
Proletari din toate țărflu, uniți-vă.^'

eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani șl al Sfatului popular orășenesc

Succese ale minerilor aninoseni
Cărbune peste pian

Colectivul minei Aninoasa a în
cheiat luna noiembrie cu succes : 
toate sectoarele au extras cărbu
ne peste sarcinile de plan. Pe pri
mele locuri în întrecere s-au si
tuat colectivele sectoarelor II cu 
o depășire ce se ridică la 1 175 
tone de cărbune și I cu o depășire 
de 1 182 de tone. Sectoarele 
IV și III Piscu au reali-s 
zat o depășire de 936, respec

tiv, de 292 tone de cărbune. La 
succesul din luna noiembrie au 
contribuit în mod deosebit brigă
zile conduse de minerii David 
Ioan, Opreanu Ioan, Sas Teodor, 
Hegheduș Dănilă, Schneider Fran- 
cisc, Bulgaru Gheorghe, Moisiu 
Remus și Ianc Victor. De la înce
putul anului, mina Aninoasa a 
trimis preparației Petrila 9 905 to
ne de cărbune peste plan.

Avansări mari
In luna noiembrie, dintre brigă

zile de pregătiri de la mina Ani
noasa, cele mai mari avansări le-au 
realizat brigăzile conduse de mi
nerii Kiko Ludovic, Șmilevski An
ton și Gaboș Alexandru. Astfel, 
brigada condusă de minerul Kiko, 
lucrînd la o galerie de bază și un 
suitor de atac în stratul 15 a rea

lizat în total 74 m.l. și a excavat 
422 m.c. cărbune. Executînd un 
suitor în stratul 7, un suitor de 
atac în stratul 18 și cîte o sub-

divizie în stratele 18 și 7, briga
da condusă de minerul Șmilevski 
Anton a avansat în total cu 72 
m.l. Tăierea cărbunelui s-a efec
tuat cu ciocanul de abataj.

La săparea galeriei duble spre 
putui sud este plasată brigada 
condusă de minerul Gaboș Alexan
dru. Prin buna organizare a mun
cii și folosind reîncărcătorul cu 
bandă brigada a săpat în luna no
iembrie 62 m.l. exeavînd în total 
719 m.c. steril.
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Echipa de reparații și revizii la motoarele electrice condusă ' 
de Kutco Albert, din cadrul atelierului electric al minei Ani- > 
noasa, este apreciată de întregul colectiv pentru calitatea lucrări- 
lor ce le execută.

IN CLIȘEU: Kutco Albert, împreună cu membrii echipei Gu- ) 
ran Iosif și Borza loan revizu ind un motor electric.

Noua înfățișare a stației
C. F. R. Petroșani

Angajamentele 
prind viafă

Colectivul șantierului 7 construc
ții Lupeni s-a angajat să îndepli
nească planul fizic pe acest an 
înainte de termen. Angajamentul 
luat prinde viată. Blocurile В 5, 
В 6, В 3, G 1, G 2 ce totalizează 
un număr de 160 apartamente sînt 
gata să-și primească locatarii.

Constructorii - de pe acest șan
tier mai au de dat în folosință 
pînă la sfîrșitul anului încă 120 
apartamente, respectiv, blocurile 
В 1, В 2 și В 4. Angajamentul 
constructorilor prevede ca aceste 
blocuri vor fi gata cu 10 zile mai 
devreme. Condiții șînt. Blocul В 4 
'aste complet tencuit și acoperit, 
iar brigada de zugravi ‘ condusă 
de tov. Ferestrău Ioan a început 
zugrăvelile. El s a angajat ca 
pînă la 15 decembrie să termine 
toate lucrările. De asemenea, și 
Instalatorii de apă conduși de to
varășul Istodor Vintilă și Mănașcu 
Rubin au terminat de montat și 
probat conductele de apă caldă și

Aportul rambleatorilor
Organlzînd bine munca și apli- 

cînd la timp măsurile tehnico- 
organizatorice corespunzătoare, 
muncitorii de la sectorul IX ram
bleu al minei Aninoasa au reușit 

^limestru cu trimestru șă trimită 
*în abataje rambleu peste sarcinile 
de plan. Moara de rambleu ali
mentează la timp silozurile. Echi
pa condusă de minerul Varga Mi
hai întreține în bună stare de 
funcționare conductele de pe sui

-------------Q-------------

Prin magazine în „Luna cadourilor*
A început „Luna 

cadourilor". In vitri
nele și interioarele 
magazinelor pentru 
copii te atrage gama 
bogată de jucării, 
podoabe pentru po
mul de iarnă și mul
te altele.

Dar „Luna cadouri
lor" aduce bucurii 
nu numai celor mici 
ei și celor mari. Pen
tru femei, magazinele 
de confecții, galante
rie și încălțăminte au

pus în vînzare sorti
mente bogate de 
mărfuri frumoase și- 
de bună calitate. A- 
trăgătoare prin aci
dele și prin calitate 
sînt și articolele pen
tru bărbați.

In magazinele pen
tru cadouri s-au a- 
menajat raioane sau 
colțuri aparte. Aici 
articolele sînt gata 
împachetate, aștep- 
tînd cumpărătorii. Lă 
cerere, pachetul se

■ ■ ■■

La depozitul de lemn ai minei Aninoasa brigada de eirGulariști compusă din tovarășii Ghergely 
Dominic, Tudose Petru, Tomitoiu loan. Cocotă Ioan, Dragoș loan, Popa Victor, Neagu Gheorghe și 
Pohl Ștefan se evidențiază prin hă rnicîe, lucrări de calitate și valorificarea unei importante cantități de 
•apete de lemn.

IN CLIȘEU: Membrii echipei de circulariști de la E. M. Aninoasa înainte de începerea lucrului.

torul de aeraj, Muncitorii Negoi- 
ță Florea, Avram Pavel și Prața 
Romulus se străd esc să facă mon
tări rapide, iar Vlaicu Aurel, mun
citor, trimite de la pî-lnia de ames
tec rambleu de calitate. La bunul 
mers al muncii contribuie și cei 
trei maiștri : Boțoc Mircea, Tătaru 
loan și Macavei Gheorghe. De la 
începutul anului, sectorul IX ram
bleu a trimis în abatajele sectoa
relor I, II și IV 3725 m.c. rambleu 
peste plan. .. __ ~ .

tace pe Ion, după 
gusturile și -cerințele 
cumpărătorilor.

Afluența mare de 
cumpărători în maga
zinele O.C.L. produse 
industriale a făcut ca 
la realizările anteri
oare să se adauge 
cele din primele zile 
ale „Lunii cadouri
lor" cînd planul de 
vînzări este simțitor 
depășit.

C. IOAN
corespondent

Complexul C.F.R. Petroșani. Pe 
tot întinsul lui, pînă-n depărtare, 
se pot vedea numeroase semnale. 
Privindu-le ziua nu observi nimic 
deosebit. Dar odată cu lăsarea se
rii înfățișarea se schimbă. Din de
părtare se pot vedea schimbări de 
lumini roșii, verzi, portocalii, al
bastre. Iți vine s3 crezi că te afli 
la un joc de artificii. D.ar aceste 
jocuri de lumini au o semnificație 
bine definită. De unde se dirijea
ză ele ? Să mergem la noua cons
trucție a complexului „cabina 
turn" — unde se află pupitrul de 
comandă.

