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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Cdărb une

tov.
dat
zis

peste pian
In zorii primei zile din 

luna aceasta, minerii din 
brigăzile conduse de co
muniștii Schneider Fran- 
cisc și Cristea Aurel de 
la mina Aninoasa au tri
mis preparației Petrila ul
timele tone de cărbune 
planificate pe anul 1963.

— Am luat-o înainte.; 
calendarului cu o lună de 
zile — spunea 
Cristea Aurel. Am 
fest, nimic de

munca noastră 
încununată de 
împreună cu ortacii 
am extras din a-

Și 
fost 
ces. 
mei
bataj în acest an 21 239 
tone de cărbune și de 
7 zile am încheiat planul 
anual. Sîntem hotărîți ca 
în luna aceasta, precum 
și în noul an, să muncim 
mai bine, să ne aducem 
din plin aportul la reali
zarea sarcinilor ce stau 
în fața colectivului nos 
tru.

CotrferfaHa orășenească de partid Vulcan

Spre noi înfăptuiri pe calea îndeplinirii 
sarcinilor puse de partid

partid Petro-

prezentată în 
tov. Mătăsă-

anual îndeplinit 
de cărbune peste plan, 
4 000 tone mai mult 
cît angajamentul pe 
tregul an. 10 289 tone 
cărbune cocsificabil
extras, în perioada trecu
tă din acest an, și minerii 
din brigada comunistului 
Petre Constantin. In acest 
fel ei și-au depășit anga
jamentul pe anul 1963 cu 
3 289 tone de cărbune.

Utemistul Eva Petru de la I.l.L. „6 August’' Petro
șani lucrează ca șef de brigadă în atelierul pentru 
confecționat mobile de bucătărie. împreună 
tacii săi de lucru el obține lunar o depășire 
de 10—15 la sută.

cu or- .
de plan

Zilele trecute a avut loe confe
rința orășenească de partid Vul
can, la ale cărei lucrări au parti
cipat delegați din toate organi
zațiile de bază din raza orașului. 
Lucrările conferinței s-au desfă
șurat în prezenta tov. Drăguț Lu
cian, membru al Comitetului re
gional de partid Hunedoara, Kar- 
pinecz loan, secretar al Comite
tului orășenesc de 
șani.

Darea de seamă 
fața conferinței de
reanu Iosif, secretarul comitetului 
orășenesc de partid Vulcan, dis
cuțiile purtate de un număr mare 
de participanți au reflectat linia 
creșterii tot mai ascendente a 
realizărilor oamenilor muncii din 
acest important centru industrial 
al Văii Jiului îin lupta pentru de
săvârșirea sarcinilor construcției 
socialiste. In intervalul de timp 
care a trecut din acest an, colec
tivul minei Vulcan a extras a- 
proape 6000 tone de cărbune pes
te plan; energeticienii T. C.‘ Рато- 
șeni au furnizat în sistemul ener
getic național 15,5 milioane 1 
energie electrică peste plan; 
structorii noii preparații din 
roești și-au realizat integral 
einile de producție, punînd 
funcție pentru proba tehnologică 
prima linie de spălare, care odată 
cu noul an își va începe activi
tatea,- constructorii Vulcanului re
născut au predat oamenilor .mun
cii 258 apartamente.

Prin reducerea prețului 
colectivele de muncă din 
economice aparținătoare 
Vulcan au dat patriei în . numai 10 
luni, economii în valoare de 
5 328 000 lei, cu 1 496 000 lei mai 
mult decît angajamentul pe 1963.

Darea de seamă prezentată în 
fața conferinței a oglindit una 
din preocupările importante

comitetului orășenese Йе partid șl 
anume, grija pentru studierea și 
generalizarea experienței pozitive 
în munca de partid; Preocuparea) 
pentru pregătirea adunărilor gene- 
rale, astfel încît acestea să devină 
o adevărată școală pentru mem
brii și candidații de partid, inclus! 
derea în planurile de muneă ltui 
nare ale organizațiilor de bază a 
problemelor importante, atragerea 
activului de partid și activelor fără 
de partid, pe bază de sarcini con
crete, la acțiunile întreprinse de 
organizațiile de bază, creșterea 
competenței organizațiilor de bază 
în exercitarea dreptului de con
trol asupra conducerilor adminis
trative, au stat în 
atenția comitetului 
partid.

Tovarășii Karda
tarul comitetului de partid de la 
T. C. Paroșcni, Erie Marin de la 

șantierul Coroești, Văduva loan 
de la șantierul 10 construcții, Cu- 
ciue Profir din sectorul I al mi
nei Vulcan, Biro Nicolae de la sea- 
tia de reparat motoare electrice 
au arătat că preocuparea comite
tului de partid pentru studierea și 
generalizarea 
în munca de 
ganizațiile de 
bune metode
liniat însă necesitatea ea organi
zațiile de bază, între care cele de 
la I.R.E.H., O.C.L., șantierul de 
construcții, nr. 6, 7 și 9 de la mina 
Vulcan care desfășoară o 
tăte sub nivelul cerințelor, 
ajutate mai îndeaproape 
a-și îmbunătăți . activitatea.

Cu atenție s-a ocupat conferin
ța de neajunsurile ce se mai ma
nifestă în activitatea eolectivuluî 
minei Vulcan. Deși minerii de aici 
au dat aproape 6000 tone de căr-

permanență în 
orășenesc de

Sultan, secre-

IN CLIȘEU : Utemistul Eva Petru finisînd o nouă

kWh
con- 
Co- 
sar- 

l în

de cost, 
unitățile 
orașului

experienței pozitive 
partid a înarmat or- 
bază cu cele mai 
de muncă. S-a sub-

activi- 
să fie 
pentru

Cu angajamentul
Este cunoscută în în

treaga Vale a Jiului acti
vitatea entuziastă, plină 
de roade desfășurată de 
harnicii mineri din fron
talele conduse de comu
niștii Ghioancă Sabin și 
Petre Constantin din sec
torul III al minei Lupeni

In acest an, din fronta
lul lui Ghioancă Sabin au 
luat drumul spre cocse- 
riile patriei 10 339 tone

Rod al creșterii productivității muncii
In întrecerea socialistă 

cu celelalte brigăzi de la 
gura de mină Jieț, ortacii 
comunistului Danciu Moi
se, din sectorul V, au ob 
ținut cele mai frumoase 
succese. Dînd dovadă de 
o atitudine înaintată față 
de muncă, ei au realizat 
o productivitate medie 
de 7,7 tone cărbune pe 
post. Rod al creșterii ran-

damentelor sînt cele 7 255 
tone de cărbune extrase 
în acest an peste sarcinile 
de plan. Realizări asemă
nătoare au dobîndit și 
frontaliștii din brigada 
comunistului Bîrluț Cle
ment din sectorul IV al 
minei, care au extras în 
cele 11 luni trecute din 
acest an 3 376 tone de 
cărbune 
planului

peste prevederile 
de producție.

garnitură de mobilă pentru bucătărie.

e

Inovații ale* metalurgiștilor

Din abatajul lui
Comunistul Neagu Ghc- 

orghe, din sectorul I al 
minei Petrila este un mi
ner vrednic, un bun or
ganizator al procesului de 
producție. Brigada pe care 
o conduce este de multă 
vreme evidențiată în în
trecerea socialistă pentru 
succesele obținute în spo
rirea producției de cărbu
ne.

in perioada 
cut din anul

din abatajul lui

care a tre- 
curent, mi-

Neagu Oneorghe
nerii
Neagu Gheorghe au tri
mis pe benzile preparației 
500 tone cărbune în afa
ra sarcinilor de produc
ție. La acest succes o 
contribuție importantă au 
adus-o minerii Damian 
Nicolae, Popovici Mihai. 
Duțu Octavian, Afilipoa- 
ie Mihai și alți ortaci 
ai lui Neagu Gheorghe, 
din abatajul în trepte 
răsturnate.

