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Cu planul anual îndeplinit
Uzina de reparat utilaj minier Petroșani
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Colectivul uzinei s-a 
să-și îndeplinească planul 
de producție cu 15 zile înainte 
termen. N. .icitorii, tehnicienii 
inginerii metalurgiști, mobilizați 
organizația de partid, au depus
forturi susținute pentru îndeplini
rea acestui angajament. Strădaniile 
metalurgiștilor au fost încununate 

^ie Bucces : colectivul uzinei a săr
bătorit ieri, adică cu o lună îna
inte de termen, îndeplinirea pla
nului anual la producția globală 
și marfă. Planul la producția glo
bală a fost depășit în perioada

peste 5 300 000 lei, iar la 
ția marfă cu 6 200 000 lei. 
tivitatea muncii obținută 
pe cea planificată cu 17
La prețul de cost s-au obținut e- 
conomii peste sarcina 
in valoare de 2 085 000 lei, 
700 000 Iei cît reprezintă 
mentul anual. La aceste 
au contribuit colectivele
secțiilor. Secția construcții meta
lice, de pildă, și-a depășit planul 
la zi cu peste 400 tone. Au 
livrate peste plan 160 tone de 
se de schimb.

planificată 
față de 
angaja- 
succese 
tuturor

fost 
pie-

Centrata termoelectrică Paroșeni
La data de 30 noiembrie a. c. 

energeticienii de la centrala termo
electrică Paroșeni, una din cele 
mai mari uzine furnizoare de e- 

toergie electrică din țară, au ra
portat îndeplinirea planului anual 
de producție. In același timp, prin 
folosirea agregatelor 
optimi și reducerea 
propriu tehnologic a 
nit și angajamentul
conomii la consumurile
Astfel, în cele 11 luni ce au trecut 
din acest an s-au economisit 6286 
tone de combustibil convențional.

Prin reducerea consumurilor 
cifice, a pierderilor de energie pe 
rețea și alte măsuri de reducere a 
cheltuielilor de producție, energe- 
ticienîi de Ia Paroșeni au obținut 
economii la prețul de cost, peste 
sarcina de plan, în valoare 
3 871 000 lei.

spe-
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pentru cercetarea împrejurărilor în care au fost asasinați John 
Kennedy și Oswald

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

Semnarea acordului privind realizarea și exploatarea 
Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier 

a Comunicatului comunȘl

30. (Trimișii speciali 
Strujan și A. Popa

amiază, în clădirea 
Federative a 

a avut loc sem- 
intre Republica 

și Republica So- 
pri- 
Sis-
na-

BELGRAD
Agerpres S. 
transmit:)

Sîmbătă la
Vecei Executive
R.S.F. Iugoslavia 
narea Acordului 
Populară Romînă
cialistă Federativă Iugoslavia 
vind realizarea și exploatarea 
ternului hidroenergetic și de 
vigație Porțile de Fier pe fluviul
Dunărea și Comunicatul comun cu 
privire la vizita delegației Repu
blicii Populare Romine în Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via.

Acordul privind Sistemul Porțile 
da Fief și Gomuelcatul comun au 
fost semnate din partea romînă de 
tovarășul Gheorgne Gheorghiu-Dej

președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, iar din partea 
iugoslavă de tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugosla
via, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Din partea romînă au fost de 
față tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, Au
rel Mălnășan, consilieri și 
ai delegației.

Din partea iugoslavă au 
tovarășii Edvard Kardeli,
dintele Skupștinei Federative, Pe
tar Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federative, Mialko To- 
dorovici, vicepreședinte al Skupști
nei Federative, Miloș Minici, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derative, Косее Popovici, secretar 
de stat pentru afacerile externe.
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Slobodan Penezici, președintele 
Vecei Executive a R.S. Serbia, Ia
kov Blajevici, președintele Came
rei Economice Federative, Marin 
Țetinici, secretar federativ pentru 
transporturi și telecomunicații, Kiro 
Gligorov, secretar federativ pentru 
finanțe, dr. Ioje Brilei, membru al 
Vecei Executive Federative, Kilip

. Baikovici, secretar federativ pen
tru industrie, Bogdan Trnobrnia, 
secretar general al președintelui. 
Mirko Tepavaț, adjunct al secreta
rului de stat pentru afacerile ex
terne, Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia în R.P. Ro
mînă și alte persoane oficiale.

După semnare, tovarășii Gheor
ghe Găieorghiu-Dej și Iosip Broz 
Tito și-au strîns călduros mîinile. 
Membrii delegației romîne s-au în
treținut apoi cordial cu conducă
torii iugoslavi.

Sectorul de investiții 
de la Petrila

Minerii sectorului de investiții 
de Ia mina Petrila au raportat de 
curind că și-au îndeplinit sarcinile 
anuale de plan. Planul fizic de să
pări a fost îndeplinit 
de peste 110 la sută, 
timp productivitatea 
fost depășită în medie
La prețul de cost, pe primele 10 
luni ale anului, sectorul a obținut 
economii în valoare de 1 500 000 
lei. La aceste realizări și-au adus 
din plin contribuția brigăzile de 
mineri conduse de tov. Dogaru 
Sebastian, Kalath Otto, Fleșcan 
Constantin și Boteanu Nicolae. De 
la data îndeplinirii planului anual 
minerii de 
1 800 m.c. 
niere.

Calitatea — o chestiune de prestigiu

din acest an 
extras peste 

cărbune rea- 
si un randa-

In cursul acestui an, colectivul 
mine; Aninoasa a obținut impor
tante succese în muncă. In pri
măvară i s-a decernat drapelul de 
exploatare fruntașă pe ramură. De 
două ori consecutiv a primit' dra
pelul de mină lruntașă pe bazin. 
In primele nouă luni 
minerii Aninoasei au 
plan 9 536 tone de 
lizînd, de asemenea,
ment superior celui planificat.

La calitatea cărbunelui- insă, re
zultatele sînt nesatisfăcătoare. Pro
centul de cenușă admis în cărbu
nele extras continuă să fie depă
șit. Din această cauză de-a lungul 
celor trei trimestre din acest an 
mina. Aninoasa a fost penalizată cu 
1 812 tone de cărbune. Aceasta a 
adus exploatării pierderi de 246 000 
lei la prețul de cost.

Ce-; drept au fost luate unele 
măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății producției. Astfel, la majori
tatea abatajelor s-a asigurat ilu
minatul gurilor de rostogol. In stra
tul 5 și la abatajele cu front scurt 
din stratul 13 poditura urmează 
îndeaproape avansarea frontului și 
în acest fel piatra ce se alege este 
depusă pe vatra gata podită. In 
programela prezentate de brigada 
artistică de agitație au fost criti

cate sectoarele și brigăzile ce au 
dat uitării calitatea. Ba și televi
zorul le-a făcut celor cartați cu 
calitatea cîte un „cadou" : o ca
ricatură ce reprezenta un bolovan 
enorm ce-1 trăgea de bluză pe bri
gadier. Drept urmare, brigăzi ca 
cele conduse de minerii Cristea 
Aurel, Berey Dionisie, Gall Mihai, 
Stan Silviu, Schneider Francișc, 
Ungureanu Vasile au trimis la ziuă 
cărbune mai curat.

Pe exploatare înșă, conținutul 
de cenușă din cărbune a continuat 
să fie ridicat, depășindu-se norma 
admisă ,cu 1,4 procente în august, 
cu 1,4 procente în septembrie și cu 
1,1 procente în luna octombrie. A- 
ceast’a pentru că, așa cum s-a ară
tat în recenta conferință de partid 
pe mină, în acțiunea pentru îm
bunătățirea calității se mai mani
festă o seamă de lipsuri. Bunăoară, 
la exploatarea apofizelor nr. 6 
din stratul 3, sectorul I, unde 
bunele conține multă piatră, 
există o susținută preocupar 
tru alegerea șistului.