Intr-o cameră spațioasă și capi
tonată se află lumino-schema com
plexului cu situația grafică a li
niilor. Pe lumino-schemă licăresc be- 
culețe de culori roșii, portocalii, 
sau verzi, cît și dungi albe și roșii 
ce se sting și se aprind cu mare 
repeziciune. Fiecare arată situația 
de pe teren, dacă linia de primire 
a trenului este liberă sau ocupată 
In fața pupitrului de comandă lu
crează doi impiegați de mișcare 
blochiști car a urmăresc pe lumino- 
schemă orice mișcare. Aici, în 
fiecare moment' se aud voci în di
fuzoare, transmise din . exterior, 
chiar de la Triaj, de la distantă 

, de 2,5 km. De aici se execută orice 

comandă pentru complexul Petro
șani numai printr-o simplă apăsare 
de buton.

In exterior de pupitrul de co
mandă se află o masă și două co
loane de manevră care dau posi
bilitate agenților autorizați să efec
tueze lucrul de manevră după ce
rințele șefilor de manevră.

In condițiile actuale de muncă 
siguranța circulației este în depli
nă garanție. Niciodată nu se va 
putea efectua o comandă pe o li
nie ocupată deoarece aparatul re
fuză asemenea greșeală.

Salariații stației C.F.R. Petroșani 
s-au obișnuit în scurtă vreme cu 
noul sistem de lucru. Colaborarea 
dintre regulatorul de circulație, 
ramura tracțiunii 
și revizia de va
goane a făcut ca 
în luna noiembrie 
indicatorii de cali
tate — staționarea 
la încărcare-des- 
cărcare și regula- 
ritat'ea circulației 
— să fie realizați 
integral. Pe zi ce 
trece munca se îm
bunătățește, se e- 
limină rebuturile 
(opriri de semnal 
nejustificate, întîr- 
zieri de trenuri 
etc.).

Prin centraliza
rea electrodinami- 
că au fost creata 
condiții noi da 
muncă, mai bune.

S. BASARAB 
impiegat de mișcare

ĂL DOILEA SPECTACOL
Duminică seara, la 

clubul muncitorese 
din Aninoasa — re
cent reconstruit — 
artiștii amatori din 
localitate au prezen
tat cel de-al doilea 
spectacol cu piesa 
în trei acte și patru 
tablouri „Colecția" de 
G. Dorin. • La reușita 
spectacolului au con
tribuit profesoarele 
Vișki Margareta și 
Maria Deceanu, Nelu 
Lieiu, muncitorii Ma
ria Cocman și Sever 

Cenușa, Lucia și 
Gheorghe Negraru, 
contabilul Constan
tin Maracu, Cosma 
Florica, ajutorul de 
miner Eugen Popa. 
Spectacolul a fost 
pus în scenă sub în
grijirea tov. Lany E- 
meric, iar decorurile 
au fost executate de 
către tov. Liciu Ionel. 
Spectatorii au aplau
dat interpreții în re
petate rînduri pentru 
buna interpretare a

rece și în prezent lucrează la mon
tarea obiectelor sanitare. Și blo
cul В 2 este tencuit și acoperit, iar 
brigăzile de zugravi au începiil 

fsă-și desfășoare activitatea. Bine, 
se stă și la blocul В 1. Construc
torii vor lupta cu tot elanul pen
tru realizarea sarcinilor planifica
te pe acest an cu 10 zile mai de
vreme și să dea peste plan încă 
60 de apartamente.

CÎRSTOIU VALENTIN 
corespondent

Impiegatul Constantinescu Teodor la pupitrul 
de comandă.- - - - - - - .—0- - - - - - - - - -

rolurilor. Felul eum 
a fost pusă în scenă 
și interpretată piesa 
„Colecția" dovedește 
că cercul • dramatic a- 
ninosean s-a maturi
zat.

Peste cîteva zile 
va intra în pregăti
re piesa „Colinaș Voi
nicul", feerie în 3 
acte și 4 tablouri ce 
va fi interpretată de 
elevii fruntași la în
vățătură de la Școala 
de 8 ani din locali» 
tate.
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Sa asiguram copiilor minori o creștere 
și o educație demna
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Zilele trecute a avut loc în sala clubului C.C.V.J. sesiunea 
* a XVII-a a Sfatului popular al orașului Petroșani. In sesiune s-a 
j discutat despre felul cum sfaturile populare se ocupă de creșterea 
ă și educarea copiilor minori din localitățile noastre miniere.
»
? zentat în sesiune de tov. Blaj Traian, președintele Sfatului popu- 
I Iar al orașului Petroșani au manifestat un interes deosebit pen- 
ti'
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Deputății care au luat cu vin tul pe marginea raportului pre-

tni ocrotirea și educarea minorilor, pentru combaterea acțiunilor 
J manifestărilor necorespunzătoare din partea acestora. Sesiunea a 
condamnat atitudinile înapoiate ale unor părinți care neglijlndu-șl 
copiii încalcă normele elementare ale moralei si prevederile cu
prinse In Codul familiei.

In pagina de fată prezentăm «îteva aspecte din activitatea 
afeturilor populare privind Îndrumarea creșterii și educării copiilor 
minori.
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Comitetele executive ale sfaturilor populare — 
organe de ocrotire și supraveghere a creșterii minorilor

celor
Б îndeobște cunoaeut că virata 

copilăriei, cea mai maleabilă și 
receptivă, simte nevoia unei ocro
tiri permanente. In general, fieca
re părinte își cunoaște răspunde
rea morală pe care o are față de 
fiul șau fiii săi, fată de educația 
lor, față de viitorul pe care li-1 
formează. Mal mult, fiecare cetă- 

, lean conștient este chemat și da
tor să sprijine într-un fel crește
rea tinerelor vlăstare, schimbul de 
mîine al țării.

Consfințind prin Codul familiei 
grija pentru minori, statul nostru 
democrat-popular, prin organele 
sale de autoritate tutelară, se în
grijește ca fiecare micuț să-și aibă 
copilăria «a frumoasă, nelipsită de 
căldura dragostei celor vîrstnici. 
In evidenta celor 9 sfaturi popu
lare din raza teritorială a orașu
lui regional Petroșani se află 351 
minori. Sînt copii orfani, puși sub 
tutelă, copii înfiați de familii cu 
posibilități materiale mai bune, 
sau internați în casele de copii. 
Toți acești copii sînt vizitați pe
riodic de membrii colectivelor de 
sprijin la domiciliu, cu care prilej 
se consemnează în procese ver
bale modul în care sînt îngrijiți, 
educați șl ocrotiți. O astfel de vi
zită a fost recent făcută și la do
miciliul orfanei Narița Lucia, dată 
sub tutelă muncitorului Albotă 
Dumitru din Petrila. Micuța Lucia 
este crescută de la vîrsta de 2 
ani 
ei 
a-i 
de

răsplătin- 
îngri-

de 40-
Circo 

constatat

Cei mici au uevoie de ocrotirea 
mari
vel al lor, orfan înfiat cu 2 ani 
în urmă o va sprijini în viață i-a 
diminuat durerea pierderii suferite. 
Dragomir Pavel a fost angajat în 
producție la un serviciu corespun
zător. Acum Dragomir Pevel este 
întreținătorul bătrînei,
du-i sacrificiile cu care l-a 
jit atîta vreme.

In urma unei vizite făcute 
lectivul de sprijin familiei 
Ioan din Petroșani, s-a
că cei 6 copii stat insuficient în- 
'grijiți datorită posibilităților lor 
materiale limitate. Biroul de auto
ritate tutelară a intervenit pentru 
angajarea mamei la T.A.P.L. și le-a 
asigurat micuților masa gratuită 
la cantina de ajutor popular.