De la începutul aces
tui an și pînă în prezent 
roetalurgiștii din secțiile 
U.R.U.M.P. au făcut 42 
propuneri de inovații 
pentru îmbunătățirea pro
cesului de producție. 
Printre. ino.vatorii 
dențiati 
pe tov. 
care a 
proces
recondiționarea axelor u- 
zate. Noua metodă aduce 
mari economii atît Ia ma
terial cît și la manoperă. 
De altfel, tov.
Dumitru a obținut’ 
I pe uzină la 
concursul cu 
inovatorii.

Importantă 
a fi

evi- 
ai uzinei amintim 
Crăciun Dumitru, 
conceput un nou 
tehnologic pentru

s-a dovedit 
și inovația 
lizată de
Voina Petru, prin

rea-
tov.

Crăciun 
premiul

care s-a rezolvat proble
ma rodării rotoarelor Ia 
rece, prin confecționarea 
unui banc și a unui dis
pozitiv, Tot’ printre ino
vatorii de frunte ai uzinei 
se numără și tov. Ma
ghiara Vasile, Voinici 
Ștefan, Moise Mihai, Toth 
Iuliu, Căprar Vasile și 
Boța Rusalim care prin 
inovațiile propuse au con
tribuit la îmbunătățirea 
procesului de producție 
Economiile realizate prin 
aplicarea inovațiilor pro
puse de acești tovarăși se 
ridică la 175 753 lei.

(Continuare- în pag. 3-a)

йшіййе ile ііиііііе
că viața socială își 
existența pe anume 

conviețuire colectivă.

în- 
re- 
pe

î... . =
societatea noastră 
dintre oameni sînt, 
lor, raporturi de 
întrajutorare, prie-

raporturile 
conținutul 
înțelegere, 
sinceră. Și dacă uneori sur-

neesențiale de pă- 
lor se face cu prin- 
către comisiile de

Printre elevele școlii profesion ale 
în prezent se află în practică pe la 
Elena se evidențiază printr-o harn ică 

Iat-o în raionul I al magazinului 
vind la timp pretențioasele cereri

comerciale din Petroșani care 
diferite magazine, Munteanu 
activitate.
pentru copii „Țăndărică" ser

ale celor mici.

Șe știe 
t'emeiază 
guli de 
relații de prietenie și colaborare
inerent închegate în procesul de 
producție sau în mediul fanrilial. 
Cu deosebire în 
nouă 
prin 
bună 
tenie
vin divergențe 
reri, rezolvarea 
cipialitate de ; 
împăciuire.

Comisiile de i 
a aportului pe 
aduc tot mai substanțial in con
ducerea treburilor obștești, își spun 
cuvîntul cu spirit tovărășesc și 

'simț de răspundere. Menirea lor e 
să ridice conștiința oamenilor, săâ 
educe confruntînd motivele puțin 
întemeiate ale conflictelor lor, 
determine a se împăca și a 
viețui în bune relații.

In Valea Jiului comisiile 
împăciuire au obținut rezultate fru
moase în munca de soluționare 
justă a divergențelor dintre ce
tățeni. Primele trei trimestre ale

împăciuire, expresie
> care masele și-l

să-i 
con-

de.

Ducînd zilnic la domiciliul ее tățenilor sute de ziare, scrisori și 
diferite trimiteri poștale, factorii Stelescu Constantin, Enulescu Iacob, 
Stelescu Petru, Afrim Paul, Petre Dumitru și Turcu Ioan de la ofi
ciul P.T.Ț.R. Petroșani s-au evidențiat în luna noiembrie prin opera
tivitatea și ducerea la bun sfîrșăt a tuturor sarcinilor avute.

IN CLIȘEU: Un grup de fae tori poștali evidențiați.
........ .. -- ■■---------- J ■ --- --------------------------------------

nijloi le Uie Шеім
anului 1962, comparate cu același 
interval de timp din anul în curs, 
scot . în evidență îmbucurătoarea. 
constatare, că plîngerile făcute în 
ultima vreme comisiilor s-au îm
puținat. înseamnă că oamenii, me- 
ditînd, ajung să se prețuiască dini 
ce în

pot 
vi-
o-

înseamnă că 
lor crește conti- 
acestor afirmații 
că numărul îm- 
coruisiilor crește 
Anul trecut la 
de împăcare a

de la 46 la
de la 50 la
de la 51 la

In orașiul
Tribunalu lui

ce mai mult, 
nivelul conștiinței 
nuu. In sprijinul 
pledează și faptul 
păcărilor în fata 
de la an la an. 
Lupeni, procentul
fost 36 la sută, anul acesta, pînă 
în prezent 43 la sută. La Petroșani 
el a crescut în aceeași perioadă

62 la sută, la Vulcan 
70 la sută, la Uricani
63 la sută.
Petr'oșani, delegați a* 
popular și deputați

s-au deplasat deseori prin circum
scripții să prelucreze cetățenilor 
legi și articole din Codul penal 
privitoare la conviețuirea socia
listă, lucru care a contribuit la 
micșorarea numărului de neînțele
geri între oameni.

Dacă analizăm puțin cauzele 
conflictelor ce se iscă deobicei în-

tre cetățeni, înțelegem că ele 
fi evitate cu ușurință dacă cel 
novat își însușește principial 
biecțiile aduse.

Unui cetățean care nu respectă 
odihna vecinilor i se atrage aten
ția o dată, de două ori, de trei 
ori... El tratează însă cu indiferentă 
sesizările colocatarilor sau, mai 
grav, recurge la insulte spre a-i inti
mida. Cazul ajunge în fața comi
siei de împăciuire, care nu cu a- 
jutorul martorilor, ci cu al conștiin
ței, se străduiește ca vinovatul să-șl 
recunoască vina și părțile să se 
întoarcă acasă împăcate. De obicei, 
cei ce se plîng de un vecin nu 
doresc răul Iul Vor doar să-i dea 
o lecție de educație, din care să 
învețe cum să se comporte pe vii
tor. în relațiile cu oamenii. Asta 
au urmărit după propriile lor măr
turisiri tovarășii Oliverio Maximi
lian, Szitas Elisabeta, Ioniță Ana 
din Petroșani cînd s-au adresat cu 
plîngeri comisiilor de împăciuire.

VICTORIA MIHĂILEANU 
instructor organizatoric al Sfatului 

popular al orașului Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)



Pe ecranele cinematografelor
din Petroșaniau fost ter- 

renovare a 
clubului mun

Clubul din Petrila 
în perioada de iarnă

oamenii mun-

VULCAN Cinematograf pe
Saptămîna aceasta 

minate lucrările de 
sălii de spectacole a 
citoresc din Vulcan.