Printre brigăzile care neglijează 
calitatea producției se numără cela

Deși tînăr, Avram loan se 

bucură la U.R.U.M.P. de pres

tigiul unui bun maistru elec

trician.
Iată-1 în clișeu măeurînd re

zistența unui încălzitor electric 
J construit în atelier.
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FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

Semnarea convențiilor romîno-iugoslave
Din . partea romînă convențiile 

au fost semnate de Nicola? Gheor 
ghiu, adjunct ai ministrului mine
lor și energiei electrice, 
partea iugoslavă de 
ianovici, membru al 
tive a R.S. Serbia.

La semnare au fost
Mălnășan. ambasadorul R.P. Ro
mîne la Belgrad, Arso Milatovici. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia li 
București, consilieri ai celor două 
părți, ziariști.

BELGRAD 30 (Agerpres).
Sîmbătă dimineață la Vэсеа Exe 

cutivă Federativă a R.S.F. ’ lugosla-, 
via a avut loc semnarea conven
țiilor romîno-iugoslave privind sis
temul hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier. Convențiile se 
referă la elaborarea proiectului, 
execuția lucrărilor, stabilirea valo 
rii investițiilor și deconectarea re
ciprocă, exploatarea sistemului 
Porțile de Fier și alte probleme în 
legătură cu realizarea și exploata
rea Sistemului.

Dejunul de la
speciali

Socialis- 
secretar

BELGRAD 30. (Trimișii 
Agerpres transmit :)

Președint ele Republicii 
te Federative Iugoslavia,
general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a ofe
rit sîmbătă la amiază la Palatul 
Alb, un dejun în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, prîm-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au. participat tovarășii Ion Ghe 
orghe Maurer, Emil Bodnăraș, A- 
lexandru Bîrlădeanu. Corneliu Mă- 
nescu. Aurel Mălnășan, precum și 
consilierii delegației.

Din partea iugoslavă au luat par-

iar dîtl 
Bogoliub Sto- 
Vecei Execu-

de față Aure!
R.P.

Palatul Alb
te tovarășii Edvard Kardeli, Alek
sandar Rankovici, Petar Stambo- 
iici, Iovan Veselinov, Veliko Vla- 
hovici, Ivan Goșniak, Boris Krai- 
gar, Miloș Minici, Kocea Po
povic! și alte psrsoane oficiale.

In cursul dejunului, care a de
curs într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej, și Iosip Broz Tito au 
rostit cuvinte de apreciere a re
zultatelor fructuoase ale vizitei, de 
salut la adresa celor două popoare, 
și de urări de succes în construcția 
socialistă, exprimînd convingerea 
că prietenia și colaborarea dintre 
ele se vor întări și dezvolta tot mai 
mult spre binele cauzei comune, a 
socialismului și păcii.

Brigada condusă 
de minerul Plinge 
Alexandru de la 
sectorul V al mi
nei Aninoasa este 
una dintre brigă
zile bine organi
zate, care execută 
lucrări de calitate 
și depășește sar- 
einile de plan.

IN CLIȘEU : Bri
gadierul (al doi
lea din stînga) a- 
lături de ortacii 

schimbul II.



CARNET PLASTIC

Succesul unui artist petroșănsan

PRIN ȘCOALA ARTEI
Sîntem elevi la Școala populară 

de artă din Petroșani. O bună 
parte din timpul liber ni-1 petre
cem aici, la școală, în tovărășia 
profesorilor, a instrumentelor. Aici 
ne cizelăm talentul, de aici ple
căm cu bogate cunoștințe cultu- 
ral-artistice pe care le punem a- 
poi In slujba întăririi activității 
culturale din cluburi, cămine cul
turale și întreprinderi. In artico
lul de fată ne-am propus să in
formăm cititorii ziarului despre cî- 
teva din activitățile școlii noastre 
dlntr-o singură zi.

încă de la intrarea -in școală, 
un bust cu o figură încordată, 
puțin visătoare atrage atenția. 
Este poate omul care a condus 
orchestra în finalul simfoniei a 
9-a de Beethowen sau poate acela 
în mintea căruia a răsunat pentru 
prima dată Balada lui Ciprian 
Porumbeecu. De pe pereți privesc 
fetele unor oameni celebri, genii 
autentice care vor trăi pururi în 
inimile noastre. Privesc parcă pu
țin Încruntați și așteaptă de la 
noi consacrarea. Această galerie 
de oameni celebri te face să me
ditezi puțin la drumul anevoios 
presărat eu obstacole, pe care ei 
l-au parcurs cu greutăți și riscuri 
și au atins culmile artei.

In întreaga clădire pulsează 
viața, munca, studiul. Pereții îm
brăcat! în oglinzi te îndeamnă 
parcă involuntar să-ți verifici ți
nuta. înaintezi 
acordurile vii

pe coridor. Se aud 
ale unei chitare;

-©

Un bun prieten și sfătuitor

Unii 
cărți

alte

sînt cal
au înre- 
anului și

Setea de cultură a oamenilor 
muncii e nepotolită. Zilnic, tineri 
și vîrstnici din orașul Petroșani 
își îndreaptă cu plăcere pașii spre 
biblioteca clubului muncitoresc al 
sindicatelor din localitate, 
preferă cărți politice, alții 
tehnice sau beletristice.

Serile literare, recenziile și 
acțiuni cu cartea ce se organizea
ză la club Je dezvoltă oamenilor 
gustul pentru citit, îi ajută să cu
noască cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Mărturie acestui fapt 
totecile bibliotecii, care 
gistrat de la începutul 
pînă în prezent peste 2 000 de ei- 
titori cu circa 15000 cărți citite. 
Acest lucru se datorește în bună 
parte muririi fondului de cărți al 
bibliotecii, care însumează în mo
mentul de față peste 25 000 vo
lume.

Un aport prețios la răspîndirea 
cărții în rlndurile oamenilor mun
cii îl aduc și cele 37 biblioteci 
mobile care își desfășoară activi
tatea în raza orașului. Ele sînt 
drumate îndeaproape de către

în- 
to-

Bogată activitate 
artistică

profesoarel 
parte a 
s-au de-

Cercul literar al Școlii me
dii din Vulcan desfășoară o 
bogată activitate. De cuțînd, 
sub Îndrumarea 
Antoce Marla, o 
membrilor cercului
plasat la căminul cultural din 
Coroiești unde au prezentai 
un frumos program artistic. 
De un deosebit succes s-a bu
curat piesa „Zlna rodului", 
precum și dansul ritmic șl 
dansul popular. Dintre tinerii 
actori amatori s-au distins e- 
levli Potroacă Viorel, Gher
man Mihai, KIrscher Eva, 
loescu Cornelia și alții.

A. GURTAVENCO 
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Aici se 
sală 
pian 
ore 
Ce

instru- 
fi un

nu. E- 
la Școala populară de artă
cântă, declamă, acompa-

de domin; яе. Dar

vin din sala unde au ore cei de 
la secția de chitară. Nu trebum 
deranjați. învață. Pe o ușă alătu
rată scrie „Arte plastice",
lucrează in liniște. Dintr-o 
învecinată o voce însoțită de 

: răzbate pină departe. A-ici.. au 
elevii de ia secția „Canto",
voce frumoasă are fata aceasta. 
Cine-o fi î Te depărtezi. Timbrele 
diferitelor instrumente te îmbie să 
asculți. Viori, acordeoane, 
mente de suflat. Parcă ar 
concurs 
levii de 
învață, 
niază.