Din păcate însă, mai sînt și ca
zuri, se e drept foarte rare, izo
late, de neglijare a copiilor de că
tre unii părinți comozi. Modul în 
care Orehov Tudor și soția sa din 
Petroșani înțeleg să-și îngrijească 
copiii a stîrnit indignarea vecini
lor, Față de această situație auto
ritatea tutelară i-a decăzut pe res
pectivii părinți din drepturile pă
rintești luînd măsuri pentru 
ternarea a trei dîn minori la 
de copii.

Pe minorul Prodan Simion,
ma sa I-a dat să muncească cetă
țeanului Daj Romîn din Iscroni, Ea 
s-a recăsătorit, acceptînd să creas
că doi copii străini. Dornic de o- 
crotirea maternă și rău tratat, Si
mion в-a întors acasă unde ușile 
l-au fost închise. Numai la Inter
venția 
minor 
miliel.

Cu
autoritatea tutelară a ținut nu de 
mult o ședință la Sfatul popular 
al orașului Petroșani Aici s-a 
prelucrat situația fiecărui copil în 
cauză, s-a atras atenția tutorilor 
copiilor să privească cu toată răs- 

A 
în

in-
casa

ma-

de către soții Albotă, 
adoptivi care fac totul 
crea cele mai optime 
viață, de învățătură.

Fetita e fruntașă la
spunea dirigintele clasei în 

învață.
mulțumire mai mare oferită 

ite posibilă.

părinții 
pentru 

condiții

învăță-

biroului de tutelă, acest 
a fost reprimit în sinul fa

familiile minorilor neglijați,

Statul nostru democrat-popular 
consideră familia ca un element 
de bază care ajută activ la opera 
de desăvârșire a construcției so
cialismului în patria noastră. Fău
rirea familiei noi, socialiste are 
loc în condițiile luptei dintre mo
rala socialistă și cea burgheză 
prin înlăturarea mentalităților și 
deprinderilor vechi ale familiei 
burgheze și înlocuirea lor cu prin
cipiile noi ale familiei socialiste.

In țara noastră socialistă copiii 
sînt înconjurați de grija si dragos
tea părintească a partidului și gu
vernului, de grija și dragostea în
tregului popor. Măsurile de ocro
tire, axeroit'area controlului afec
tiv și continuu de către autoritatea 
tutelară asupra modului cum se în
deplinesc îndatoririle privitoare la 
persoana și bunurile copiilor — 
vtStaml patriei noastre — consti
tuie una dintre garanțiile efective 
pe care statul a înțeles să la ins
tituie în Codul familiei.

In toate dispozițiile din Codul 
familiei străbate ca un fir roșu 
principiul că exercitarea drepturi
lor și îndatoririlor părintești se fa
ce nurnaj în interesul copiilor, in
diferent dacă aceștia au rezultat 
din căsătorie sau din afara căsă
toriei, dacă sînt tnfiați sau se află 
sub tutelă. Ele se îndeplinesc sub 
controlul și îndrumarea efectivă 
și permanentă a autorității tutelare.

Traducerea în viată a principii
lor înscrise în Codul familiei este 
încredințată comitetelor executive 
ele sfaturilor populare comunale 
și orășenești care potrivit art. 158 
al Codului familiei exercită atri
buțiile de autoritate tutelară. Au
toritățile tutelare, adică comitatele 
executive ale sfaturilqr populara 
orășenești și comunale răspund de 
supravegherea și îndrumarea creș
terii și educării fiecărui minor, 
într-un cuvînt de felul în care 
părinții sau acei cărora le sînt 
încredințați copiii își 
îndatoririle privitoare 
și bunurile copilului, 
cod se stabilește 
Instruirea copiilor 
conformitate cu 
democrat-popular,
tata folositoare colectivității și în 
spirit de devotament față de R.P. 
Romînă. In cazul constatării în 
călcării acestor dispoziții autori
tatea tutelară este datoare să ia 
măsurile imediate și eficace pen
tru remedierea situației.

Ca o primă condiția pentru în
deplinirea de către comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare a

IOAN ROȘ
secretai al Comitetului executiv 
al Statului popular al regiunii 

Hunedoara

că

îndeplinesc 
la persoana

In același 
creșterea și 
va face înse

telurile statului 
pentru o activi-tură, 

care
O 

părinților — nu
Pentru bunicii minorului Cu cu

Eugen din Petroșani, corigenta din 
vsri a nepotului a însemnat o 
mare mîhnire. îngrijorarea a afec
tat în aceeași măsură pe membri 
biroului de tutelă, care au discu
tat serios cu Eugen obținînd din 
partea lui promisiunea că va lua 
corigenta si absolvirea în toamnă 
a celor 7 elase. Acum copilul este 
elev în anul I la școala profesio
nală din Deva, succes repurtat în 
călăuzirea primilor pași eătre pro
fesia dorită.

Cînd bătrînei Munteanu Luere- 
ția i-a murit soțul, gtndul că Pa-

punderea educația fiilor lor. 
fost o oeazie bună. Schimbarea 
bine s-a observat curînd.

VICTORIA MIHAILEANU 
instructor organizator 

al Sfatului popular — Petroșani

atribuțiilor de organ г de ocrotire 
si supraveghere a creșterii și e- 
ducării minorilor este aceea a cu
noașterii profunde și permanente 
a realității din raza lor de activi
tate.

Aceasta nu se poato realiza de 
cît cu sprijinul unui activ larg 
de cetățeni, deputed și cadra de 
specialitate din domenii de acti
vitate ce au contigență cu educa
rea și creșterea minorilor ca : pro
fesori, învățători, medici. Comite
tul executiv al Sfatului popular al 
orașului Petroșani a obținut în 
acest domeniu de activitate rezul
tate apreciabile, desfășurînd o per
manentă acțiune de control. in 
această activitate el a fost spriji
nit de către active largi de sprijin 
care au fost organizate pa cartiere 
sau localități în așa fel îneît să 
se poată asigura o bună cuprinde
re a tarenului. In Valea Jiului s-au 
organizat в asemenea colective în-, 
globind, pe lingă unii lucrători cu 
funcții de răspundere în aparatul 
comitetelor executive, 31 deputat!, 
cadre didactice, sanitare etc.

Întreaga activitate a acestor co
lective din orașul regional Petro
șani merită a fi 'evidențiată ca 
urmare a aportului adus la depis
tarea copiilor care nu s-au bucurai 
de o educație corespunzătoare șl la 
studierea posibilităților și metode
lor de rezolvare a fiecărui caz în 
parte. In mod special merită a fi 
subliniat aportul adus de deputății 
Haidu Carolina din Petroșani, Co- 
checi Vasile dîn Uricani, Vladislav 
Ioan din Bănița și alții care ajută 
comitetele executive în îndeplinirea 
sarcinii de coordonare a creșterii 
și educării minorilor.

E cazul să subliniem aici iniția
tiva unor comitete executive »le 
sfaturilor populare printre care și 
al orașului Petroșani de a recurge 
la diferite metode de influențare 
obștească între care ședințe cu 
părinții, discutarea unor părinți ne- 
giijenți, aducerea copiilor în fața 
unor colective de muncă și altele.

