netă peste 1000 lei, de 100 lei lunar.

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Indu
striale ș’ profitați de condițiile avantajoase 
de plată ce vi se oferă, procurîndu-vă obi
ectele preferate.

< «

I.LL. „6 August* Petroșani
angajează imediat

: Tîmplari mobilă $i binale cu pla
ta în acord.

— Gestionari de materiale.
: Informații se pot primi la sediul întreprin- ; 

derii din str. Mihai Viteazu nr, 1 Petroșani.

29 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 
populare, 7,30 Sfatul medicului, 
7,45 Cîntece despre mineri și ote- 
lari, 8,00 Sumarul presei centrale. 
8,06 Cîntece și dansuri populare,
8.30 Muzică din opere, 9,00 Muzică 
de balet de compozitori romîni,
9.30 „Valsul tinereții" — muzică 
ușoară, 10,23 Estrada instrumente
lor, 11,05 Uverturi la operete, 12,00 
Lucrări inspirate din lupta parti
dului : Fragmente din oratoriul 
„Pe lespedea eroilor1’ de Sergiu 
Sarchizov, 12,42 Muzică ușoară, 
13,10 Arii și duete din opera „Fa
vorita" de Donizetti, 14,00 Muzică 
populară, 14,30 Poemul simfonic 
„Cîntarea Romîniei" de Matei So
cor, 15,30 Program de muzică de 
estradă, 16,15 Vorbește Moscova I 
17,12 „Poem eroic" de Mauriciu 
Vescan, 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Muzică ușoară cerută de as
cultători, 18,30 Program muzical 
pentru evidential în întrecerea 
socialistă, 19,30 Universitatea teh
nică radio, 19,45 Muzică ușoară

interpretată de Gigi Marga și 
George Bunea, 20,10 Cîntece din 
folclorul nou cerute de ascultă
tori, 20,40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II, 21,15 Muzică de dans, 
21,45 Părinți și copii, PROGRAMUL 
II. 10,30 Arii din opere interpre
tate de soliști romîni, 11,30 Muzi
că de estradă, 12,05 Creații romî- 
nești de cîntece în interpretarea 
ansamblurilor de amatori, 13,03 
Soliști romîni de muzică ușoară,
13.30 Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al, Graur despre „Alte indi
cații normative" (reluare), 13,40 
Medodii sportive și de tineret, 
14.05 Din creația de operetă a com
pozitorilor noștri, 15,00 Actualita
tea în țările socialiste, 16,12 Co
ruri din opere, 16,58 Melodii romî- 
nești de estradă, 19,00 Lucrări 
simfonice de compozitori romîni,
19.30 Teatru la microfon. Ciclul 
„Mari interpreti din trecut" : „Un 
om de afaceri ' de Honore de Bal
zac, 21 00 Piese de estradă 21,50 
Interpreti de muzică ușoară,
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Vizita delegației de stat a R.P. Romine 
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acest co-mbinat să facă schimb de 
experiență cu specialiștii romîn; 
din același domeniu. Tovarășul

Cofltimiarea convorbirilor
LIUBLIANA 27 (Agerpres).
Miercuri după-amiază au conti

nuat la Brdo convorbirile între 
delegația R. P. Romine, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, prim-seCretar 
al C.C. al P.M.R., și delegația R.S.F. 
Iugoslavia condusă de tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I.

Din partea romînă au partici
pat Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Emil Bodnăraș și 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Cofneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe și: Aurel Mălnă-

Masă oficială în cinstea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

LIUBLIANA 27. De la trimișii 
speciali Agerpres S. Strujan și P. 
Popa :

Președintele Skupștinei R. S. 
Slovenia, Ivan Macek, a oferit o 
masă oficială în cinstea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R.

Au luat parte tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Emil Bodnăraș și Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Aurel Mălnășan, ambasado
rul R. P. Romîne în R.S.F. Iugo
slavia.

Din partea iugoslavă au parti
cipat tovarășii Miha Marinko, se
cretar al C.C. al U.C. din Slove
nia, Vida Tomșiei, președintele 
Comitetului general al U.S.P.M.I. din 
Slovenia, Viktor Avbeli, președin
tele Vecei Executive a R. S. Slo
venia, Iosip Vidmar, președintele 
Academiei Slovene de Științe și 
Artă, general-locotenent-colonel 
Rado Pehacek, persoanele oficiale 
iugoslave eare însoțesc delegația 
reprezentanți ai vieții politice și 
publice.