Cu această ocazie.
■ii din orașul Vulcan au avut o 
dublă satisfacție: în primul rînd 
retnttlnlrea cu sada care acum este 
Cu totul nouă iar în al doilea 
rînd satisfacția vizionării primului 
spectacol de film pe ecran lat la 
cinaniatograful local.

*■ O

120 de spectacole
De la începutul anului și pină 

în prezent, formațiile artistice ale 
clubului muncitoresc din Lonea au 
prezentat 120 de spectacole la 
care au luat parte 38 490 de spec
tatori.

Cele mai frumoase realizări le-a 
avut corul minerilor oare a dat 
17 spectacole cu 7945 spectatori 
și eare de altfel a oeupat locul 
I la faza raională și locul II la 
fwa regională a celui de-al VlI-lea 

In cinstea evidențiaților
Zilele 

cultural 
frumos

trecute, în sala Palatului 
din Lupeni a avut loc un 
program artistic prezentai 

de către formațiile clubului 
calitate.

Programul a fost dedicat 
relor III și VII, brigăzilor 
dențiaților în producție din aceste 
sectoare care și-au îndeplinit pla
nul de producție 
inte de termen.

In rîndul celor 
tațori se aflau
de brigadă Ghioancă Sabin, Petre 
Constantin, Ghioancă loan, Onișoi 
Nigolae, Aslău Ioan, Butnaru Vie-

©
O carte pe sâptimînâ

BO BIN HOOD

și societății en- 
al XHI-lea. Per- 

este Robin Hood, 
acestor balade și

Stă-

cu 
mai

Je Henry Oilbert

Povestirea lui Henri Gilbert, în
chegată pe baza legendelor și ba
ladelor ce au circulat in Anglia 
feudală, zugrăvește aspecte preg
nante ale vieții 
gleze din secolul 
sonajul principal 
eroul popular al 
legende .

Răzeș, om liber, Robin Hood 
este silit să ia calea codrului din 
cauza asupririi, lăcomiei și ra
pacității lorzilor puternici, vecinii 
săi, care ii iau pămîntul în 
pînire cu forța.

Retras în pădure împreună 
o Ceată de proscriși ca și el, 
toți foști șerbi pe moșiile lorzilor 
și fugiți de groaza biciului și a 
mizeriei. Robin Hood devine un 
aprig luptător, un vajnic apărător 
al dreptății. Lupta sa împotriva 
feudalilor puternici și asupritori, 
împotriva clerului lacom și necins
tit ia forme variate, dar scopul lui e 
Unic: acela de a ajuta pe obidit, 
pe nedreptățit, pe cel în nevoie.

Curajul, generozitatea, spiritul 
dreptății, fidelitatea și bărbăția sînt 
calități ee-1 însoțesc pe erou de-a 
lungul întregii povestiri și-l fac 
apropiat și drag cititorului. Henry 
Gilbert a știut să aleagă din no
ianul de fapte depănate de vechile 
balade și legende întîmplările eloc
vente, aspectele esențiale ale vre
mii, izbutind astfel să dea citito
rului o amplă și realistă imagine a 
Angliei feudale cu toate tarele ei.

Bogăția faptelor, desfășurarea 
lor vie și palpitantă fac din po
vestirea Iui Henry Gilbert o lectu
ră antrenantă și educativă.

ecran lai
Complet renovată, în sala 

spectacole a clubului au fost 
stalate radiatoare termice urmînd 
ca în următoarele zile să se facă 
racordul la rețeaua de termofica- 
re a orașului.

La lucrările de renovare a sălii 
de spectacole o contribuție de 
seamă șî-au adus-o tinerii din o- 
raș. Numai în două zile peste 150 
de tineri au prestat aproape 1000 
ore de muncă patriotică ia lucră
rile de termoficare.

concurs al formațiilor artistice de 
amatori.

Rezultate bune au avut și for
mația de muzică ușoară, orchestra 
de muzică populară, fanfara, bri
gada artistică de agitație și for
mația de teatru. Ele au prezentat 
spectacole atît la clubul din loca
litate eit și pe scenele cluburilor 
și căminelor culturale din Valea 
Jiului și regiune.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

pe anul 1963 îna-

peste 500 de spec- 
și cunoscuții șefi

la secto 
Ferenczi 

din sec-
din lo

sectoa- 
și evi-

Moldovan Iacob, Wagner 
și Wandraș Clara. Cu toții 
străduit să asigure spectaco- 
o notă tinerească, de adevă- 
sărbătoare.

tor, Vlad Dumitru, ioți de 
rul III și Mihuț Pavel, 
Balaj, Apricopoaie Ioan 
torul ѴП investiții, împreună cu 
familiile lor.

Programul artistic dedicat 
niciei minerilor din cele două sec
toare ale minei Lupeni a plăcut 
spectatorilor atit prin conținutul 
lui cit și prin forma de prezentare.

La reușita spectacolului și-au a- 
dus contribuția corul compus din 
140 de persoane Împreună cu or
chestra semisimfonică, formațiile 
de dansuri și soliștii vocali Faur 
Dumitru, Fazakaș Tiber iu, Iancu E- 
lena, 
Hans 
s-au 
lului 
rată

I wv-

A. MICA 
corespondent

-А--.-

г
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Era prin tuna noiembrie a anu
lui 1955. La Paroșeni, lucrările de 
instalare a primului turbo-gene
rator se apropiau de sfirșit. Mun
citorii de pe șantierele eiectro- 
montaj și energo-construcții lu
crau de zor. Cei de ia exploa
tare învățau, făceau cunoștință 
cu instalațiile, cu agregatele uzinei. 
Le studiau cu atenfie, fși însușeau 
caracteristicile fiecărei mașini, se 
împrieteneau cu tehnica. Mereu 
veneau aici tineri din diferite 
colțuri aie tării, muiți dintre ei 
direct de pe băncile școlilor pro
fesionale. Acești tineri aveau să 
conducă mai tîrziu impunătoarele 
agregate aie uzinei, aveau să ie 
supună voinței omului după teh
nica cea mai avansată.

Intr-una din zile. împreună cu 
aifi îl elevi, absolvenți' ai Școlii 
profesionale de energie eiectiică 
din Timișoara, a venit ia Palo
șe ni un tînăr vioi, potrivit de 
statură, cu părui castaniu și pri
virea ageră. A fost repartizat la 
atelierul de reparații electrice ai 
termocentralei. S-a obișnuit re
pede cu oamenii, ca instalațiile, 
cu frumoasa meserie de electrician 
pe care și-o alesese. Ii plăcea 
să lucreze, sa se preocupe de 
lucruri noi, să ie găsească singur 
rezolvarea. In toate îl ajutau mult 
cei mat buni ptieterd al săi — 
Cărțile. Avea multi asemenea

A dispărut o navă"

locotenent de ma-
Steckler.
la Washington, la 
operațiilor navale, 

in

I»* 1

Pe lingă faptul că este un mun
citor priceput și disciplinat, el este 
și un inovator pasionat, căutător 
neobosit al noului. Această Înde
letnicire menită să ușureze mun
ca oamenilor, să contribuie la 
economiile uzinei este încă o do
vadă a priceperii sale, a dragostei 
fată de meseria căreia i se dedi
că cu tot sufletul. Astfel, inova
ția „Sudarea automată a siguran
țelor telefonice", aplicată de mai 
multă vreme, ușurează mult pro
cesul de producție, iar inovația 
„Dispozitiv de transtei a circuite
lor interurbane" suplinește munca 
a două telefoniste, aducind tot
odată însemnate economii. O altă 
inovație, in curs de terminare, 
este „Dispozitivul de siguranță 
pentru stafia de amplificare T.U.
500". Vor urma desigur și altele.