Grija pentru minori este oglin
dită și în dispozițiile care regle
mentează plasamentul familial al 
copiilor fără părinți sau lipsiți de 
posibilitatea de a fi crescuți în fa
milie, Acest plasament prin oficiul 
da prevederi sociale are în eviden-

tă un număr de 9 copii pentru care 
s-au alocat în exercițiul bugetar 
1963 suma de 53 000 lei. In unită
țile Ministerului Invățămîntului au 
fost plasați 34 copii școlari și pre
școlari.

O altă acțiune prin care statul 
nostru vine în sprijinul familiilor 
cu multi copii sînt cantinele de 
ajutor popular. In Valea Jiului 
asemenea cantine funcționează la 
Lupeni, Vulcan, Petrila și Petroșani 
unda iau zilnic masa 530 de asis
tați, dintre care 106 familii cu 
mulți copii. Pensionarilor cu copii 
sub 14 ani din Valea Jiului li, se 
achită lunar un ajutor ce se ri
dică la 115 350 lei. Ajutorul fami
lial de stat se acorda familiilor 
cu mulți copii și mamelor singure, 
precum și unor soții ale militarilor 
în termen 
materiale.

Pe lingă 
ținute, în
executive din roza orașului regio
nal Petroșani, ca organe de autori
tate tutelară, s-au constatat însă și 
unele deficiențe. Astfel, comitetul 
executiv al sfatului popular al o- 
rașului Petrila nu desfășoară e 
acțiune permanentă de control asu
pra modului în care sînt crescuți 
copiii, sau de depistare a celor 
care au o îngrijire și educare ne
glijată. In orașul Lupeni această 
activitate este lăsată pe seama 
unui colectiv restrîns, compus for
mal din cîțiva salariat! ai 
popular.

Activitatea comitetelor 
ve ale sfaturilor populare
gane ale autorității tutelare .este 
o activitate complexă. Desfășura
rea multilaterală a acestei activi
tăți poate fi dusă la bun sflrșit 
numai printr-b bună organizare, 
prin angrenarea factorilor respec
tivi la timpul și locul potrivit. t

lipsite de posibilități

rezultatele pozitive oL- 
activitatja comitetelor

sfatului

ex scuti-
C3 ,or-

O mamă 
fără suflet

A procedat cit se poate de < 
simplu. A internat copilul în 
spital,' a pus țigara pe buze ;

i

și a pornit brambura pe stră- S
zile Petrosaniului.

— Nu-mi mai trebuie co- s
pili N-am chef să-1 cresc, f
facă spitalul ce-o vrea cu el. ?

In Valea Jiului adevăratele >
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Cifre grăitoare |
• In flecare lună, salariații 

din întreprinderile și institu
țiile Văii Jiului primesc drept 
alocație de stat pentru copil 
3 200000 lei.

• In Valea Jiului funcțio
nează patru cantine de ajutor 
popular unde iau zilnic masa 
530 asistați dintre care 
lamilll cu multi copil.

• Oficiul de prevederi 
claie achită lunar celor 
copil de pensionari din Valea 
Jiului un ajutor familial de 
stat în valoare de 115 350 lei.

• In anul acesta s-au acor
dat 8 ajutoare unice de stat 
mamelor cu cite 10 copii ta 
valoare de 10000 Iei. un grup copii din circumscripția electorală nr. 19 din orașul Petroșani ascultă afe

turile deputatului Șerban Francisc oare îi îndeamnă să îngrijească cu drag zonele verzi, să păstreze cu
rățenia în eeriier.
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mame nu gindesc ca tine Tan
ti Eliza. Ele simt dragostea 
părintească față de fiii lot. 
Mamele care-și iubesc copiii, 
car a fac tot ce le stă în pu
tință pentru ai crește și educa 
te disprețuiesc, dezaprobă com
portarea pe care o ai.

Nu puține sînt acele mame 
singure, care urmează diferite 
cursuri de calificare, lucrează 
la diferite întreprinderi, ins
tituții și organizații comerciale 
pentru a asigure fiilor lor o 
copilărie fericită, lipsită de 
grija zilei de mîine.

Deși ti s-a oferit posibilita 
tea să lucrezi într-o întreprin
dere socialistă, alături de alți 
oameni ai muncii, ai refuzat 
acest ajutor, considerînd 
mai bins 
ușuratică, 
care nu-ți

Produce 
faptul că 
Constantin
duci acasă, să-i alini durerile 
morsle, si-i creezi posibilități 
materiale bune, așa cum au 
create mii și mii de minori din 
Valea Jiului. Ce mai aștepți?

că e 
viață 
fapte

să trăiești o 
umbrită de 

aduc cinste, 
o mare indignare 
de 7 luni micuțul 

te așteaptă să-l
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in organizațiile de bază din sectoarele forestiere, 
munca de primire In partid trebuie îmbunătățită

©rganizațbdor de bază din ca« 
drul sectoarelor întreprinderii fo
restiere din Petroșani le revin 
sarcini de шаге răspundere în mo
bilizarea tuturor muncitorilor la 
realizarea integrală a indicatorilor 
planului de producție. Ia valorifi
carea superioară a masai lemnoa
se și îmbunătățirea activității eco
nomice a întreprinderii. Experien
ța a dovedit că prin întărirea con
tinuă a rîndurilor lor, prin repar
tizarea de membri și candidați de 
partid la toate locurile de muncă, 
și în primul rlnd acolo unde prind 
viață sarcinile da producție, orga
nizațiile de bază iși pot îndeplini 
rolul lor important de conducător 
politic al luptei pentru înfăptuirea 
sarcinilor, economice elaborate de 
partid. însuși specificul activității 
sectoarelor forestiere, unde se sim
te în permanentă necesitatea des
fășurării unei munci politice sus
ținute pentru valorificarea cu pri
cepere a bogățiilor pădurilor noas
tre, pentru îndeplinirea prevederi
lor planului la toate sortimentul i, 
pentru calitate, p întru întreține
rea și folosirea la întreaga lor ca
pacitate a mașinilor și utilajelor, 
pune în fața organizațiilor de bază 
sarcina de а se preocupa cu per
severentă de creșterea numerică a 
rîndurilor lor.

Este adevărat că în ultimul an, 
uneia organizații de baza din sec
toarele forestiere, îndrumate de co
mitetul de partid din cadrul între
prinderii, au dovedit preocupare 
pentru întărirea rîndurilor tor, 
primind în total un număr de 33 
membri și 36 candidați de partid. 
Dacă țin am însă seama că numai 
organizația de bază din sectorul 
mixt Lonaa a primit 19 membri și 
15 candidați, ceea ce reprezintă 
jumătate din numărul total al ce
lor primiți, rezultă că celelalte 7 
organizații de bază au primit un 
număr mult prea mic de candidați 
și membri in raport cu necesitățile, 

|Cu posibilitățile pe care le au. Atît’ 
din cauza slabei preocupări fată 
de primirea în partid, mai ales in 
organizațiile de bază din sectoa
rele de exploatare Roșia, Cîmpu 
lui Neag, Lupeni precum și la sec
torul I.M.T.F., precum și din cau
za slabei orientări a comitetului 
de partid în ce privește repartiza
rea membrilor și candidaților de 
partid pe lacuri de producție (nu-

- - ©- -
NOTA

Alo, telefoanele...
Au trecut aproape trei luni de 

c/nd constructor ii șantierului Lu- 
peni nu pot încheia lucrurile unui 
nou drum in cartierul Braia din 
cauza a 3 stilpi din rețeaua tele
fonică. in această perioadă, șan
tierul 7 a trimis adrese la oiiciiie 
P.T.T.R. Lupeni și Petroșani, s-a 
discutat telefonic cu responsabilii 
respectivi, dar degeaba: stiipil 
stau și acum in mijlocul drumului 
— in iafo blocurilor В 5, В в — 
biocind circulația mașinilor.