In școală funcționează 9 cer
curi printre care cele de acordeon, 
arte plastice, canto, vioară, acto
rie, instrumente de suflat și altele. 
Și aici, zi de zi, la școala artei 
vin să învețe oameni 
din toată Valea Jiului, 
ior crescînd an de ah. 
sori calificați ca 
Pataki Alexandru 
șan Nicolae la 
veszter Victor la
plastice și unii actori de la tea
trul de stat care predau aici, de
pun mult interes pentru pregăti
rea elevilor, pentru educarea și 
modelarea talentului lor. La rîn
dul lor,, elevii își pun la încer
care răbdarea, elanul, perseve
renta.

MAKEI DOINA 
DINGA FRANCISC 

elevi, Școala populară de artă 
Petroșani

Vaier 
la vioară, 
trompetă, 
cercul de

ai muncii 
numărul

Iar profe-
Ștefan și

Mes-i-
Szil-
arte

varășa lonescu Aurica, biblioteca
ra clubului, pe baza unui plan de 
muncă.

Printre cititorii cei mai activi 
ai bibliotecii se numără muncito
rii Popovici Grigore și Rădescu 
Gheorghe de la U.R.U.M.P., Acs 
Alexandru, muncitor la S.T.R.A., 

Benea Simion, lăcătuș de revizie 
la C.F.R., Hîndoreanu Rodica, ele
vă la Școala de 8 ani nr. 1, Me. 
drea Adrian, elev la Școala pro
fesională de ucenici, Magyari Iu- 
liana, casnică și alții.

Pentru ei, ca și pentru majori
tatea muncitorilor din Petroșani, 
cartea a devenit un bun prieten 
și sfătuitor.

LA CLUBUL ENERGETICIENILOR

apartamentele energeti- 
aprind primele lumini, 
clubului sa intensifică, 
trece la acele ore pe

De cîtva timp, în cartierul Soho- 
dol—Paroșeni s-a deschis noul club 
al energeticienilor, care dispune de 
o bibliotecă cu peste 5 000 volu
me, jocuri de rummy, șah, o masă 
de ping-pong și... muzică.

Cînd în 
cienilor se 
activitatea 
Dacă veți 
acolo, atentia vă va fi atrasă, de la 
distanță, de acorduri line de chita- 
tare. Intrînd înăuntru îi veți cu
noaște și pe cei care le mîngîie 
cu atîta pasiune corzile, împrăș
tiind în liniștea serii melodii plă
cute, fermecătoare. Veți afla că 
sînt electricianul principal de la 
centrala telefonică Negreanu Iosif, 
turbiniștii Burdea Dorel și Ștaubert 
Friedhslm, muncitorul termotehni- 
cian Balacsek Wiliam și profesorul 
Corfiatis Arpadie. Alături de chi- 
tariști, acordeonistul Lupaș Petre 
și bateristul Sviștea Emil, ambii e- 
lactricieni la atelierul de reparații 
al termocentralei le ține isonul. In 
mijlocul tinerilor instrumentiști, 
maistrul electrician Nicoară Gheor- 
ghe, șeful centralei telefonice... 
joacă rolul de dirijor.

— Băieții sînt foarte entuzi-

”e ecranul c.nemalografului
„7 Noiembrie" diri Petroșani

ANCHETA

I

Filmul este o dramă psihologică 
bazată pe o problemă de conștiin
ță. El este ancheta pe care tînărul 
inginer Petr Danilov o opereaz^ în 
străfundul sufletului său atunci 
cind se află într-un moment im
portant al vieții.

Prin retrospecții succesive, prin- 
tr-o analiză profundă și complexă 
a modului în care evoluase, Petr 
Danilov ajunge la înțelegerea fap
tului că drumul spre parvenire, pe 
care o pornise, amenință să-l ducă 

o prăpastie morală. Aceastăspre
înțelegere îi dă forța de a înfrunta 
conducerea uzinei, mărturisind ade
vărul pentru a-și dezvinovăți o co
legă, chiar dacă prin aceasta iși 
periclita cariera.

Filmul Ancheta, o producție a 
studiourilor din R.P. Bulgaria, ru
lează pe ecranul cinematografu
lui „7 Noiembrie" din Petroșani, 
începînd de mâine 2 decembrie.
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Pe un panou din curtea prepa rației din Lupeni a apărut de eu- 
rînd o frumoasă lucrare de artă executată de doi artiști plastici 
bine cunoseuți în Valea Jiului. Este vorba de basorelieful executat de 
către tovarășii Tellmann Iosif și Fodor Kalman.

IN CLIȘEU: Basorelieful din curtea preparației din Lupeni.

SHAKESPEARE ȘI SHAW
O

Pentru prima oară de la înfiin
țarea sa, cu 9 ani în urmă, teatrul 
„Festivalul Shakespeare" din Strat
ford (Connecticut — S.U.A.), eare 
este cunoscut în lumea întreagă 

aști — spunea tovarășul Nicoară. 
Vor să formeze o orchestră de chi
tare... pe cinste. Și nu mă-ndoiesc 
că vor reuși. Eu le dau tot con
cursul.

Și într-adevăr le dădea tot con
cursul. La rîndul lor, „băieții" se 
străduiau și reușeau să strunească 
cu siguranță instrumentele.

U
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— Acum — continuă tovarășul 
Nicoară — avem clubul nostru aici 
în cartier și sperăm că activitatea 
culturală a termocentralei să se 
desfășoare în bune condiții. Ti
neri avem multi și talentati. Ne e 
necesar însă sprijinul permanent al . 
conducerii uzinei și, bineînțeles, al 
oamenilor.al tuturor tinerilor. Pozi
tiv este faptul că, încă de la în
ceput, un ajutor substanțial în ac
tivitatea noastră îl primim din par
tea cadrelor didactice de la școala

ți
pe 
s-a 
1U-

In una din sălile Galeriilor 
niunii Artiștilor Plastici, de 
Calea Victoriei din București, 
deschis o expoziție cu 30 de 
crări ale pictorului petroșănean 
Fodor Kalman. Aceasta este pri
ma expoziție personală prezentată 
în Capitală de unul din membrii 
Cenaclului de creație al U.A.P. din 
Petroșani. E un succes de presti
giu al colectivului de artiști din 
Valea Jiului. Acestui succes i se 
adaugă căldura cu 
tele lui Fodor 
tîmpinate de 
tean. In 
deschisă 
au tinut 
puse.

Cu mult interes au fost primite 
acuarelele combinate cu tuș din 
ciclul „Peisaje din Valea Jiului". 
Intre acestea se remarcă schițele 
„Construcții noi", „Șantier", „Car
tierul Petroșani est", puse alături 
de unele care evocă sărăcia tre
cutului cum 
din Petrila" 
nioară". Cu 
vă, păstrînd
robustețea peisajului specific Văii 
Jiului se oprește artistul asupra 
unor aspecte pitorești ne care le 
întîlnnn tablouri ca „Drum spre 
haldă". .„Funicular din Petrila" 
sau „Știurț spre Jieț".