Cu aceste pasiuni se împletesc 
și altele ia acest tlnăr vioi, plin 
de inițiativă. Modest și hotărit, a 
fost numit ia începutul acestui 
an de învăfămînt politic propa
gandist ia cercul „Morala comu
nistă'1 care funcționează în ca
drul uzinei. Precventind cu regu
laritate ședințele de instruire, dînd 
dovadă de conștiinciozitate în pre
gătirea sa. reușește să predea la 
un înalt nivel lecțiile. Cel 25 
de cursanți pe care îi are in gru
pă sini multumifi de propagandis
tul lor. 

Filmul „A dispărut o navă" o 
producție a studiourilor america
ne, este O comedie cinematogra
fică a cărei acțiune gravitează în 
jurul tînărului 
rină John Paul

Adus urgent 
comandamentul 
Steckler primește ordinul ca 
termen de 10 zile să găsească na
va escortă „Kornblatt", al cărui 
comandant devenise în ziua ter
minării războiului. Contrar, va 
plăti contravaloarea navei.

Și astfel Steckler, eare pleca 
tocmai în călătorie de nuntă, este 
obligat să-și lase soția singură și 
să pornească pe urmele navei dis
părute.

Filmul rulează pe ecranul cine
matografului „7 Noiembrie" înce- 
pînd de mîine 9 decembrie a.

Incepînd cu data de 10 decembrie la cinematograful „Republica" 
va rula filmul suedez „O perlă de mamă". IN CLIȘEU: O secvență 
din film.

telefoanele, 
și după-a- 
a cunoaște 
aparate de

serviciul, cu

prieteni pe care nu i-a părăsit 
niciodată. Și apoi colectivul de 
muncitori, comuniștii îl înconju
rau întotdeauna cu dragoste.

După scurt timp a fost trans
ferat ia centrala telefonică a uzi
nei. Și aici, tînărul absolvent, de 
pe acum muncitor calificat, a de
pus aceiași interes pentru pregă
tirea sa profesională, pentru ri
dicarea permanentă a calificării, 
îndrăgise așa de muit 
Incit deseori rămînea 
miază la uzină pentru 
toate tainele acestor... 
vorbit. Paralei cu
preocuparea profesională, a conti
nuat să înve[e. Ascuitînd de sfa
tul comuniștilor a urmat Școala 
medie serală din Lupeni. Diploma 
de maturitate a constituit încă o 
bucurie pentru el. Dar cea mal 
mare bucurie din viata lui, pe 
care a cunoscut-o aici, ia termo
centrală, în mijlocul oamenilor, 
ai prietenilor, a fost atunci cînd 
a primit carnetul roșu de partid. 
Era o apreciere a activității sale, 
a perseverenței și preocupărilor 
sale. Șeful centralei telefonice, 
maistrul Nicoară Gheorghe, con
ducerea secției electrice și a ter
mocentralei au numai cuvinte de 
laudă despre
losif, electrician principal la cen
trala telefonice a termocentralei 
Paroșeni.

tînărul Negreanu

aceea colecti- 
clubului nos- 
plan de des- 
cultural-artis- 
In acest plan

Perioada de iarnă impune o pla
nificare cit mai judicioasă a acti
vității clubului. De 
vul de conducere al 
tru și-a întocmit un 
fășurare a activității 
tice pe timpul iernii, 
au fost cuprinse conferințe teh
nice, seri tematice și de odihnă 
și alte acțiuni care să contribuie 
la popularizarea realizărilor obți
nute de către colectivele de mun
că din orașul nostru.

Pentru atragerea tineretului, a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingine
rilor și funcționarilor într-o mă
sură mai mare la activitățile clu
bului, am trecut în plan prezenta
rea de cît mai multe programe 
pe scenă. Așa, de exemplu, în 
ziua de 14 decembrie a.c., echipa 
de dansuri, orchestra de muzică 
ușoară și orchestra semisimfonică 
vor susține în fața oamenilor mun
cii din oraș un bogat program 
artistic. 'La rîndul ei, brigada ar
tistică de agitație a pregătit un 
program special pe care îl va sus
ține în fața minerilor petrileni în 
ziua cînd aceștia își vor realiza 
sarcinile de plan pe 1963.

O activitate susținută va des
fășura In această perioadă și co

lectivul de operetă eare s-a cali
ficat pe locul I la faza regională 
a celui de-al ѴП-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori. 
Acest colectiv se pregătește te
meinic cu opereta „Vînt de liber
tate" pentru a participa la cea 
de-a doua fază a concursului pe 
țară. Cu aceeași ardoare se pre
gătesc și cei 36 tineri din forma
ția de estradă înființată de cu- 
rînd. Primul lor program intitulat 
„Din toată inima” va fi prezen
tat în fața oamenilor muncii din 
Petrila cu prilejul celei de a 16-a 
aniversări a R.P.R.

Pentru ca aceste activități să fie 
cunoscute din timp. conducerea 
clubului și-a întocmit un program în 
care s-au prevăzut acțiunile ce se 
vor desfășura în fiecare zi la 
club. Aceste programe cuprind 
data, ora, denumirea acțiunii, ci
ne organizează și locul unde se 
va ține. In felul acesta ne 
putem da seama de modul cum 
se folosește spațiul la dub și de 
ritmicitatea manifestărilor artistice 
și educative. Popularizarea pro
gramului de activitate se face 
prin afișarea lui cu regularitate 
la club, la locurile de muncă și 
prin stația de radioficare.

In perioada de iarnă am pre
văzut ca împreună cu organizațiile
U.T.M. din oraș să 
zece biblioteci de
cele 16 existente,
blioteci volante la
II. III și IV ale minei Petrila. De 
asemenea, ne-am propus ca în lu
nile decembrie și ianuarie să a- 
tragem cel puțin încă 400 de citi
tori la biblioteca clubului și să 
examinăm cel puțin 100 de cititori 
înscriși la concursul „Iubiți car
tea". Nu au fost omise nici tine
rea unor informații politice, orga
nizarea de simpozioane, seri de 
ghicitori, întreceri sportive, re
cenzii, seri de poezii, prezentări 
de cărți noi etc. De asemenea, 
am preconizat organizarea unor 
seri de odihnă dedicate inovatori
lor si evidențiaților în întrecerea 
socialistă. Д

Toate aceste obiective cuprinse 
în planul clubului nostru vor pu
tea fi realizate numai cu spriji
nul permanent al organizațiilor 
sindicale și U.T.M. din întreprin
derile și instituțiile orașului care 
trebuie să mobilizeze oamenii 
muncii la acțiunile organizate de 
club.