Săptâmina viitoare, aceste două 
noi blocuri avind 80 apartamente, 
urmează să fie date în folosință. 
Oare au de gind tovarășii de la 
P.T.T.R. să împiedice cu stilpii for 
circulația pe noul drum și mutarea 
locatarilor in apartamentele preda
te г

Afo, telefoanele... se aude ? Stu
pii buclucași trebuie mutații

Lectorate pentru femei

La cele patru lectorate pentru 
femei din orașul Lupeni se desfă
șoară o activitate rodnică. Recent, 
ia lectoratul de la școala nr. 1 de 
8 ani a avut loc a doua expunere 
In fața unui numeros auditoriu. 
Tovarășa profesoară Gllcă Olimpia 
a prezentat celor 75 de famei 
prezente tema „Așezarea geogra
fică și relieful tării noastre'*.

Expunerile stîrnesc un viu inte
res în rîndurile participantelor. 

mai 17,2 la sută din numărul to
tal al membrilor și candidaților 
de partid ІистеагЗ la exploatări) la 
multe locuri hotărîtoare pentru 
realizarea sarcinilor de plan nu 
lucrează comuniști. Ne avind mem
bri și candidați de partid la toate 
locurila de muncă, organizațiile 
de bază din cadrul sectoarelor 
n-au putut desfășura o asemenea 
activitate care să asigure înlătu
rarea rămînerii în urmă a acestei 
întreprinderi, îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan.

In cadrul adunărilor generale 
pșntru dări da seamă și alegeri 
care au avut loc recent s-a subli
niat cu tărie necesitatea îmbunătă
țirii muncii de primire în partid 
in toate sectoarele forestiere. Exis
tă în cadrul I.F. muncitori de frun
te. cu vechime în producție, care 
lucrează cu inițiativă și pricepere. 
Dintre acești muncitori au fost 
primiți in rîndurile membrilor și 
candidaților de partid tovarășii 
Pahontu Ghaorghe, Voiniciuo Mi
hai. Aioneeei Emil, Ianășescu Stă- 
nilă, NicolaeeeU Stellan, Huln Ghe- 
orghe, Albu Constantin și alții. 
Dacă organizațiile de bază se vor 
preocupa пмі lntene do creșterea 
și sprijinirea celor mal buni mun
citori care nutresc dorința de a 
intra în rîndurile partidului, numă
rul celor primiți va putea crește 
necontenit.

Acțiune de muncă patriotică
Nu de mult, la îndemnul organi

zației de bază P.M,R„ efectivul 
serviciului de aeraj de la E.M. 
Vulcan a întreprins o acțiune de 
muncă patriotică in subteran. Cu 
acest prilej măsurătorii de gaze au 
ajutat brigăzile miniere să execu
te o curățenie exemplară în aba 
taje și galerii, au sttîns o mare

Clișeul nostru înfățișează un schimb din brigada de pregătiri 
condusă de minerul Pricep Gheorghe de la mina Aninoasa. Brigada 
este deținătoare a fanionului de evidențiată în întrecerea sociaMetă.

ACTIVITATE BOGATA
Situat in centrul orașului, clu

bul muncitoresc din Lupeni des
fășoară o rodnică activitate cul- 
turabeduaativă in rîndurile oame
nilor muncii.

Biblioteca acestui club numără 
peste 25 000 de cărți și broșuri. 
De la începutul anului și pină în 
prezent au fost înscriși 3945 de 
cititori care au citit în această pe
rioadă 22156 de volume. Pe lingă 
biblioteca clubului funcționează 14 
biblioteci mobile oare desfășoară 
o bogată activitate la locurile de 
muncă precum și 6 biblioteci de 
casă.

O rodnică activitate desfășoară 
în cadrul clubului fanfara care 
numără 38 de persoane, orchestra 
semisimfonică, corul de 180 per
soane, formațiile de dansuri, tea
tru, soliștii vocali și orchestra de 
muzică ușoară.

De exemplu, formația de teatru 
a pus recent In scenă piesa „O- 
mul care a văzut moartea" de Vie- 
tor Eftimiu, cu care ș-au prezen
tat spectacole la Lupeni, Bărbii- 
teni ți Uricani.

Stat, de asemenea огдапйиШ 
de bază oare au dobindit o expe
riență valoroasă in munca de pri
mire, Așa. de exemplu, organiza
ția de bază de la sectorul mixt Le
nea (secretar tov. Bucur Vaștfe) 
desfășoară o activitate susținută 
cu activul fără de partid și în 
procesul acestei munci se formează 
noi și noi oameni. Comitetul de 
partid e dator să îndruma și să a- 
jute birourile celorlalte organizații 
de bază să lărgească activele lor 
fără de partid, iar cei mai buni 
tovarăși din aceste active să fie 
atrași în rîndurile candidaților, 
Principala atenție trebuie îndrep
tată spre ргішітеа de candidați din 
locurile productive și mai ale* din 
acele unități de producție unde lu
crează un număr mic de membri 
de partid.

Comitetului de partid din ca
drul j,F. Petroșani li revin sarcini 
de răspundere in această direct»#. 
Prin organizarea da schimburi de 
experiență, prin ridicarea nivelului 
instructajelor In cadrul zilei secre
tarului, prin ajutor concret, acor
dat ia fața locului, fiecare organi
zație de bază din cadrul I.F, tre
buia ajutată să devină puternică, 
spre a desfășura o muncă sustÎDU 
tă în vederea mobilizării colecti
vului de forestieri la îndeplinirea 
cu succes a importantelor sarcini 
care le stau în față.

cantitate de fier vechi și au scos 
la suprafață 10 cărucioare cu lemn 
vechi-

In cadrul celor 210 ore de mun
că patriotică s-au efectuat și lu
crări de amenajare la puțuri lu
crări în abataje și de aproviziona
re a locurilor de muncă cu diferi
te materiale necesare.

Cercul de artă plastică pentru 
amatori, desfășoară pe zi ce trece 
□ tot mai bogată activitate. In 
cursul acestui an cei peste SO de 
membri ai acestui cere au organi
zat in cadrul clubului 4 expoziții 
unde au f06t expuse compoziții 
proprii aje membrilor cercului. S-a 
mai organizat o expoziție cu de
sene exeeutate de copii și alta de 
caricaturi și afișe. Printre cei mai 
buni membri ai eercului se numă
ră : Cimponeru Ioan, Popa Con
stantin, Balaș Ion și alții. Semni
ficativ e faptul că în comparație 
cu anul trecut, numărul membri
lor acestui cerc a crescut cu Iacă 
15 iubitori de pictură.

Tot în cadrul clubului din Lu
peni iși desfășoară activitatea un 
cerc foto pentru amatori și cercul 
de croitorie. De asemenea, mai 
există un cero de balet pentru co
pii, un cerc de instrumente cu 
corzi și altul de aeordeon.