Tovarășii Ivan Macek, Ion 
Gheorghe Maurer și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit toasturi. 
In toastul său, tovarășul Ivan 
Macek a subliniat eă locuitorii 
R. S. Slovenia cunosc realizările

Jnfîlnire între A. Bîrlădeanu și M. Minici
LIUBLIANA 27 (Agerpres).
Miercuri dimineața a avut loc 

la Liubliana o nouă întîlnire între 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne și Mi

COLOMBO. Cosmonauții sovietici 
Valentina Nikolaeva-Tereșkova, An
drian Nikolaev și Valeri Bikovski 
și-au încheiat vizita întreprinsă în 
Ceylon. La 27 noiembrie, ei au 
părăsit Colombo, îndreptîndu-se 
spre Indonezia.

In aceeași zi ei au sosit la Dja
karta.

WASHINGTON. După o între- 
vedere avută cu reprezentanții ță
rilor latino-americane participante 
la programul „Alianței pentru pro
gres", președintele Johnson a de
clarat, într-o emisiune televizată, 
eă viitorul țărilor latino-americane 
constituie o preocupare deosebită 
pentru S.U.A. și eă el va duce mal 
departe programul ..Alianței nen- 

Gheorghe Gheorghiu-Dej a apre
ciat pasiunea de muncă a specia
liștilor de la Combinatul' agricol 
Liubliana și le-a urat să obțină 
în viitor rezultate și mai bune.

șan, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă au parti
cipat Edward Kardeli, președin
tele Skupștinei Federative, Miha 
Marinko, secretar al C.C. al U.C. 
din Slovenia, Miloș Minici, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derative, Marin Țetiniciț, secretar 
de stat pentru transporturi și te
lecomunicații în Vecea Executivă 
Federativă, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, 
adjunct al secretarului de stat pen
tru afacerile externe și Arso Mi- 
latovici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

poporului romîn în construcția so
cialistă și sînt fericiți să salute în 
mijlocul lor delegația R. P. Ro
mîne.

Răspunzînd, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a arătat că peste tot 
delegația romînă a văzut lucruri 
interesante și se bucură de reali
zările însemnate obținute de po
porul iugoslav în dezvoltarea e- 
conomiei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a rostit, de asemenea, un toast 
în care, referindu-se la întreprin
derile vizitate,. fabrica ,,Iskra" din 
Krani, unde femeile formează ma
joritatea colectivului, Combinatul 
agricol Liubliana, unde- multe fe
mei sînt fruntașe, a subliniat că 
în condițiile socialismului femeia 
se bucură de o reală egalitate în 
drepturi. Conducătorul delegației 
romîne a toastat în cinstea femei
lor din R.S.F. Iugoslavia, care, ca 
și femeile din R. P. Romînă și din 
celelalte țări socialiste, aduc o con
tribuție de seamă In construcție 
socialismului, la apărarea păcii.

După dejun, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă foarte cor
dială, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, și 
membrii delegației de stat și-au 
luat rămas bun de la gazdele lor 
și, însoțiți de Miha Marinko, se
cretar al C.C. al U.C. din Slove
nia, 6-au întors la Brdo, lingă 
Krani.

loș Minici, vicepreședinte al Ve
cei Executive Federative a R.S.F. 
Iugoslavia.

Cu acest prilej, Alexandru Bîr
lădeanu și Miloș Minici au discu
tat probleme economice interesînd 
cele două țări.

tru progres" elaborat de fostul 
președinte Kennedy. ,

WASHINGTON. După întrevede
rea de la Casa Albă cu președin
tele Johnson, cancelarul R. F. Ger
mane, Erhard, a declarat că va re
veni la Washington intr-o vizită 
oficială peste cîteva săptămîni.

CAIRO. Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al R. P. Po
lone, care se află într-o vizită o- 
ficială în R.A.U., a avut o între
vedere cu AU Sabri, membru al 
Consiliului prezidențial al Repu
blicii Arabe Unite.

PARIS. După cum anunță agen
ția France Presse, fostul președin
te al Katangăi, Chombe, a sosit la 
Paris, venind ЛК MMrid.

STEAGUL ROȘ»

In legătură eu 
a lui J.

încetarea din viață 
F. Kennedy

NEW YORK 27 (Agerpres).
Marți dupa-amiază Adunarea 

Generală a O.N.U. s-a întrunit 
într-o ședință specială consacrată 
memoriei fostului președinte al 
S.U.A., John F. Kennedy. In cursul 
ședinței au luat cuvîntul președin
tele Adunării Generale, Rodriguez, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, vicepreședinții Adunării 
Generale, precum și președinții 
celor șapte comitete ale Adunării

★

WASHINGTON 27 (Agerpres).
Everett Dirksen, senator din 

partea statului Illinois, a anunțat 
că comisia judiciară a senatului 
va întreprinde „de îndată" o an
chetă separată și completă asupra 
împrejurărilor asasinării președin
telui Kennedy. Senatorul Dirksen, 
care este lider al minorității repu
blicane, a precizat că această co- 
nțisie va ancheta, de asemenea, a 
sasinarea lui Lee Oswald, uciga
șul prezumativ al lui John Ken
nedy.