Din peisajul natural atît de fru
mos al meleagurilor de Ia izvoa
rele Jiului, artistul evocă cîteva 
imagini reprezentative în acuare

care expona- 
Kalman au fost în- 
publicul bucureș- 

cît expoziția a fost 
3000 de vizitatori

cunoască lucrările ex-

zilele 
peste 
să

sînt „Vechea colonie 
și „O stradă de odi- 
multă putere evocati- 
culoarea locală și

I

pentru spectacolele sale remarca
bile, a rupt cu tradiția, prezentînd 
opera unui alt autor decît Shakes
peare, și anume „Cezar și Cleo
patra" de Bernard Shaw.

da 8 ani de aici, din cartier. Zilele 
trecute, de pildă, cu ajutorul tova
rășului Stănescu Alexandru, direc
torul școlii, formația de teatru a 
clubului a hotărît punerea în sce
nă a piesei de teatru „Postul X" 
de Constanta Bratu. Au fost deja 
repartizate rolurile, iar peste cîte- 
va zile vor începe repetițiile. De 
asemenea din inițiativa tovarășului 
Vulpe Victor va fi reorganizată și 
brigada artistică de agitație. Bine
înțeles că activitatea culturală a 
clubului nostru nu se va opri aici. 
Deocamdată

Tovarășul 
petițiile cu 
lași timp și 
intensă activitate. In sala de șah, 
aplecați asupra meselor cu pătră
țele alb-negru, iubitorii sportului 
minții încinseseră dispute pasionan
te. Deși aici era liniște, chibiții 
avînd grijă să... tacă, la deschi
derea ușii, în sală, pătrundeau a- 
cordurile muzicii și țăcăniturile rit
mice ale mingilor de ping-pong, 
care întîlneau în cale suprafața ne
tedă a mesei sau învelișul de cau
ciuc al palatelor. In sala de ping- 
pong tocmai se disputa o intere
santă partidă de dublu-bărbați. De

însă...
Nicoară și-a reluat re- 
„băietii" săi. In ace- 
în celelalte săli era o

.Toarn- 
ciclul „Primăvara ia Meri- 
„Aspect de iarnă" și „Pano-

lele „înainte de furtună", „ 
na", 
șor", 
ramă spre Maleia".

Un colorit delicat, transparență 
și căldură întllnim în panoul cu 
flori „Ciclame albe", „Crizanteme" 
și „Floarea soarelui".

De asemenea, note originale se 
văd în ciclurile „Peisaje din Hu
nedoara" și „Vara la Apold".

IR1MIE STRAUȚ
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Orchestra simfonică 
din Petroșani 

la un an de activitate

susținute în cursul 
audiate de aproxi- 
spectatori.
avut în total 77

la concerte circa 35 de lu- 
dintre care: 10 simfonii, 12 
de operă, 4

precum și
de ope- 

lucrări or-

înființată la 2 decembrie 1062, 
orchestra simfonică a clubului din 
Petroșani sărbătorește mline un 
an de activitate rodnică, concre
tizată în cela paste 22 de manifes
tări și concerte 
primei stagiuni 
mativ 5 500 de

Orchestra a 
întîlniri insumînd peste 4 000 de 
ore (concerte și repetiții) de acti
vitate obștească. Repertoriul or
chestrei a fost bogat, interpretjn- 
du-se 
crări 
arii 
retă, 
chestrate de dirijor. Toate aețs- 
ța succese sînt rezultatul activită
ții întregului colectiv al orchestrei 
care a răspuns cu conștiinciozitate 
și seriozitate la toate chemările.

Deschiderea noii stagiuni la în
ceputul lunii octombrie 1963 mar
chează o nouă etapă de dezvoltare 
и orchestrai simfonice. Cu ocazia 
împlinirii unui an de activitate a 
orchestrei, felicităm călduros co
lectivul de instrumentiști, soliști 
vocali și dirijori urîndu-i mult suc
ces în activitatea viitoarelor .sta
giuni.

prof. C. HOGMAN 
secretarul Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă Petroșani

©

„Grădina cu trandafiri"
Astă seară, la ora 20, Teatrul de 

stat Valea Jiului reia prezentarea 
piesei de teatru „Grădina cu tran
dafiri" de Andy Andrieș. Din dis
tribuția piesei ' fac parte actorii 
Ion Anghelescu, Mioara Păcuraru, 
Mihail Panait, Mia Macri, Ioan Ne
grea, Vasile Hașiganu, Romeo Mu- 
șețeanu, Realini Lupșa, Georgeta 
Nicolae. Regia este semnată de 
Alexandru Miclescu.

Lami 
parte 
scur- 
înse-parcă prea repede. Se

de mult. Elevii din clasa a 
a Scolii medii serala din Lu- 
Beldeanu Emil, Dimperîu Ro-

Drăghina

o parte a mesei, electricienii Nico
lae Gheorghe și Dranovschi Gbeor- 
ghe, iar de cealaltă cazangiii 
Ștefan și Ene Stelian. Fiecare 
avea... galeria ei. Minutele se 
geau 
rase 
Xl-a 
peni 
mulus, Bușu Gheorghe, 
Ionel, Pîșcu Irina, luciători la ter
mocentrală terminaseră orele și se 
abătuseră pe la club. Unii jucau șah, 
alții rummy. Mulți însă împrumu
tau cărți. Tînăra bibliotecară Tu- 
doran Olga servea pe fiecare după 
gust, după preferință.

Dar nu numai în ziua acea a 
fost activitate la clubul din Pa
roșeni. In fiecare zi, cele cinci 
săli ale clubului devin neîncăpătoa
re. Energeticienii sa mîndresc cu 
clubul lor. Aici își petrec o bună 
parte din timpul lor liber, de ăicf 
împrumută cărțile de care au ne
voie. Activitatea culturală a clu
bului va trebui însă susținută și 
îndrumată îndeaproape de către co
mitetul sindicatului și comitetul 
U.T.M., va trebui controlată în per
manentă de către 
partid. Și rezultatele 
întîrzia să apară.

D.

comitetul da. 
bune nu vor

GHEONEA



Calitatea — o chestiune de prestigiu
(Urmare din pag. l-a)

conduse de minerii Asmarandei 
Augustin, Roman Pettu, Stei Petru 
și alteia în ale căror vagonete 
cu cărbune trimise la suprafață s-au 
găsit canități mari de șist vizibil. 
Sau un alt exemplu. Faptul că bri
gada condusă de tov. Mănăilă Va 
sile de la sectorul I avansează cu 
mulți metri liniari la săparea lu
crărilor de pregătire este un merit, 
dar oare este bine că se negli
jează calitatea? Nici curățirea va- 
gonetelor nu se efectuează prea 
bine ,■ multe vagonete zis goale a- 
jung la gura rostogolurilor jumă
tate încărcate cu piatră. Și astfel, 
la culbutor, o dată cu cărbunele 
intră și piatra în siloz. Vibratorul 
instalat în hala circuitului puțului 
principal curăța pe schimb cite 
90—100 vagonete. Dar nici acești 
nu mai funcționează din lipsă de 
curele trapezoidale. In prezent, 
abia se curăță, manual, cite 50—00 
vagonete pe schimb, ceea ce este 
pțtțin- Nici operațiunea de contro 
a calității nu se face întotdeauna 
în toate cele trei schimburi. Ast
fel, în zilele de 1, 4, 15 și 16 no
iembrie nu s-au efectuat cîntăriri 
în schimbul II. Motivul : muncito
rul însărcinat cu luarea probelor 
a fost repartizat la alt loc de 
muncă, pentru a lua locul unuia 
lipsă de la serviciu. La o analiză 
a cărbunelui livrat preparației Pe
trila în primele zece luni ale anu
lui, în bulgării mai mari de 80 
mm. s-a găsit un procentaj de

ce se ridică la 36,5 la sută 
Aceasta a influențat în cea mai 
mare măsură obținerea unor re
zultate slabe la calitate.

Este adevărat că mina Aninoasa 
a întîțnplnat și greutăți în ceea ce

-------- —0

Consfătuire cu populația
Zilele trecute mili

ția orașului Petro
șani, sprijinită de de- 
putați și comitetele 
de cetățeni precum 
și de comisia de fe
mei a organizat o 
instructivă consfătui
re cu populația din 
sectorul de miliție 
nr. 4 din localitate. 
Cetățenii cartierului 
cuprinzind străzile M. 
Eminescu, I. L. Ca- 
ragiale, Clemenței, 
Jiu, Micu Klein, Cu
za Vodă, Pîrîul DII- 
ja și altele au făcut 
cunoștință cu noul 
sectorist, plutonierul 
Mihai Vasile. Cu a- 
cest prilej locotenen
tul major de miliție

Tiu Constantin, a pre
zentat în fața cetă
țenilor o interesantă 
expunere în legătură 
cu obligațiile cetățe
nești privind respec
tarea ; legalității popu
lare, apărarea avutu
lui obștesc, menține
rea ordinei publice, 
păstrarea curățeniei 
în cartier, respecta
rea regulilor de cir
culație și a regimu
lui de evidență a 
populației, păstrarea 
buletinului de iden
titate, educarea și 
supravegherea copi
ilor etc.