O vie activitate șe dasUgaarâ

Ratificarea în pas cu cerințele

------------ Q-------------
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Hochelștii romîni 
învingători la Miinchen
MfâSCHBN 4 (Agwrpres).
Selecționata de hochei pe ghea

tă a orașului București a întâlnit, 
la Mhacben, în prezența a 2 009 
de spectatori o combinată a clu
burilor Ev MOnchen (clasată pe lo
cul II în campionatul R.F. Ger
mane) și Ее Bad Toelz. Hocheiștii 
romîni au obținut victoria cu sco
rul de 5-2 (1-1 i 2-0 ; 2-1). Punctele 
echipei Bucureștlului au fost mar
cate de G. Szabo (2), Ferenczi, Pa
nă și Czaka. Comentatorul sportiv 
al agenției S.LD. remarcă jocul fru
mos prestat de echipa roroînă și 
calitățile tehnic# al# fraților Sza
bo.

Turneul echipei olimpice 
de fotbal a R. P. U. 

în Africa
DAKAR 4 (Agerpree),
Echipa olimpică de fotbal a 

R.P. Ungare și-a încăput turneul 
în Africa, juclnd ia Dakar cu se
lecționata Senegalului. Au ciștigat 
fotbaliștii maghiari cu scorul de 
8-3 (4-0).

Noi lideri în campionatul 
de țah al U.R.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Campionatul masculin de șah 

ni U.R.Ș.S. are un nou lider, după

LA CLUB
la clubul din Lupeni și pe linia 
propagandei tehnice. In acest an 
au fost organizate 31 acțiuni pe 
teme tehnica-științiflce.

Pentru perioada lunilor de iar
nă, eolectivul clubului din Lupeni 
a Întocmit un plan bogat care pre
vede o serie de acțiuni interesan
te pentru fiecare formă de aoti- 
vitate. Așa de exemplu, formația 
de teatru are prevăzut în reper
toriu punerea în scenă a unui nu
măr de 3 piese în trei acte și 6 
piese într-un act.

Cercul de artă plastică și-a pre
văzut să organizeze în perioada lu
nilor de iarnă 6 expoziții pe dife
rite teme, care sînt menite să ri
dice pe o treaptă mal superioară 
activitatea cercului.

Prin acțiunile prevăzute în pla
nul de muncă, colectivul clubului 
din Lupeni urmărește să desfășoa
re o bogată activitate cultural-edu- 
cativă menită să contribuie la ri
dicarea nivelului ideologic-profe- 
etoaal și cultural al oamenilor 
dtoneii.

JL BALȘAN

tui bloe. In anumite zile, cursanțif, 
echipați cu cele necesare protec- 

L ției țnupeip merg printre echipele 
* da mentori si urmărosa la fața 

lucrările de asamblare. 
Explicable specialiștilor sovietici I 
și jamlnJ lâjnurega multe proble
me neînțelese și familiarizează P* 
viitorii taririniștî sad fochiști d» 
cazauo cu uriașele agregate,

Printre tovarășii car# se 'ocupă 
cu multă dragoste atît de instrnt-> 
xea personalului din secția turbi* 
де cit și de traducerea din limbtș 
rusă ta Шоѣа romînă а instrucțiu
nilor pentru. Ъцаа tancțiowa a 
înatnutator noi montate, s® numă
ră W Eficolae, Mărușcat Sever 
Rubreanu Nina, Căpățtaă Vasfle, 
Rebreanu Alexandru: -șa- felț lit

Condițiile create in uzină pentnt 
a caliUcărit

profesionale, pentru брссіаіігагел 
în anumite meserii cheie, grij» 
ca fiecare muncitor să aprofundeze 
temeinic un anumit grup Йе cu
noștințe tehnice sânt garanție a 
succeselor viitoare în procesul de 
producție.

ing. TRUICĂ IOAN 
șeful secției turbine T. C, Paroșenl

ridicarea continuă

disputarea partidelor întrerupte din 
rundele a 5-a și a в-a. Aceeta aste 
maestrul international Suetin din 
Minsk, care l-a învins pe Funmm 
acumulînd 4,5 puncte. El este ur
mat de Gheller, Ноішоѵ, Polugaev- 
ski, Baghirov cu cîte 4 puncte fle
care.

Și în campionatul feminin s-a 
schimbat fruntașa clasamentului- ta 
urma victoriei repurtate în partida 
cu Belavenet, tînăra șahistă din 
Moscova Klara Skeghina a trecut 
pe primul loc cu ‘ 8,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

6 decembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică din opere, 9,27 
Melodii distractive, 10,30 Muzică 
de estradă, 11,05 Duete interpre
tate de soliștii Teatrului de stat 
de operetă, 12,29 Soliști de muzi
că ușoară, 13,10 Pagini orches
trale din operele compozitorilor
noștri, 14,00 Melodii populare ol
tenești, 15,30 „Melodii dragi", mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova!, 16,45 Muzică populară in
terpretată de Raveca Săndulescu,
17.12 Piese instrumentale de mare 
popularitate, 18,30 Program muzi
cal pentru evidențiat» în întrecerea 
socialistă, 19,45 Clntă formația de 
muzică ușoară condusă de Vadim 
Liudvikovski, 21,15 Muzică ușoară 
de compozitori romîni, 22,40 Muzi
că ds dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Melodii populare, 11,30 Muzică ins
trumentală de estradă. 12,05 Or
chestre de mandoline, 12,53 Din 
muzica popoarelor, 13,40 Melodii 
lirice, 14,35 Melodii populare, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste,
16.12 Cîntă Maria Voloșescu — 
arii din opere, 17,00 Piese de zs 
tradă da compozitori romîni, 19,00 
Muzică distractivă Interpretată de 
fanfară, 19,30 Teatru la microfon • 
„Școala bîrfelilor", adaptare radio
fonică după comedia lui Sheridan, 
21,50 Int'erpreți de muzică ușoară, 
22,40 Arii celebre din opere.

—O—

CittemntcHj * (

6 decembrie
PETROȘANI— Republica i Prin

tre oameni buni i 7 Noiembrie s 
Mărul discordieij BARBATENi» 
Start către necunoscut i LUPENI i 
Elena din Troia. (Responsabilii ci
nematografelor din Petnla, Lonea, 
Aninoasa, Iscroni, Vulcan, Crivi- 
dța,. Paroșeni nu au trimis progra
marea filmelor pe luna decembrie).
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 4 (De la trimisul 

special Agerpres C. Alexandroaiejl
In ședința din 3 decembrie a 

Consiliului de Securități au conti
nuat dezbaterile în problema poli
ticii de apartheid promovată de gu
vernul Republicii Sud-Africane. 
Luînd cuvîntul în cadrul ședinței, 
N. T. Fedorenko, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a subliniat, prin
tre altele că rasiștii sud-africani 
recurg în prezent la metode fas
ciste fățișe de represalii împotriva 
populației băștinașe.

N. T. Fedorenko a declarat apoi 
că Unianea Sovietică est a de pă
rere ca Consiliul de Securitate să 
ceară cu hotărîre și fără rezerve 
guvernului sud-african să se con
formeze rezoluțiilor Consiliului și 
Adunării Generale a O.N.U. care 
prevăd încetarea politicii de a- 
partheid și discriminare rasială.

Uniunea So vi atică, a spus al, 
sprijină întrutotul cererea legitimă 
cu privire la aplicarea imediată a 
sancțiunilor economice, politice și 
a altor sancțiuni împotriva Republi
cii Sud-Africane, inclusiv stabili
rea unui embargou general asupra 
comerțului, interzicerea exportului 
de 
în 
și

armament și mărfuri strategice 
această țară, livrarea de patrol 
produse petroliere. Uniunea So-

ÎNTREVEDERE JOHNSON - 
MflRTIH LUTHER KING

WASHINGTON 4 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon John 

son a avut o întrevedere cu Marții 
Luther King, lider al populației de 
culoare din S.U.A., în cursul căreia 
au fost trecute în revistă proble
me legate de drepturile civile. In
tr-o declarație făcută presei după 
întrevedere, Martin Luther King 
a subliniat că a avut o convorbire 
utilă cu Lyndon Johnson care i-a 
declarat că „intenționează să a- 
dopte o poziție fermă în această 
problemă".