înființăm Insă 
casă pe lingă 
precum și bi- 

sectoarele I,

IOSIF KALMAN
directorul clubului muncitoresc 

Petrila

O altă pasiune a lui Negrea- - S 
nu, specifică de altfel tinerilor, ) 
este... muzica. Bun chitarist, ei ? 
a fost inițiatorul înființării or- ț 
chestrei de chitare a clubului din S 
Paroșeni. Un colț din camera de 5 
la mansarda blocului în care lo- ) 
cuiește împreună cu colegul său $ 
de la Timișoara, electricianul Dim- л 
регіи Romulus, este destinat... b 
muzicii (chitara, pik-upui, plăcile, P 
aparatul de radio), iar altui... bi- ) 
bllotecii. De altiel, despre cea mai î 
mare pasiune a lui — cărțile — )
vorbesc cu prisosință numeroasele b 
volume de cărfi, reviste, broșuri, P 
pe care le-a citit, cît și bibliote^ ) 
ca personală. Ga să nu mai vor- S 
bim și despre pasiunea sportului J 
și îndeosebi a... fotbalului. p

...Toate sînt 
Sînt pasiuni 
pe care electricianul 
le-a îmbrățișat și le îndrăgește. 
Este un tlnăr ca atlția alții din 
patria noastră, crescuți șl educat’, 
de partid. Acest tînăr nu se va 
opri aici, ia jumătatea drumului. 
El va merge curajos înainte. Va 
continua să învețe, să lucreze, să 
studieze. Așa cresc oamenii. Așa 
a crescut și ttnărui Negreanu Io
sif. A crescut odată cu uzina. Iar 
trecerea timpului i-a adus atîtea 
bucurii, at ft ea satisfacții. Vor 
urma, desigur, și altele...

lucruri frumoase, 
specifice tinereții, 

Negreanu

DUMITRU GHEONEA
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Spre noi înfăptuiri pe calea îndeplinirii 
sarcinilor puse de partid

(Urmare din pag. l-a)

bune peste plan, față de angaja
mentul pe 1963 se constată o ră- 
mînere în urmă de 7000 tone. A- 
ceasta din cauză că nu s-a făcut 
totul pentru asigurarea condițiilor 
optime de lucru brigăzilor, asis
tența tehnică din partea ingineri
lor și tehnicienilor mai lasă încă 
de dorit. In prezent, la această 
exploatare 37 la sută din brigăzi 
se află sub plan. Comitetul de 
partid de la mina Vulcan n-a 'ma
nifestat destulă 
tru
de 
de 
cii 
de

preocupare pen- 
realizarea tuturor indicatorilor 
plan. Astfel pe mină, sarcina 
creștere a productivității mun- 
s-a realizat numai în proporție 
98.9 la sută.

In Vulcan s-a construit mult și 
se mai construiește. Dar față de 
prevederile planului de producție 
ritmul de muncă al constructorilor 
este încă nesatisfăcător. Șantierul 
10 construcții trebuie să-și orga
nizeze în așa fel activitatea ca 
ptnă la finele anului să predea 
și cele 1Э0 apartamente planifi
cate. Pentru acest lucru comitetul 
orășenese de partid trebuie să 
sprijine mai activ organizația de 
bază de pe șantier in scopul folo
sirii judicioase a timpului de lu-

[omiliile ilt Шііііге
(Urmare din pag. l-a) mame copiii lor sînt cei mai cu

minți. mai ordonați, mai înțele
gători. Asemenea dragoste greșit 
înțeleasă duce la conflicte cu ve
cinii. Micuții săvlrȘesc abateri și. 
apărați de părinți ce nu vor să-i 
vadă vinovați, se comportă o- 
braZnic cu vîrstnicii care-i mustră. 
Membrii comisiei de împăciuire 
trebuie să convingă atunci pe a- 
dulții în cauză că iubirea pentru 
copii astfel înțeleasă e dăunătoa
re, avînd ca efect formarea unor 
caractere egoiste, nesociabile, 
principiale.

Alltea cazuri, atîtea probleme, 
al ițea neînțelegeri se nasc uneori 
din mărunte dar semnificative si
tuații și pentru rezolvarea fiecă
ruia se cere tact, ca soluția să fie 
cea mai adecvată.

Spre satisfacerea tuturer, mun
ca comisiilor de împăciuire din Va-

------------ ©------------

Cum vor petrece elevii vacanța 
de iarnă

Adeseori, in fața membrilor co
misiilor se prezintă spre soluțio
nare divergențe intre proprietari 
și chiriași. Mai sînt din păcate ce
tățeni. care pentru spațiul locativ 
închiriat pretind sume exagerate. 
Cînd cel ce a ocupat locuința din 
Strictă nevoie, nu urai poate face 
fată chiriei și cere reducerea ei. 
încep zilele amare. La tovarășa 
Toth Ecaterina din Petroșani rău
tatea a mers pînă la deteriorarea 
domiciliului. Cu astfel de oameni. 
se procedează cu tact. Trebuie fă- i 
cjiti să înțeleagă că în societatea 
noastră interesele materiale per- , 
sonale, în măsura în care afectează 
relațiile de bună conviețuire între 
oșmeni. sînt condamnabile. In al
te cazuri, motivele neînțelegerilor 
sînt și mai dificile. Pentru unele

plan co- 
început 

remedie- 
in anii

Pentru buna pregătire și desfă
șurare a vacantei de iarnă, Comi
tetul orășenesc U.T.M. Petroșani 
și Secția de învățămînt a sfatului 
popular și-au stabilit un 
mun de acțiune. De la 
trebuie arătat că pentru 
rea lipsurilor manifestate 
trecuti, planul de acțiune prevede 
•a în prima decadă a acestei luni 
să apară în toate școlile, în loc 
vizibil, o cutie cu sugestii pe care 
va fi scris „Cum doriți să vă pe- 
treceți vacanta ? Ce acțiuni să 
pregătim î" Aceasta cu scopul de 
a veni în intîmpinarea dorinței e- 
levilor în legătură eu "unele ac
țiuni, pentru a le cunoaște pre
ferințele și deci a organiza acțiuni 
cît mai variate și instructive.

Tinînd cont de sugestiile 
lor, de vîrsta lor, precum 
tiunile indicate de organele 
rioare U.T.M. și învățămînt, 
tivele de pregătire și organizare 
a vacanței pe școli, 
pînă la 
acțiune 
tate pe 
Aeestea 
ѵігІЫІе 
turor elevilor din școală.

Pe perioada vacanței de iarnă 
Vor fi organizate pentru școlile 
medii și profesionale acțiunile: 
deschiderea cercurilor de dans, a 
cercului „prieteni ai filmului", or
ganizarea de întreceri sportive în 
•adrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. pregătirea și desfășurarea 
revelionului, excursii vizite la în
treprinderi, simpozioane, concursuri 
„Drumeții veseli" și alte activi
tăți. Pentru pionieri și școlari șe 

elevi- 
și ac- 
supe- 

colec-

vor stabili 
15 decembrie clanurile de 
și programele de aetivi- 
timpul vacanței de iarnă, 
vor fi afișate la locuri 

și aduse la cunoștința tu-

cru, a tuturor rezervelor interne 
de pe șantier.