Senatorul a adăugat că comisia 
va căuta în special să stabilească 
dacă asasinul a avut complicL

☆

NEW YORK 27 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" a pu

blicat sub semnătura lui James 
Reston un articol intitulat „Răz
vrătire împotriva legalității" în 
care se spune :

„O poveste despre două orașe. 
$i despre două asasinate. La Dallas 
— violență și anarhie. La Wa
shington — tristețe, umilință și a- 
larmare. Prin toate comentariile 
atît cele neoficiale, cît și cele pu
blicate, la Washington astăzi trece 
ca un fir roșu aceeași idee —

----- ©=,-

O DECLARAȚIE 
A CASEI ALBE

WASHINGTON 27 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Depar

tamentului de Stat, Richard Phillips, 
a dat citire unei declarații a De
partamentului de Stat în legătură 
eu recepția oferită la 25 noiem
brie de Lyndon Johnson în cinstea 
reprezentanților oficiali ai statelor 
străine sosiți la funeraliile lui J. 
Kennedy.

In declarație se spune, între 
altele :

„Președintele Lyndon Johnson a 
avut prilejul să se întîlnească cu 
mulți șefi de guverne și cu alți 
lideri proeminenți ai statelor străi
ne și să le exprime în numele gu
vernului american recunoștință 
pentru înaltul respect arătat pre
decesorului său, venind la Wa
shington pentru a participa la fu
neralii".

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Ul
tima Hora" publică un articol în 
care demască uneltirile cercurilor 
reacționare din Brazilia împotriva 
guvernului președintelui Goulait. 
După eum subliniază ziarul, gru
pările legate mai ales de partidul 
de opoziție „Uniunea național-de- 
mocrată" declară că „vor începe 
din nou ostilitățile" împotriva pre
ședintelui,

ALGER. Un grup de trei ofițeri, 
făcînd parte din comisia de supra
veghere a încetării locului la gra
nița algero-marocană, a sosit la 
Alger. Agenția UPI relatează că 
cei trei Ofițeri sosiți din Maroc — 
doi din Etiopia și unul din Mali 
— urmează să se întîlnească cu 
președintele Algeriei, Ben Bella, 
cu care vor avea un schimb de pă
reri reieritoare la activitatea co
misiei. 

ideea că țara noastră onestă a fost 
insuficient de civilizată, că în țară 
a izbucnit o răzvrătire sui generis 
împotriva legalității și cinstei, că 
indignările și îndurerările cetățe
nilor particulari nu sînt suficiente 
spre a obține iertarea pentru vina 
în legătură cu evenimentele din 
ultimele cîteva zile".

☆

NEW YORK 27 (Agerpres).
Intr-un articol intitulat „Cel mai 

mîrșav asasinat", Walter Lippman 
apreciază în „New York Herald 
Tribune", că asasinarea președin
telui este o manifestare a crizei 
„democrației americane". „Spiritul 
american trece printr-o criză acu
tă. Ceea ce s-a întîmplat Ia Dallas, 
ar fi. putut să se întîmple, fără 
îndoială, în alt oraș. Trebuie spus 
însă că asasinarea președintelui 
nu a fost primul act de violență 
politică în acest oraș, ci unul din- 
tr-o serie întreagă. Omul care este 
în prezent președintele Statelor 
Unite a fost maltratat de compa- 
trioții săi — texanii. Reprezen
tantul S.U.A. la Organizația Na
țiunilor Unite a fost acolo insul
tat".

— ;--------------

R. Butler despre posibilitatea încheierii 
unor acorduri cu U.R.S.S.

tionat „trei domenii de acorduriLONDRA 27 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Asociația zia

riștilor străini de la Londra, mi
nistrul afacerilor externe al An
gliei, R. Butler, a declarat că An
glia intenționează să-și mențină 
armamentul nuclear. El a arătat că 
țara sa este gata să participe la 
tratative privind forțele nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., însă îsi 
rezervă dreptul de a decide în a- 
ceasta problemă la încheierea de
finitivă a tratativelor.

In acest discurs, Butler a men-
-----------0-----------

SESIUNEA F. A. O.
ROMA 27 (Agerpres).