Liderul populației de culoare 
din sudul S.U.A. a condamnat coa
liția formată în Congres de de
mocrații din sud și republicanii con
servatori care împiedică în pre
zent adoptarea proiectului de lege 
privind drepturile civile, prezenta
te de fostul președinte Kennedy.

Martin Luther King a declarat 
că populația de culoare din S.U.A. 
va continua demonstrațiile pașnice 
pînă la satisfacerea revendicărilor 
sale

- = ©----

la legatari ta proietlil le lege 
privitor la drepturile tirile 

le S. II. I.
WASHINGTON 4 (Agerpres).
După o întrevedere pe care au 

avut-o la Casa Albă cu preșe
dintele Lyndon Johnson, liderii de
mocrat din Congres au anunțat 
că se află în curs de elaborare o 
hotărîre în virtutea căreia proiec
tul de lege privitor la drepturile 
civile va fi trimis direct si cît 
mai curînd posibil Camerei Repre
zentanților spre discutare, fără >a 
mai fi studiat de comisia de re
gulamente a Camerei. Luarea acestei 
hotărîri a fost determinată de fap
tul că președintele comisiei, Ho
ward Smith, democrat din statul 
Virginia și adversar al proiectu
lui de lege, a declarat recent, în 
legătură cu proiectul, că nu are 
cîtuși de puțin intenția de a acce
lera procedura și de a începe au
dierile de martori în fața comisiei.

Hotărîrea, care pentru a putea 
fi aplicată trebuie să poarte 213 
semnături, ar scoate proiectul de 
lege din competența comisiei de 
regulamente.

John McCormack, președintele 
Camerei reprezentanților și noul 
vicepreședinte al Statelor Unite, a 
declarat că președintele Johnson 
dorește ca proiectul să fie supus 
cît mai grabnic posibil votului 
Congresului.
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Congresul partidelor 

democrat-creștine din America 
Latină

MONTEVIDEO 4 (Agerpres).
Intre 13 și 15 decembrie, în ca

pitala Uruguayului va avea Ioc 
Congresul partidelor democrat-creș- 
tina de pe continentul latino-ame- 
rican. La congres se așteaptă par
ticiparea delegațiilor partidelor de
mocrat-creștine din Argentina, Bo
livia, Brazilia, Columbia, Chile, 
Guatemala, Nicaragua, Panama, Pa
raguay, Peru, Republica Dominica
nă, Venezuela și Uruguay.
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8 Aproape 2 milioane tone 

de cărbune peste plan
PRAGA 4 (Agerpres).
Minerii cehoslovaci au obținut 

în luna noiembria succese în ex
tracția de cărbune. Ei au înde
plinit planul lunar de extracție în 
proporție de 104,8 la sută, extră- 
gînd peste plan peste 400 000 tone 
cărbune.

In bazinul Ostrava-Karvina, pla
nul a fost îndeplinit în proporție 
de 108,2 la sută.

De la începutul acestui an, mi
nerii cehoslovaci au extras peste 
plan aproape 2 milioane tone 
cărbune.

I

vietică împărtășește părerea celor 
care consideră că Republica Sud- 
AfricanS nu este demnă de a fi 
m ambră a O.N.U., deoarece politica 
și acțiunile guvernului Verwoerd. 
sînt incompatibile cu principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Uni
te.

Consiliul de Securitate, a subli-i 
niat în încheiere reprezentantul1 
U.R.S.S., căruia îi revine princi
pala răspundere pentru menținerea 
păcii și securității internaționale, este 
obligat să intervină în mod cuvenit 
răspunzînd acestei meniri.

In cadrul aceleași ședințe, dele
gatul Norvegiei a propus un proiect 
da rezoluție, care invită 
rile să sisteze imediat 
vrări de armament către 
Sud-Africană. Totodată, 
cere secretarului general
să constituie un grup de experți, 
care să studiez a cazurile de încă'- 

drepturilor omului în Re- 
Sud-Africană. Rezoluția con- 
guvernul sud-african pentru 
de a aplica rezoluțiile A- 
Generale a O.N.U. și ale

toate ță- 
orice li- 
Republica 
rezoluția 

al O.N.U.

care a 
publica 
damna 
refuzul 
dunării
Consiliului de Securitate, cerîndu-i 
să renunțe la politica de apartheid 
și să elibereze toata persoanele de
ținute în închisori pe motiv că 
opun acestei politici.

o-

Vizita ministrului vest-german 
al apărării la Washington

WASHINGTON 4 (Agerpres).
In Statele Unite se află de cît- 

va timp ministrul vest-german al 
apărării, Kai Uwe von Hassel, care 
a sosit în această țară pentru a vi
zita diferite instalații militare a- 
mericane și a purta convorbiri cu 
oficialitățile Pentangonului. La 3 
dec embrie.Kai Uwe von Hassel a 
avut o întrevedere cu ministrul 
apărării al S.U.A., Robert McNama
ra la care au participat, de aseme
nea, generalul M. Taylor, președin
tele Comitetului mixt al șefilor de 
state majora și alte oficialități ale 
Pentagonului. In cursul acestor în

se

trevederi după cum transmite agen
ția France Preșse au fost trecute 
în revistă probleme militare privind 
N.A.T.O. și contribuția adusă în 
acest domeniu de alianța atlantică 
de R.F.G. Agenția Associated Press 
subliniază că întrevederile pa care 
le poartă von Hassel la Washing
ton au o importantă deosebită în- 
trucît ele au Ioc în preajma con
ferinței ministeriale a țărilor mem
bre ale blocului N.A.T.O., progra
mată să se desfășoare în cursul 
acestei luni la Paris.

Convorbirile militare americano- 
vest-germane continuă.
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economisească însemnate canti
tăți de lemn prin folosirea be
tonului la fabricarea traverselor 
de cale ferată.

Numai în anul trecut a fost e- 
conomisită o cantitate de 86 000 
metri cubi de lemn.

Pentru anii viitori se prevede 8
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Un nou laminor 
la Uzina „V. I. Lenin"
KRIVOI ROG 4 (Agerpres).
La 

nin" 
truit 
cara 
țevi 
un
această întreprindere.

Toate 
ale noului laminor au 
superior de mecanizara 
matizare.

uzina metalurgică „V. I. Le- 
din KrivOî Rog a fost' cons
un puternic laminor „300", 
va da semifabricate pentru 

diametru mare și mia — 
tip de producția pentru

de 
nou

operațiile ds producție 
un grad 
și auto-

Economii de lemn 
prin folosirea betonului 
la fabricarea traverselor

VARȘOVIA 4 (Agerpres). 
Feroviarii polonezi au reușit șă

folosirea îrf construcția liniilor fe
rate a peste 1 200 000 traverse 
de beton.