Conferința a exprimat hotărîrea 
unanimă a comuniștilor din ora
șul Vulcan de a remedia neajun
surile de pînă acum, de a inten
sifica activitatea pentru mobili
zarea oamenilor muncii la îndepli
nirea sarcinilor economice ее stau 
in fața întreprinderilor și șantie
relor din oraș în 1963, pentru a- 
sigurarea realizării planului pe 
1964. Tovarășii Fodor Arcadie, șe
ful minei Vulcan, Căpățînă Vasile, 
directorul T. C. Paroșeni, Haber 
Francisc, inginerul șef al prepa- 
rației Coroești au vorbit pe larg 
despre măsurile luate pentru ridi
carea activității economice, pen
tru creșterea productivității mun
cit reducerea continuă a prețului 
de cost.

Tovarășii Drăguț Lucian, mem
bru al Comitetului regional de 
partid Hunedoara și Karpinecz 
Ioan, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, au a- 
rătat că în această direcție tre
buie depuse eforturi susținute 
pentru ca noul an să găsească 
temeinic pregătite colectivele din 
Vulcan, în vederea realizării cu 
succes a sarcinilor sporite de plan 
pe 1964. Vorbitorii au subliniat 

vor organiza carnavaluri pionie
rești, expoziții cu lucrările mici
lor tehnicieni, excursii, vizite etc.

Casele de pionieri • din 
șani și 
valuri 
poziții 
cadrul 
acțiuni.

AUREL SLABII
instructor al Comitetului orășenetc 

U.T.M. Petroșani 

Petro- 
Lupeni vor organiza carna- 
pentru elevii fruntași, ex- 
cu obiecte confecționate în 
caturilor și diferite alte

Revista „Probleme economice66 nr. 11
Numărul pe luna noiembrie 1963 

al revistei „Probleme economice" 
ee deschide cu articolul „Produ
sul social total și probleme ale 
reproducției socialiste lărgite" de 
Mircea Biji. In continuare sînt pu- 
blieate articolele: „Valorificarea
superioară a țițeiului” de NțColae 
Ionescu, „Reducerea prețului de 
cost — o sarcină importantă în 
industria siderurgică" de St, M. 
Dumitrașcu și C Vonlca, „Extin
derea tipizării și unificării în in
dustria construcțiilor de mașini" 
de V. Gavăț, 
important 
producției 
costea și 
structura 
către populație" de Maria Stănes- 
₽u, „Aspecte ale sporirii eficien
ței economice a producției și 
gospodăririi ambalajelor" de D. 
Simian și D. Sechel, „Asigurarea 
independenței economice — pro
blemă cheie a țărilor insuficient 
dezvoltate" de N. S. Stănescu.

Rubrica „Din planul de activi
tate științifică al Institutului de

datoria organizațiilor de partid de 
a lua măsuri eficiente pentru spri
jinirea brigăzilor rămase în urmă, 
pentru pregătirea muncitorilor 
spre a stăpîni tehnica nouă cu 
care sînt dotate mina și întreprin
derile Vulcanului, pentru crește
rea productivității muncii.

Învățăminte deosebit de prețioa
se au tras partlcipanții la confe
rință din cele arătate de vorbitori 
privind folosirea importantelor re
zerve interne de care dispun or
ganizațiile de bază pentru Îmbu
nătățirea continuă a muncii poli
tice de masă. Comitetul orășenesc 
de partid va putea asigura acțiu
nilor sale un succes deplin dacă 
va ști să folosească alături de co
muniști, forțele de care dispune 
și în primul rînd activele fără de 
partid, 
derea 
cii la 
cinilor 
lor de 
2 și 3 
Coroești, a blocurilor.

Conferința a ales noul comitet 
de partid orășenesc Vulcan. In 
prima plenară tov. Mătăsăreanu 
Iosif a fost reales în funcția de 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid Vulcan.

agitatorii din oraș In ve- 
mobilizării oamenilor mun- 
îndeplinirea ritmica a sar
de pian, scurtarea termene- 
dare In folosință a liniilor 
de spălare de la preparația

lea Jiului pentru educarea 
țenească a oamenilor pentru 
tivarea spiritului tovărășesc, 
tru popularizarea regulilot de 
viețuire socialistă dă roade 
tioase.

cetă- 
cul- 

pen- 
con-

Aprovizionat din belșug cu mărfuri, magazinul autoservire
din Petroșani atrage numeroși cum părători. In luna noiembrie, acest 
magazin și-a depășit planul de des facere cu 34 la sută.

IN CLIȘEU: Instantaneu din interiorul magazinului cu autoser
vire din Petroșani.

cereetări economice" cuprinde ar
ticolul „Publicistica romîneascâ 
din secolul al XIX-lea despre în
temeietorii socialismului științific' 
de Gh. Dobre.

In cadrul rubricii „însemnări1' 

de mașini 
.Zonarea — mijloc 

de repartiție rațională a 
agricole” de C. Papa- 

С. Raliu, „Schimbări în 
desfacerilor de mărfuri

M3C

PREZENTARE

sînt publicate articolele: „Comer
țul exterior ai U.R.S.S." de I. Bur- 
ștein, „Dezvoltarea creșterii ani
malelor in gospodăriile agrieole 
colective din regiunea București" 
de D. Cfțu și Gh. Anghel, „Obser
vații asupra orientării dezvoltării * 
producției agricole în G.A.C. „Trac
torul roșu" și G.A.C. „Flacăra”, 
regiunea Cluj" de N. Konig (Cluj).

Revista mai publică articole de 
critică și bibliografie: „Cercetarea 
căilor de reducere â cheltuielilor 
de circulație in comerțul socialist" 
(Probleme ale cheltuielilor de eir- 
culație în comerțul socialist din

PORT
FOTBAL

sSelecflonafa U. R. S 
în Belgia

BRUXELLES 7 (Agerpres).
După meaiul disputat la Casa

blanca cu echipa Marocului, se
lecționata de fotbal a U.R.S.S. a 
susținut două partide în Belgia. 
Ia Bruxelles, fotbaliștii sovietici 
au învins cu 3—1 pe Anderlecht, 
iar la Llege au cîștigat eu 3—0 
întîlnirea cu formația locală F.‘ C. 
Llegeois In meciul de la Liege «el 
mai bun jucător a lost centrul a- 
tacant Ponedelnik care a marcat 
două puncte. S-a remarcat, de a- 
semenea, Lev lașin.

Echipa olimpică a U.R.S.S. 
în Brasilia

RiO DE JANEIRO 7 (Agerpres).
In primul meci al turneului pe 

care-1 întreprinde în America de 
sud. selecționata cluburilor Dina
mo din U.R.S.S., din care fac parte 
numeroși jucători ai echipei olim
pice sovietice, a jucat în orașul 
Salvador (Brazilia), cu formația 
Bahia. Meciul s-a terminat la e- 
galitate : 1—1 (1—0).