La 26 noiembrie au Început la 
Roma dezbaterile pe comisii în ca
drul celei de-a 12-a sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.).

Luînd cuvîntul în cadrul comi
siei pentru problemele economice 
și sociale, care examinează proble
ma situației alimentare actuale și 
sarcinile ce decurg pentru această 
organizație în viitorii ani, directo
rul general al F.A.O., B. R. Sen, 
a făcut un scurt bilanț al actua
lei dezvoltări generale a agricul
turii, scoțînd în evidență progre
sele obținute de țările dezvoltate 
în comparație cu cele în curs de 
dezvoltare, unde producția pe cap 
de locuitor se menține încă la un 
nivel scăzut. Referindu-se la a- 
ceastă problemă, directorul gene-

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

Lupta de eliberare din Guineea portugheză 
se intensifică

CONAKRY 27 (Agerpres).
După terminarea sezonului plo

ios, colonialiștii portughezi și-au 
reluat acțiunile militare împotriva 
patrioților din Guineea portughe
ză. Primind întăriri, trupele colo
niale concentrate în principalul 
centru administrativ, Bissau, în 
cearcă să restabilească legătura cu 
alte garnizoane înconjurate de de
tașamente de insurgenți. Potrivit 
unui comunicat dat publicității de 
conducerea Partidului african de 
luptă pentru independența Guineei 
portugheze și a insulelor Capului 
Verde, toate acțiunile trupelor por
tugheze întîmpină rezistența în 
dîrjită a patrioților.

1. I. Mii ian s-a lolllait 
и 6. losk si D. Me 
WASHINGTON 27 (Agerpreș). 
După o întrevedere cu Dean

Rusk, secretarul de Stat al S.U.A., 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
LT.R.S.S., a declarat ziariștilor — 
după cum relatează TASS — că 
au fost discutate probleme care 
au făcut în repetate rînduri obiec
tul convorbirilor dintre reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A. „Am dis
cutai probleme ale situației inter
naționale, în special problema de
zarmării. Am încercat să găsrm 
căi de a obține un progres în 
problema dezarmării. Am găsit 
forme pentru continuarea tratati
velor în domeniul dezarmării".

La întrebarea dacă în timpul 
întrevederii cu Rusk au fost dis
cutate și probleme europene, A. I. 
Mikoian a răspuns afirmativ.

☆

WASHINGTON 27 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS,

A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
a.1 Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut la Washington o 
întrevedere eu Douglas Home, pri
mul ministru al Angliei. In tim
pul convorbirii, care a durat peste 
o oră și jumătate, au fost abor-' 
date probleme de interes comun.

posibile cu Uniunea Sovietică". In 
primul rind. amplasarea posturilor 
de observatori pe teritoriile țări
lor N.A.T.O. și ale țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia» 
în al doilea rind, acordul cu pri
vire la oprirea răspîndirii armfl 
nucleare,- în al treilea rînd, acor
dul cu privire la neagresiune în
tre țări.

Butler a declarat, în continuare, 
că Anglia nu intenționează să a- 
dere pentru moment la Piața co
mună.

ral al F.A.O. a cerut guvernelor 
țărilor în curs de dezvoltare să 
acorde toată atenția cuvenită prin 
alocarea de fonduri și mijloace, 
în cadrul planurilor naționale, ne
cesare accelerării ritmului dezvol
tării agricole.

Din partea R. P. Romîne la a- 
ceste dezbateri a luat cuvîntul 

Eugen Alexe, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, conducătorul delegației, care 
a vorbit pe larg despre rezulta
tele obținute în agricultura țării 
noastre. El a subliniat că expe
riența dobîndită de agricultura 
țării noastre și locul pe care-1 o- 
cupă acest sector în cadrul dez
voltării generale a întregii eco
nomii naționale ar putea fi utilă 
eforturilor pe care le fac și alte 
țări în crearea unei agriculturi 
moderne.

In comunicat se arată că o co
loană de autocamioane și jeep-uri 
portugheze a fost atacată de parti
zani pe șoseaua dintre Bambadinta 
și Hole, suferind mari pierderi.

Patru nave portugheze, care au 
încercat să debarce trupe într-o 
serie de puncte de pe fluviul Co- 
rubal, au fost nevoite să se re
tragă din cauza atacurilor insur
genților.

Un alt detașament portughez de 
desant, debarcat de pe nave în re
giunea Fulakunda, a fost atacat de 
partizani. Din cauza marilor pier
deri în oameni, detașamentul a 
fost nevoit să se înapoieze la 
Bissau.
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