Expunerea a fost 
ascultată cu viu in
teres de numeroși

Fondurile de asigurări sociale — 
gospodărite cu grijă

Comitetul sindicatului minei Pe
trila a acumulat în ultimii ani o 
bună experiență în gospodărirea 
judicioasă a fondurilor de asigu
rări sociale. Aceasta i-a permis ca 
în cele trei trimestre încheiate din 
acest' an să economisească la pre
vederile bugetara destinate ajutoa
relor de accidente 23 659 lei, deoa
rece în această perioadă s-au luat 
un șir de măsuri importante pen
tru prevenirea accidentelor de mun
că, fapt care a dus la reducerea 
zilelor de incapacitate temporară 
de muncă.

Pornind de la faptul că ocroti
rea sănătății salariaților minei poa
te fi asigurată prin măsuri eficien
te de îmbunătățire continuă a condi
țiilor da muncă, comitetul sindi
catului, piin comisia de asigurări 
sociale, și-ă îndreptat atenția in 
primul rînd spre depistarea și eli
minarea cauzelor care duc la îm
bolnăviri, la accidente da muncă 
In acest scop, comitetul sindica
tului, împreună cu membrii comi
siilor de asigurări sociale și protec
ția muncii pot fi văzuti deseori 
în subteran, la locurile de muncă 
ale minerilor stînd de Vorbă cu 

privește calitatea. Lipsa artificie
rilor a făcut ca perioade îndelun
gate să nu poată fi aplicată puș- 
carea selectivă. In unele perioade 
au lipsit marginile necesare podiri1. 
In blocul I, în coperjșul stratului 
15 predomină argila friabilă cu o 
grosime de 0,25—0,30 m. ce tre
buie exploatată și astfel se măreș
te conținutul de cenușă. Dar și în 
acest 3 condiții considerăm că pro
ducția putea să fie de o calitate 
mal bună dacă maiștiii mineri și 
în general corpul tehnic urmărea 
cu mai multă perseverență felul 
cum se ocupă brigăzile de alege
rea șistului vizibil și luau măsuri 
operative pentru extragerea unui 
cărbune curat.

Pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui la mina Aninoasa este ne
cesar ca, în primul rînd, corpul 
tehnic să acorde mai mare atenție 
alegerii șistului în abataje — a- 
colo unde se hotărăște soarta cali
tății. Calitatea este o chestiune 
de onoare a fiecărui colectiv, iar 
îmbunătățirea ei nu este numai o 
problemă economică, tehnică și or
ganizatorică ci și o problemă de 
conștiință. De aceea este necesar 
să fie întărită munca politică, pen
tru ca lupta pentru calitate să ca
pete un adevărat caracter de masă, 
iar în fruntea acestei acțiuni tre
buie să se situeze comuniștii.

Minerii aninoseni au posibilitatea 
da a extrage cărbune mai curat. 
Comitetul de partid, conducerea 
exploatării au datoria să ia măsuri 
încât în scurt timp la toate sec
toarele, In fiecare abataj să existe 
o preocupare susținută pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
Lupta pentru calitate să devină 
deci un obiectiv de seamă al în
trecerii socialiste.

muncitori, pensionari 
și gospodine — ce
tățeni ai cartierului. 
Mulți dintre ei, ca 
de pildă Luca Para- 
fil, Pop loan, Cioban 
Gheorghe, Haiduc 
Aurel, Lăban Florea, 
Szigeti Ecaterina, 
Stoica Maria și alții 
au luat cuvîntul a- 
preciind că astfel de 
consfătuiți sînt deo
sebit de' utile pen
tru populație; prin 
rolul lor educativ 
contribuind la preîn- 
tîmpinarea infracțiu
nilor, la respectarea 
legilor statului nostru 
socialist.

muncitorii asupra condițiilor de 
muncă. Pe baza cercetărilor făcute 
ei sugerează comitetului sindica
tului, conducerii minei măsuri me
nite să înlăture cauzele accidente
lor și îmbolnăvirilor. Ca urmare 
a unei asemenea sugestii s-a luat 
măsura ca din această lună să se 
extindă perforajul umed la toate 
locurile de muncă de la lucrările 
de deschideri și pregătiri. In aceas
tă privință s-au extins simțitor re
țelele de apă în subteran, s-au adus 
unele îmbunătățiri perforatoarelor 
folosite la aceste lucrări .

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
comitetul sindicatului și conduce
rea exploatării acordă o mare a- 
tenției organizării periodice a ana
lizei morbidității, mijloc important 
de preîntîmpînare a îmbolnăvirilor 
și a cauzelor care le-au dat naș
tere. Analiza periodică a morbidi
tății a dat posibilitatea să se între
prindă uneia măsuri menite a con
tribui direct la îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă. Un
de s-au semnalat cazuri de vicie
re a aerului cu gaze toxice a fost 
luată măsura de a se instala venti
latoare electrice ori pneumatice în

------------------------------------------------------------------------------

Operatoarele Dragotă Eugenia și Heiberg Ecaterina de la cen
trala oficiului P.T.T.R. Petroșani se evidențiază în muncă prin dis
ciplină și servirea promptă a abonaților.

IN CLIȘEU: Dragotă Eug enia (dreapta) și Heiberg Ecaterina 
la locul de muncă.

Din activitatea muncitorilor forestieri
Lemn peste plan

In perioada I—20 noiembrie 
a. c„ muncitorii forestieri din sec
torul I. F. Lupeni au realizat pes
te sarcinile de plan 35 m.c. lemn 
de mină, 5 m.c. bușteni pentru 
gater, 23 m.c. bile manele, 78 bu
căți traverse înguste. 141 m.c. 
lemn pentru distilare, 30 m.c. che
restea de fag șl 7 tone de man
gal de bocșă.

Pentru a avea asigurată îndepli
nirea planului și în anotimpul fri
guros, muncitorii forestieri din ex
ploatările Straja II, Dealul Babii. 
Sohodol Lupeni și Pîrîul Stînconi- 
lor au creat stocuri de rezervă la 
toate sortimentele de bază.

S-au evidențiat prin contribuția 
adusă la obținerea acestor succese 
brigăzile forestiere cu lucrul în 
acord global conduse de Rotundu 
Domițian, Lăpăduș loan, Moisescu 
Gheorghe, Bădicu Dumitru, Topor 
Nicolae și funiculariștii Cojocaru 
Stancu și Enășescu Stelian.

Evidentiati în activitatea 
de transport

In cadrul coloanei I.M.T.F. de la 
sectorul I.F. Lupeni conducătorii 
auto Mallța Pavel de pe autoca
mionul „Steagul roșu” nr. 29 945 
HD, Vereș Grigore de pe auto
camionul Z.I.L. nr. 27 188 HD se 
remarcă printr-o rodnică activi
tate.

Asigurînd transportul lemnului 
de la exploatările Valea de Brazi, 

scopul condiționării aerului, iar mi
nerilor care lucrează în abataje u- 
mede le-au fost puse la dispoziție 
haine de protecție.

O latură importantă a activității 
de asigurări sociale o constituie 
controlul asupra asistenței medi
cale ca și o susținută muncă de e- 
ducație sanitară. In acest sens, sa
lariaților minei li se fac periodic 
controale medicale, iar cei găsiți 
suferinzi sînt' supuși unor trata
mente de specialitate pînă la com
pleta vindecare.