Mări subterane 
de ape termale

MOSCOVA 4 (Agerpres).
In ultima vreme au fost desco

perite mări subterane de ape ter
male în Kamceatka, Ucraina, Cau- 
caz, Cuban și Siberia de vest. Au 
fost descoperite asemenea ape și 
în regiunea Turgai din Kazahstan. 
Situata 
500 m., 
viitorul 
triale.

la adîncimi între 400 și 
acestea vor fi folosite în 
apropiat în scopuri indus-

Lucrările de sistematizare 
a orașului Alma-Ata
MOSCOVA 4 (Agerpres).
Au început lucrările de sistema

tizare a orașului Alma-Ata — ca
pitala R.S.S. Kazahe. In partea de 
sud-vast a orașului se construiesc 
sute de clădiri cu mai multe 
je, din panouri prefabricate.

Cartierele industriale ale
șului vor fi despărțite da cartie
rele de locuințe prin largi zone 
verzi.
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ADEN. Potrivit agenției Reuter, 
un grup de 250 de angajați din 
serviciul forțelor militare engleze 
a plecat din Londra la baza mi-, 
litară engleză din Aden. Acest 
grup de salariați au fost trimiși 
pentru a suplini „într-o oarecare 
măsură" lipsa celor 4 000 de mun
citori din Aden care deservesc ba
za militară engleză din localitate, 
aflați în grevă de aproape două 
săptămîni.

.................. ............. ■ ------ --------------- —

Ancheta asupra crimelor săvîrștte la Dattas

SANTO DOMINGO. După cum 
anunță agenția Prensa Latina, jun
ta din Republica Dominicană a 
declarat în afara legii partidul de 
opoziție „Mișcarea 14 iunie". Con
ducătorul partidului Manuel Ta
varez Justo este acuzat de a fi 
șeful unui detașament de partizani 
care acționează în țară. Junta a 
recunoscut într-o declarație oficia
lă că în prezent în Republica Do
minicană acționează două grupări 
antiguvernamentale de partizani.

NEW YORK. Adunarea Genera
lă a O.N.U. a adoptat la 3 de
cembrie cu 82 de voturi, contra 1

WASHINGTON 4 (Agerpres),
Agențiile occidentale de presă 

anunță că la 4 decembrie Biroul Fe
deral de Investigații a remis mi
nistrului justiției S.U.A., Robert 
Kennedy, raportul cu privire la 
asasinarea președintelui Kennedy, 
și a uciderii asasinului prezumtiv 
al acestuia, Lee Harvey Oswald. 
Potrivit agenției U.P.I., se așteaptă 
ca raportul să fie înaintat la sfîr- 
șitul săptămînii președintelui 
S.U.A,. Lyndon Johnson, care-1 va 
preda apoi comisiei federale da 
anchetă condusă de președintele 
Curții Supreme a S.U.A., Earl War
ren.

Judecătorul Earl Warren a anun
țat că membrii comisiei se vor în
truni, pentru prima dată, joi. El a 
declarat că această ședință, care 
se va desfășura cu ușile închise, 
are drept scop să organizeze ac
tivitatea comisiei. „Comisia fede
rală, prezidată de Earl Warren — 
scrie agenția France Presse — va 
verifica autenticitatea probelor 
strînse îndeosebi de poliția din 
Dallas. Această comisie nu are alt 
scop decît să garanteze poporului 
american pă probele prezentate 
sînt da necontestat".

Intre timp, la Dallas, președin
tele tribunalului în față căruia a 
fost înaintat cazul asasinării lui 
Oswald, Joe Brown, q anunțat că 
procesul lui Jack Ruby, care un-

ma să se deschidă la 9 decembrie, 
a fost amînat pentru data de 3 fe
bruarie 1964, la cererea procuro
rului general, Henry Wada. „A- 
ceastă cerere de amînare — trans
mite agenția France Presse — nu 
a surprins pe nimeni, ea fiind pre
zentată atît de acuzare cît' și de 
apărare. (Jererea indică în același 
timp faptul că ancheta va dura încă 
mult timp. Pentru cei care au ur
mărit cercetările întreprinse cu 
începere de la 22 noiembrie, data 
asasinării președintelui Kennedy, 
continuă agenția, este evident că, 
după zece zile, ancheta asupra 
motivelor tcelor două crime se gă
sește încă la Începuturile ei. 
In prezent, subliniază France Pres
se, ancheta urmărește să stabileas
că legăturile posibile care au exis
tat' între Oswald și Ruby. Nici un 
element pozitiv nu a fost dat pu
blicității care să permită să se a- 
firme existența unor asemenea le
gături. Dar există unele coinci
dențe despre care se poate spune 
cu siguranță că F.B.I.-U1 nu a avut 
încă timp să le caute o explica
ție".

Potrivit agenției, poliția nu a 
interogat încă martorii de la zia
rul „Dallas Morning News", care 
au afirmat că în dimineața cînd a 
fost asasinat președintele Ken
nedy, Ruby se afla în sala de pu
blicitate a ziarului de unde se ve

de perfect clădirea depozitului de 
cărți din cara se bănuiește că s-a 
tras asupra președintelui.

De asemenea, nu s-a putut încă, 
stabili unde se afla Ruby în clipa 
cînd a fost asasinat președintele. 
„Toate aceste elemente — scrie 
France Press e — arată că ancheta 
esțe departe de a fi abordat toate 
aspectele afacerii".

In ce-1 privește pe Jack Ruby, 
asasinul lui Oswald, după cum 
transmite agenția France Presse, el 
continuă să conducă cabar stele 
sale din celula închisorii din Dal
las unde se află închis. Șeriful 
Decker, insărcinat cu supraveghe
rea lui Ruby, a declarat că acesta 
a primit permisiunea de a avea 
convorbiri telefonice „în scopuri 
de afaceri" și să primească vizita
tori. De la întsmnițarea lui Ruby, 
a spus Deker, el a fost vizitat de 
peste 20 de persoane „în interes 
de afaceri".

Referindu-sa la atmosfera de 
tensiune existentă în prezent la 
Dallas, trimisul special al ziarului 
'austriac „Arbeiter Zeitung" scrie 
că a fost nevoit să părăsească a; 
cest oraș datorită apelurilor tele
fonice, conținînd amenințări la a- 
dresa persoanei sale, primite în ul
timele zile. Ziarul austriac subli
niază că din cauza amenințărilor, 
în prezent la Dallas au rămas 
numai patru ziariști europeni.

(Izrael) și 14 abțineri, o rezoluție 
care cere Comisiei de conciliere 
pentru Palestina să-și continue e- 
forturile în vederea repatrierii re- 
fugiaților arabi din Palestina și 
pentru acordarea unei indemnizații 
de compensare refugiaților care 
preferă să se stabilească în altă 
parte decît în Palestina.

NICOSIA Agenția France Pres
se relatează că în noaptea de 3 
spre 4 decembrie o puternică bom
bă a explodat în capitala Ciprului 
distrugînd Monumentul consacrat 
unui erou grec din timpul luptei 
pentru eliberare.

MUNGHEN. Orașul Miinchen, 
unde s-a născut Richard Strauss, se 
pregătește să sărbătorească a 100- 
a aniversare a nașterii compozi
torului.

Opera din Miinchen va prezenta 
între 23 februarie — 15 martie 
1964, 12 opere de Richard Strauss.

Moartea subită a căpitanului
Michael

WASHINGTON 4 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că marți la Washington a 
încetat subit din viață căpitanul 
Michael Groves, în vîrstă de 27 de 
ani, care a comandat trupele par
ticipante la funeraliile președinte-

Groves
lui Kennedy. Groves s-a simțit' 
rău în timp ce lua masa în lo
cuința sa și a murit în drum spre 
spital.

Autoritățile au ordonat deschi
derea unei anchete pentru a sta
bili cauzele morții sale. j
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