Programul radiodifuzai 
de azi

radio vor 
i la Bucu- 

a doua a 
Crișul și

Stațiile noastre de i 
transmite alternativ, de 
rești și Brașov, repriza 
meciurilor Progresul —

R.P-R.) de Nichita Georgescu; „O 
luarare juridică utilă pentru eco
nomiști" (prof. dr. Traian Ionașcu 
și Eugen A. Barasch, membri co
respondenți ai Academiei R.P.R., 
Teoria generală a contractelor e- 
conomice, vol. I) de Eleonora Ro
man și Yolanda Eminescu; „O in
teresantă culegere de studii des
pre revoluția industrială" (Revo
luția industrială, studii) de I. Ni- 
coară; „Aspecte ale întrecerii e- 
eonomice dintre U.R.S.S. și S.U.A." 
(I. B. Kvașa ; Kapitalnîie vlojenia 
f osnovntie fondî S.S.S.R. i S.S.A.). 
de C. Tudoran; „Eforturi sterile în 
teoria claselor" (Leonard Reissman : 
Les classes sociales aux Stats- 
Unis) de N. V. Ionescu.

Rubrica „Scrisori către redacție" 
cuprinde scrisori din partea : Com
binatului siderurgic Hunedoara 
Sfatului popular al Capitalei — 
Direcția generală construcții-mon- 
taj; Țesătoriei Codlea, regiunea 
Brașov; întreprinderilor textile 
Galați, Uzinelor metalurgice „Tim
puri noi" București.

Steagul Roșu — Dinamo. Transmi
sia se va face pe programul I <Ж 
începere de la ora 14,41.

BOX

L. Papp și-a apăra! titlul
MADRID 7 (Agerpres).
Campionul european de box la 

categoria mijlocie, maghiarul Laszlo 
Papp, și-a apărat cu succes titlul, 
invingîndu-1 la Madrid prin ко 
tehnic, în rundul 8, pe spaniolul 
Luis Folledo. șalangerul său ofi
cial. Meciul a fost tot timpul la 
discreția fostului campion olimpic, 
care s-a impus prin loviturile sale 
puternice. In rundul 8 Folldedo a 
fost de două ori expediat la po
dea. In ciuda celor 37 de ani. 
Papp a arătat o pregătire fizică 
excepțională. El a susținut. pînă 
în prezent 26 de meciuri la pro
fesionism, fără a suferi vre-o în- 
Mngere.

— = 0

VOLEI

pentru „Cupa 
la volei

„Cupa campionilor 
europeni"

ISTANBUL 7 (Agerpres).
La Istanbul s-a desfășurat pri

mul meci sontînd 
campionilor europeni" 
(feminin) intre „Steaua Roșie" Bel
grad și Galata Saray. Au învins 
sportivele iugoslave eu 3—-2 (15—8; 
8—15; a—15; 15—6; 15—9. Retu
rul se joacă tot la Istanbul.

9 decembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scân
teia, 8,06 Dansuri de estradă, 8,57 
Muzică din opera „La drumul ma
re" de Constantin Nottara, 9,30 

Fantezii și potpuriuri interpretate 
«ie fanfară, 10,00 Muzică de came
ră de compozitori romîni, 10,30 
Mici formații de muzică ușoară. 
11,30 Muzică din oper<ete, 12,29 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 13,10 Mu
zică ușoară romînească, 14,00 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 
15,00 Arii din opere interpretate 
de Lya Hubic și Mircea Buciu, 
16,15 Vorbește Moscova ! 16,45
Muzică populară, 17,30 Tinerețea 
ne e dragă, 18,10 Cîntă Coirul Ra- 
dioteleviziunii, 18,30 Formații vo
cale și instrumentale de muzieă 
ușoară, 19,00 Revista economică 
radio, 20,10 Muzică populară in
terpretată de Nelu Huțu și Ale
xandru Țitruș, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I, 20,55 Muzică 
ușoară de Elly Roman, 21,15 Tri
buna radio, 22,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 10,16 Prelucrări 
corale, 11,00 Muzică ușoară, 11,15 
Medalion: G. Seferis, laureat al 
Premiului Nobel pe 1963, 12,05
Melodii distractive 1230 Muzică 
de cameră de Beethoven, 13,00 
Duete vesele din opere, 13,37 Pro
gram interpretat de orchestre de 
mandoline, 14,05 Arii din operete 
interpretate de Ion Dacian, 14,35 
Muzică de estradă, 15,00 Cîntece 
și jocuri populare, 16,12 Muzică 
ușoară interpretată la harpă, 17,00 
Melodii populare din Muntenia, 
19,05 Muzică ușoară interpretată 
de Doina Badea și Barbu Constan- 
tinescu, 19,40 Cintece și jocuri, 
20,04 Album de operetă, 21,30 
Aspecte de la șezătoarea organi
zată de radioteleviziune în co
muna Vlad Țepeș, raionul Călă
raș, 22,00 Muzică de dans.

i C-
a —

9 decembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

A dispărut o navă; REPUBLICA > 
Printre oameni buni; PETRILA: 
Marele drum; LIVEZENI: învie
rea seria I," П; LUPENI: Povestea 
anilor înflăcărați,- UR1CANI i 
Cerul n-are gratii.

I
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Spaak vkaiează 
R. P. PoloRă

al afacerilor 
întreprinde o 
Polonia. La 
el a făcut <

Miniștri și 
externe al 

I vizită Ofî- 
sosirea pe 

o declarație

VARȘOVIA 7 (Ager-ptes).
Paul Henri Spaak', vicepreședin

te al Consiliului de 
ministru 
Belgiei, 
cială în 
aeroport
unui reprezentant al Agenției PAP, 
în care a arătat, printre altele, că 
principalul scop al vizitei 6ale în 
Polonia este de a semna un acord 
cultural. „Sînt de părere — a spus 
Spaak — că această vizită va con
tribui la destinderea încordării in
ternaționale. Aș dori ca țara noas
tră să aibă relații mai strînse cu 
țările comuniste".

In cursul unei recepții oferite 
în cinstea sa de Adam Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, P. H. Spaak a ară
tat că împărtășește părerea privi
tor la faptul că statele mici, ală
turi de partenerii lor mai mari, 
pot avea un rol constructiv în re
zolvarea actualelor probleme in
ternaționale.

o

S.U.A. a lansat 
un satelit artificial

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Comisia S.U.A, pentru energia 

atomică a anunțat lansarea unui 
ai doilea satelit artifieial echipat 
cu un generator nuclear; lansarea 
s-a efectuat la baza aeriană Ven- 
denberg (California). Satelitul a 
fost plasat pe orbită eu ajutorul 
unei rachete de tip „Thor-Able" 
și a început să transmită semnale. 
Generatorul urmează să funcțio
neze timp de cinci ani.

Comisia pentru energia atomică 
nu a precizat scopul acestei ex
periențe, 
mai fost 
Iui 1963.

Uti satelit asemănător a 
lansat la începutul anu-

Eforturile președintelui Johnson 
pentru votarea unor proiecte Js lege privind 

drepturile civile și reducerea opozitelor
WASHINGTON 7 (Agerpres).
După cum relatează agențiile a- 

mericane de presă, președintele 
Lyndon Johnson depune eforturi 
pentru a determina pe membrii 
Congresului să voteze cît mal 
grabnic proiectele de lege privi
toare la drepturile civile și la re
ducerea impozitelor.

In acest scop, Johnson a avut 
O întrevedere cu senatorul demo
crat Harry Bird, statul Virginia, 
președintele comisiei senatoriale 
pentru problemele financiare și 
principal adversar al reducerii im
pozitelor. In calitatea sa de pre
ședinte al acestei comisii, senato
rul Bird are posibilitatea să blo
cheze examinarea proiectului de 
lege respectiv. După întrevedere, 
Bird a declarat că este posibil ca 
comisia sa 
proiectului 
nuarie.