Despre prevenirea îmbolnăviri
lor, d aspre ocrotirea sănătății mi
nerilor petrileni s-a discutat nu de 
mult într-o ședință plenară a co
mitetului sindicatului. In această 
plenară a fost adoptat un plan de 
măsuri cu obiective și respbnsabili- 
tăți precise. In plenară s-a mai 
analizat și felul în care a fost fo
losit fondul de asigurări sociale 
pe cele trei trimestre din acest an:

Plenara comitetului sindicatului 
a orientat comitetele de secție, res
ponsabilii cu munca de asigurări 
sociale ca în activitatea de viitor 
să acorde mai multă atenție con
trolului bolnavilor la domiciliu, să 

Tusu și Arcanu, la rampa cen
trală din Lupeni, ei depășesc lu
nar sarcina de plan cu 20—30 Ia 
sută ceea ce echivalează cu 200— 
300 m.c. de lemn transportat. Re
zultate bune în muncă obțin si 
conducătorii auto Aldea Dumitru 
și Buciu Matei de pe autocamioa
nele nr. 26 995 și, respectiv, 27 143 
care, deși deservesc exploatări fo
restiere depărtate reușesc să facă 
zilnic două-trei transporturi în 
plus fată de sarcina de plan. Nu 
de mult ei au fost evidențiați și 
dați ca exemplu pe coloană.

Cabane penfru muncitori
Zilele acestea, muncitorii fo

restieri de la exploatările Pîrîul 
Stînconilor și Dealul Babii au pri
mit în folosință două confortabile 
cabane, prevăzute cu tot mobilie
rul și echipamentul necesar. De 
asemenea, în exploatarea Straja 
II s-a amenajat un loc de cazare 
pentru cărăușii sezonieri și s-a 
construit un grajd pentru anima
lele de tracțiune, iar în parchetul 
Valea de Brazi este în curs de 
terminare o nouă cabană pentru 
muncitorii forestieri permanent!.

Paralel cu aceste realizări, ex
presie a grijii față de traiul mun
citorilor forestieri, conducerea sec
torului I. F. Lupeni a luat măsuri 
ca fiecare cabană să fie prevăzută 
cu bibliotecă volantă, jocuri de șah 
și punct pentru distribuirea zia
relor.

A. NICHIFOREL

desfășoare o susținută muncă de 
aducație a salariaților pentru a-și 
face pe deplin datoria în proce
sul de producție. Din lucrările ple
narei s-a desprins faptul că unii 
medici din orașul Petrila mai acor
dă încă cu ușurință zile de boală 
anumitor salariați. Din această cau
ză, pe primele trei trimestre ale 
anului, suma afectată ajutoarelor 
da boală din bugetul de asigurări 
sociale a fost depășită cu 58 535 
lei. Din plenară s-a desprins fap
tul că în lunile de vară precum 
și în zilele de avans și plată sînt 
cele mai multe zile de boală. A- 
cest lucru se manifestă în mod 
deosebit în sectorul II al minei 
Petrila.

Pentru a reduce numărul zilelor 
de boală, planara a stabilit măsuri 
concrete în vederea înlăturării a- 
cestor neajunsuri, a recomandat 
medicilor să fie mai exigenți în 
eliberarea foilor de boală în zilele 
de avans și plată. De asemenea, 
plenara comitetului sindicatului a 
obligat' comisia de asigurări socia
le ca vizitele la domiciliu bolna
vilor să se facă cu mai mult simt 
de răspundere și acelor bolnavi 
care nu sînt găsiți la domiciliu în 
timpul zilelor da boală sau nu res
pectă prescripțiile medicale șă II 
se anuleze plata ajutorului de boa
lă.

Rușinat 
de rușinea altora

Pe Costică îl cunosc de mult. 
Ba chiar mi-e prieten. E muncitor 
evidențiat în producție, elev frun
taș la școala medie serală, activ 
în diferite acțiuni obștești și în 
întreprindere. Are însă un cuaur.

Zilele trecufe mă prinde de braț 
și cu o figură foarte amărîtă, în
cepe să-mi d epene :

— Vezi tu Ioane tuburile astea 
de neon înșiruite între termocen
trala Paroșeni și Lupeni. Sînt vreo 
douăzeci la număr. Ziua ard tot 
timpul, noaptea însă, cînd munci
torii vin sau merg Ia lucru pas de 
mai află vreo licărire. In cartier 
la Sohodol, aceeași poveste i ba se 
aprind toate becurile de pe străzi 
și nu se mai sting cîte zece zile 
în șir, ba se sting și nu se mai 
aprind săptămîni de zile. Apoi să 
nu fii supărat, să nu Îs spui ăs
tora de la I.R.E.H. Vulcan una 
așa, usturătoare ?

Degeaba am încercat eu să-l 
conving pe Costică că cei de la 
sectorul I.R.E.H. Vulcan o fi a- 
vînd și ei greutăți și că la o a- 
dică, numai cine nu muncește nu 
greșește și cîte și mai cîte. A dat 
din cap, a zîmbit apoi cu mina 
întinsă mi-a arătat tăcut șoseaua. 
De data aceasta porțiunea dintre 
uzină și localitatea Vulcan. Dea
supra caselor, printre crengile co
pacilor desfrunziți, străluceau viu 
în plină zi un șirag de steluțe gal
bene și albăstrii.

Am lăsat capul în jos rușinat 
de rușinea celor în cauză. Mai 
deunăzi tuburile de neon au lu
minat iar toată ziua drumul dintre 
Paroșeni țjt Lupeni. Mă întreb i 
oare pînă cînd ?

t MARTINA 
corespondent

2 decembrie
PROGRAMUL Г. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 9,01 Muzică din opere, 10,29 
Muzică distractivă, 12,34 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
13,10 Din creația de muzică ușoa
ră a compozitorilor noștri, 14,00 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 15,30 Me
lodii de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Tinerețea ne e 
dragă, 18,10 Piese corale de Paul 
Constăntinescu, 18,30 Muzică u- 
șoară, 19,00 Revista economică ra
dio, 20,10 Din comoara folclorului 
nostru, 20,40 Lecția de limba ru
să. Ciclul I. 20,55 Muzică ușoară 
interpretată de Roxana Matei și. 
Valentin Baciu, 21,25 Scene din o- 
pere interpretate de Zenaida Palii 
și Garbiș Zobian, 22,20 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 10,30 Ta- 
rantela de Alfonso Castaldi, 11,30 
„Din creația compozitorilor seco
lului al 18-lea", 12,05 Muzică u- 
șoară, 14,05 Arii din operetele 
compozitorilor noștri, 14,35 Fante
zii de estradă, 16,12 Muzică ușoa
ră de Mișu Iancu, 17,00 Muzică 
populară, 18,05 Melodii de dra
goste, 19,40 Valsuri și tangouri, 
20,00 Scene din operete, 21,30 Lec
tura dramatizată : „Noaptea eu 
dragoste". Povestire de I0n Bă- 
ieșu, 22:00 Muzică de dans.

— -0^ —

2 decembrie
PETROȘANI — Republica: Ulti

mul tren din Gunn Hill; LIVE- 
ZENI : Start către necunoscut ; A- 
NINOASA : Fata cu care eram 
prieten ; VULCAN : Concertul mult 
visat; CRIVIDIA: Tot aurul din 
lume; LUPENI: Mirajul; URI- 
CÂNI: Căpitanii Lagunei albești*-



STEAGUL R©ȘU

La invitația.- președintelui Repu
blicii Socialiste; Federative Iugos
lavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, o delegație de stat a 
Republicii Populare Romîne, con
dusă de președintele Consiliului de 
Stat, prim-secret'ar ial Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
făcut o vizită oficială în Iugosla
via, între 22 și 30 noiembrie 1963.

Dalegația Republicii Populare Ro
mîne a vizitat capitala Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
Belgrad — orașele Saraievo, Mos
tar, Zenița, Zagreb, Liubliana, în
treprind ari industriale, gospodării 
agricole, instituții științifice și cul
turale, a avut intîlniri cu repre
zentanți ai organelor republicane 
și locale, ai organizațiilor obștești, 
cu oameni ai muncii și a luat cu
noștință de realizări ale construc
ției socialiste în Iugoslavia.

In timpul vizitei, delegațiile de 
stat ale Republicii Populare Romîne 
și Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia au purtat discuții cu 
privire la relațiile actuale dintre 
cele două țări vecine și la pers
pectivele dezvoltării colaborării lor 
viitoare. Cu acest prilej, a fost 
semnat între Republica Populară 
Romînă și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia acordul privind 
construirea Sistemului hidroenerge
tic și de navigație — Porțile de 
Fier. De asemenea, delegațiile au 
avut un schimb de păreri cu pri
vire la situația internațională și 
la cale mai actuale probleme ale 
contemporaneității, precum și cu 
privire la problemele mișcării mun
citorești internaționale.

Delegația de stat a Republicii 
Populare Romîne a fost compusă 
din : Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne in Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

Delegația de stat a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia a 
fost compusă din : Iosip Broz Tito. 
președintele republicii, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Edvard Kardeli, preșe
dintele Skupștinei Federative, Pe- 
tar Stambolici, ■ președintele Vecei 
Executive Federative, Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federative, Kocea Popovici, secre
tar de stat pentru afacerile exter
ne, Marin Țetinici, secretar fede
rativ pentru transporturi și teleco
municații, Kiro Gligorov, secretar 
federativ pentru finanțe, Bogdan 
Țrnobrnia, secretar general al 
președintelui republicii. Mirko Te- 
pavaț, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, Arso 
Milatovici, ambasadoiul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia în 
Republica Populară Romînă.

Convorbirile au fost purtate în- 
tr-o atmosferă tovărășească de cor
dialitate și înțelegere reciprocă.

I
Cele două delegații au constatat 

cu satisfacție că relațiile dintre 
Republica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia se dezvoltă cu succes în 
spiritul prieteniei tradiționale din
tre cele două popoare. O impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
colaborării rodnica romîno-iugosla- 
ve au adus hotărîrile adoptate cu 
ocazia întîlnirilor din anul 195S 
dintre conducătorii celor două 
state.

Apreciind rezultatele însemnate 
obținute de cele două țări în cons
truirea socialismului, delegațiile 
și-au exprimat părerea că dezvol
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COMUNICAT COMUN
tarea relațiilor bilaterale cores
punde intereselor celor două țări 
socialiste și că vecinătatea lor ime
diată oferă mari posibilități pentru 
lărgirea acestei colaborări.

Cele două delegații au examinai 
multilateral relațiile economice re
ciproce și, constatînd rezultatele 
favorabile obținute în ultimul timp, 
au convenit asupra necesității de 
a se lua o serie de măsuri care 
să conducă la lărgirea acestor re
lații, corespunzător dezvoltării e- 
conomiilor naționale ale celor 
două țări.

Ele au căzut de acord ca am
bele părți să depună eforturi pen
tru mărirea volumului și îmbună
tățirea structurii schimbului de 
mărfuri, a colaborării economice în 
producția industrială, a colaborării 
în domeniul transporturilor și tele
comunicațiilor, precum și pentru 
lărgirea și adîncirea colaborării 
tehnico-științifice.

Cele două delegații au constatat, 
de asemenea, că și creditarea re
ciprocă trebuie să-și găsească lo
cul în relațiile economice ale celor 
două țări ca o formă importantă 
de colaborare economică.

De asemenea, cele două delega 
ții au convenit să tie examinate 
măsurile necesare pentru interco
nectarea sistemelor energetice ale 
celor două țări.

Delegațiile au căzut de acord 
că vor lua măsurile necesare pentru 
a se crea condiții și a se asigura 
metode corespunzătoare, care să 
stimuleze legături economice bila
terale mai strînse și mai trainice. 
O astfel de orientare, corespunză
toare intereselor economice reci
proce, va contribui la dezvoltarea 
colaborării economice curente si 
de lungă durată.

In vederea realizării acestor sco
puri, cele două guverne au hotărit 
să inliințeze, ca organ permanent 
o comisie mixtă de colaborase eco 
nomică.

Delegațiile au subliniat în mod 
deosebit marea însemnătate a 
acordului semnat privind cons
truirea în comun a Siste
mului hidroenergetic și de na
vigație — Porțile de Fier — 
și au exprimat convingerea că rea
lizarea acestui mare obiectiv va 
aduce o contribuție importantă Iя. 
dezvoltarea economică a ambelor 
țări. Construirea acestui obiectiv 
creează noi posibilități pentru co
operarea industrială și colaborarea 
economică птаі strînsă dintre cele 
două țări.

Delegațiile au constatat, de ase
menea, că construirea Sistemului 
Porții a de Fier va crea condiții 
favorabile pentru dezvoltarea na
vigației pe Dunăre, important mij
loc de circulație internațională, 
spre folosul tuturor țărilor intere
sate. In legătură cu această îm
bunătățire și cu lichidarea radi
cală a greutăților de navigație 
existente în acest sector, guvernele 
celor două țări se află în contact 
cu guvernele celorlalte țări dună
rene.

Cele două delegații apreciază 
pozitiv rezultatele obținute în dez
voltarea schimburilor culturale și 
științifice, în lărgirea contactelor 
dintre organizațiile obștești, pare 
contribuie la o mai bună cunoaș
tere a realizărilor celor două țări 
și la apropierea între cele două 
popoare prietene. In scopul lăr
girii în continuare a acestor schim
buri și contacte, delegațiile Repu
blicii Populare Romîne și Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia au 
convenit' să sprijine prin încheie
rea de convenții, înțelegeri și alte 
măsuri, colaborarea dintre organele 
și organizațiile competente în do
meniul științific, radioteleviziunii, 
agențiilor de presă, turismului etc.

Ele au subliniat în mod deose
bit că sînt gata ca, prin schimburi 
de delegații și prin contacte intre 
reprezentanții celor două țări în 
toate domeniile de activitate eco
nomică și socială, să colaboreze 
la analizarea tuturor problemelor 

a căror rezolvare poate contribui 
la adîncirea relațiilor de bună ve
cinătate și la lărgirea colaborării 
prietenești multilaterale dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia.

II
Analizînd situația internațională, 

delegațiile au constatat cu satis
facție identitatea sau asemănarea 
punctelor de vedere ale celor două 
țări cu privire la principalele pro
bleme internaționale, cum șînt pro
blemele asigurării păcii și realiză
rii coexistenței pașnice, dezarmă
rii generale și totale, lichidării 
colonialismului, eliminării focarelor 
de încordare, rezolvarea problemei 
germane etc.

Pornind de la faptul că în lu
mea actuală coexistența pașnică 
este singura alternativă a războiu
lui nuclear, cele două delegații au 
reafirmat că lupta pentru pace și 
rezolvarea pe cale pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase 
este cea mai importantă sarcină a 
tuturor forțelor progresiste și iu
bitoare de pace din lume, în primul 
rînd a țărilor socialiste.

Ele au constatat cu satisfacție 
că în relațiile internaționale au 
survenit schimbări pozitive, înre- 
gistrîndu-se anumite progrese că
tre o destindere a încordării inter
naționale. Guvernele celor două țări 
au salutat încheierea Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, Cosmos și sub apă și l-au 
apreciat ca un succes al politicii 
de pace și coexistență, un pas pe 
calea rezolvării problemei dezar
mării. Conștiente că în lumea ac
tuală mai există încă forțe puter
nice care se opun unei astfel de 
evoluții a relațiilor internaționale, 
cele două delegații au căzut de 
acord că trebuie să se depună în 
continuare toate eforturile pentru 
ca acest început să fie nu numai 
menținut, ci și consolidat, pentru 
ca metoda tratativelor să se afirm?, 
pe deplin ca unicul mod da re
zolvare a problemelor internațio
nale litigioase.

Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia acordă o deosebită im
portanță creării unor zone ale pă
cii, fără arme nucleara și rachete 
în diferite regiuni ale globului și 
constată cu satisfacție că aceasta 
idee este însușită de un număr 
tot mai mare de state Cele două 
delegații au apreciat că transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă 
cii, bunei vecinătăți și colaborării 
multilaterale corespunde interese
lor tuturor țăfilor și popoarelor din 
această parte a lumii, și au căzut 
de acord să depună în continuare 
toate eforturile pentru realizarea 
unei asemenea înțelegeri.

Subliniind că realizarea unei co
laborări economice bazate pe egali
tate și interes reciproc și asigura
rea unui progres nestingherit pen
tru toate țările și popoarele repre-

Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romîne, 

prim-secretar ai Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Recepția oferită
BELGRAD 30 (Agerpres).
Președintele Consiliului de Stat 

al R.P. Romîne, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a oferit sîm- 
bătă seara, în saloanele Hotelului 
Metropol din Belgrad, o recepție 
cu prilejul vizitei în R.S.F. Iugos
lavia a delegației de stat a Repu
blicii Populare Romîne.

La sosire, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia. 
Iosip Broz Tito, împreună cu so
ția sa, Iovanka, au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Gheorghe Gheor- 

zintă o cerință imperioasă a con
temporaneității, ambele delegații 
au scos în evidență necesitatea a- 
doptării unor măsuri care să fa
vorizeze dezvoltarea multilaterală, 
pe aceste baze, a relațiilor econo
mice internaționale. In acest sens, 
ele au constatat că există obligații 
și interese internaționale generale 
ca țările slab dezvoltate să fie 
ajutate să-și dezvolte cît mai ra
pid forțele lor economice potenția
le. Din partea lor. Republica Popu
lară Romînă și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia sînt ho- 
tărîte ca, in conformitate cu posi
bilitățile lor, să contribuie la pro
gresul economic al țărilor în curs 
de dezvoltare. Ambele delegații 
subliniază, în legătură cu aceasta, 
însemnătatea viitoarei conferințe a 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare și și-au afirmat hotă- 
rîrea lor de a contribui activ la 
desfășurarea cit mai reușită a aces
teia.

Pornind de la ideea că în zilele 
noastre cauza independenței și su
veranității naționale este indisolu
bil legată de cauza păcii, Republi
ca Populară Romînă șî Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia se 
pronunță cu hotărîre pentru lichi
darea cit mai grabnică, în spiritul 
rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite, a tuturor formelor de co
lonialism și neocolonialism.

Delegațiile au efectuat un schimb 
tovărășesc de păreri privind pro
blemele mișcării muncitorești in
ternaționale în lupta pentru pace 
și socialism. In legătură cu aceas
ta, ele au subliniat necesitatea de
punerii unor eforturi continue pen
tru întărirea unității acesteia, a 
unității tuturor forțelor socialis
mului și progresului pe baza ega
lității in drepturi și a examinării 
principale a deosebirilor de păreri 
care pot apărea în anumite pro
bleme.

Avînd în vedere complexitatea 
fenomenelor sociale din lumea con
temporană, faptul că fiecare țară 
socialistă își aduce propria con
tribuție la îmbogățirea experienței 
comune a construcției socialiste, 
cele două delegații au subliniat 
utilitatea și necesitatea unor ase
menea schimburi prietenești și des
chise de păreri.

Exprimîndu-și hotărîrea de a 
dezvolta multilateral relațiile reci
proce dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, cele două gu
verne sînt convinse că prin aceasta 
contribuie la întărirea cauzei pă
cii și socialismului.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
invitat pe președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Iosip Broz 
Tito, să viziteze Republica Popu
lară Romînă. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

Belgrad 30 noiembrie 1963.

Președintele Republicii Socialiste 
Federative iugoslavia, secretar 

general ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia,

IOSIP BROZ TITO

---------------- azAsMZAStfft - —--------------------

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlă
deanu, Corneliu Mănescu, Aurel 
Mălnășan. La intrarea în sală a 
conducătorilor iugoslavi și a dele
gației romîne se intonează Imnul de 
stat ăl R.S.F. Iugoslavia și Imnul 
de stat al R.P. Romîne, asistența 
aplaudă îndelung.

La recepție au luat parte tova
rășii Edvard Kardeli, Aleksandar 
Rankovîci, Petar Stambolici, Blajo 
Iovanovici, Lazar Kalisevski, Sve- 
tozar Vuktnanovici-Tempo, Iovan

I Telegrame externe
СошИаіііе 

presediiiieiui Johnson
WASHINGTON 30 (Agerpres).
La 29 noiembrie, președintele 

Johnson a început o s .“lie de con
sultări cu consilierii săi în dome
niul politicii externe, militare și 
în alte domenii. Președintele s-a 
intîlnit cu grupul șefilor de stat 
major ai armatei americane cărora, 
după cum relevă agenția U.P.I., 
„le-a subliniat necesitatea econo
miilor în domeniul apărării".

Johnson l-a primit, de aseme
nea, pe McGeorge Bundy, consi
lier special pentru problemele se
curității naționale. El a conferit 
totodată cu ministrul apărării, Mc
Namara, și cu directorul C.I.A., 
McCone, precum și cu secretarul 
de stat, Dean Rusk.

In cursul aceleași Zile, președin
tele a avut convorbiri cu O Brien, 
consilier special pentru problemele 
legislative, și cu Roy Wilkins, se
cretar executiv al Asociației na
ționale pentru propășirea popu
lației de culoare din S.U.A.

☆
După primirea sa de către preșe

dintele Johnson, Roy Wilkins a 
declarat că președintele și-a rea
firmat intenția de a cere Congre
sului să adopte legile referitoare 
la drepturile civile, propuse de fos-.. 
tul președinte Kennedy. El a ară
tat că Congresul nu poate să nu 
tină seamă de asemenea acțiuni ca 
bomba explodată în Alabama sau 
asasinarea președintelui Kennedy. 
El a subliniat că o atitudine ne
gativă a Congresului în problema 
drepturilor civile ar putea servi 
drept pretext pentru intensificarea 
activității extremiștilor rasiști.

-=© = -

Numirea (te către președintele 
S.0.A. a unei comisii speciale 

pentru cercetarea 
împrejurărilor în care au fost 

asasinați John Kennedy 
și Oswald

WASHINGTON 30 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon John

son, a numit o comisie specială 
formată din șapte persoane pentru 
cercetarea împrejurărilor în care 
au fost asasinați John Kennedy și 
prezumtivul său asasin Oswald.

Președinte al comisiei este Earl 
Warren, președintele Tribunalului 
suprem al S.UA. Din comisie mai 
fac parte : Richard Russel, senator 
democrat, John Sherman Cooper, 
senator republican. Hale Boggs, 
membru al Camarei Reprezentanți
lor din partea partidului demo
crat, Gerald Ford, membru al ea
rner aii Reprezentanților din partea 
partidului republican, Allen Dul
les, fost director al C.I.A. și John 
McCloy, fost consilier al preșe
dintelui pentru problemele dezar
mării.

In declarația Casei Albe se spu
ne că comisia a primit instrucțiuni 
„să explice adevărul, în măsura 
în care acest lucru este posibil, 
și să raporteze președintelui S.U.A., 
poporului american și întregii lumi 
rezultatele cercetărilor și concluzii
le membrilor ei".

Veselinov, Ivan Goșniak, Miloș 
Minici, Kocea Popovici, membri ai 
Skupștinei și ai Vecei Executive 
Federative, ai C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice și atașați 
militari acreditați la Belgrad.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă Călduroasă.

S.UA