Un pas
narea impasului în care se găseș
te proiectul de lege asupra drep
turilor civile a fost făcut prin 
comunicarea lui Howard Smith, 
democrat din statul Virginia, pre
ședintele comisiei pentru regula
mente a Camerei Reprezentanți
lor, anunțînd că comisia sa va în
cepe audierea adepților și adver
sarilor acestui proiect de lege „la 
o dată rezonabilă la începutul lui 
ianuarie". Acum cîteva zile, lideri

eerînd co- 
supună neintîrziat acest 
lege Camerei spre dis-

Celler, președintele co-

să $e pronunțe asupra 
Ia începutul lunii ia-

important spre soluțio-

democrați din Camera Reprezen
tanților au difuzat în rîndul con
gresmenilor o petiție 
misiei să 
proiect de 
cutare.

Manuel
misiei juridice a Camerei, care a 
redactat proiectul de lege privi
tor la drepturile civile, a decla
rat că dacă Smith anunță eă au
dierile comisiei nu vor dura mai 
mult de 15 zile, petiția va fi re
trasă. Se știe că grație procedurii 
„filibusterului", adică discutării la 
nesfîrșit a unui proiect de lege, 
acesta sfîrșește prin a fi înmor- 
mîntat în arhivele Congresului. 
Congresmenii sudiști au recurs a- 
desea la acest procedeu mai ales 
cînd era vorba de măsuri menite 
să curme discriminarea rasială.

In cercurile Congresului se 
consideră că accelerarea discută
rii celor două proiecte de lege 
poate eonstitui un succes pentru 
președintele Johnson. „Se crede 
însă, relatează corespondentul a-, 
genției France Presse, că vor mai 
fi ridicate multe obstacole în ca-t 
lea adoptării celor două proiecte 
de lege. Johnson profită de armis
tițiul politia decretat de republi
cani pînă la 22 decembrie. El 
intensifică contactele pentru a 
mai în măsură să înfrunte în 
nuarie un Congres dificil".

Guvernul R. F. G. reduce sumele 
alocate învățamîntului

BONN 7 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

DPA, între guvernul federal șt 
guvernele landerelor s-au ivit di
vergențe în legătură cu finanța-

V.

Pe marginea evenimentelor din Dallas

Declarația lui E. Warren
WASHINGTON 7 (Agerpres).
Judecătorul Carl Warren,- pre

ședintele Curții supreme a S.U.A., 
care conduce ancheta preziden
țială cu privire la împrejurările 
asasinării președintelui Kennedy, a 
declarat ziariștilor că nu se află 
în posesia raportului FBI referitor 
la acest asasinat și la uciderea lui 
Lee Oswald. Warren a adăugat că 
comisia sa „nu a primit pînă în 
prezent nici un fel de raport de

la niei un organ care se ocupă de 
această afacere".

Warren a mai declarat că mem
brii comisiei sale au adoptat o 
rezoluție, care va fi prezentată 
Congresului și sare cere pentru 
comisie dreptul de a sita pe toți 
martorii pe care îi consideră ne
cesari, preeum și dreptul de acces 
la piesele dosarului privitor Ia a- 
sasinarea lui John Kennedy.

e

H. Wilson amenințat cu moantea
LONDRA 7 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Parti

dului laburist din Anglia 
rat, la 7 decembrie, că 
partidului laburist, Harold 
a fost amenințat că va fi 
„înainte de sfîrșitul zilei 
bătă".

a decla- 
liderul 

Wilson, 
asasinat 
de 6Îm-

După cum a declarat el, 
această amenințare a fost formu
lată într-o scrisoare adresată po
liției. Scrisoarea nu poartă nici o 
semnătură. După cum transmite 
agenția Reuter, faptul că Herald

Wilson a fost amenințat că va Й 
asasinat a fost confirmat și de 
poliție.

Ziarul „Daily Mirror" scrie că, 
în lumina asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., J. F. Kennedy, 
poliția a abordat eu toată serio
zitatea această amenințare. Drept 
urmare, easa lui Wilson se află 
în prezent sub pază întărită, iar 
în timpul călătoriei lui la Brigh- 
town, el a fost însoțit de o pază 
speeială.

Tratativele privind 
au intrat

consiifufia Maltei 
în impas

ÎȘ1 
fî 

la-

rea planului privind mijloacele 
ajutorare a studenților. Guvernul 
și-a anunțat intenția de a reduce 
cu circa 50 la sută sumele alocate 
în acest scop. Comisia Bundesra- 
tului pentru problemele culturale 
s-a pronunțat împotriva unei ase
menea măsuri. De asemenea, con
ferința permanentă a 
culturii ai landerelor 
ministrului federal al 
mulțumirea în legătură

Bugetul ministerului 
prevede o sumă de
milioane mărci în acest scop deși 
inițial fuseseră alocate 46 milioa
ne mărci.

La 5 decembrie, comitetul Bun- 
desratului pentru problemele cul
turale a luat în discuție bugetul 
alocat cercetărilor științifice. Con
trar prevederilor inițiale, din mo
tive de economie, nici sumele a- 
locate în acest scop au vor fi 
sporite.

de

miniștrilor 
a exprimat 
culturii ne- 
cu aceasta, 
de interne 
numai 27,5

și folosirea 
proiect supus 

Comitetul O.N.U.

NEW YORK 6. Trimisul special 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite :

Joi seara Comitetul politic al 
Adunării generale a O.N.U., a a- 
doptat în unanimitate un proiect 
de declarație cuprinzînd principiile 
care să guverneze activitatea sta
telor în explorarea 
spațiului eosmic, 
dezbaterilor de
pentru folosirea în scopuri pașni
ce a spațiului cosmic 
face parte și R. P. Romînă. Apoi, 
Comitetul a adaptat în unanimi
tate un proiect de rezoluție pre
zentat de 27 de țări, printre care 
și R. P. Romînă. Prin adoptarea 
acestor documente dezbaterile a- 
supra punctului 5 al agendei Co
mitetului politie e-au încheiat.

Apoi, a luat euvîntul președin
tele Comitetului, Schurmann (O- 
landa) care a declarat: „Punctul 
6 de pe ordinea de zâ este intitu
lat „Acțiuni pe plan regional pen
tru îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate între state euro-

din care

pene cu sisteme social-politice di
ferite". Este evident că o dezba
tere care ar fi într-adevăr la 
înălțimea acestei teme importante, 
ar lua un timp destul de înde
lungat. Intrucît acum ne apropiem 
de data încheierii acestei sesiuni 
a Adunării Generale, nu dispunem 
de un asemenea timp.

In calitate de președinte, am dis
cutat această problemă cu dele
gația României care a propus a- 
cest punct. Pot raporta Comitetu
lui că distinsul reprezentant al 
Romîniei este de acord că țelurile 
pe care le are în vedere delega
ția sa pot fi realizate cel mai bine 
printr-o discuție amplă la sesiu
nea viitoare a Adunării Generale, 
mai degrabă decît printr-o discu
ție în pripă la actuala sesiune.

Intrucît nu au fost obiecțiuni, 
sugestia președintelui a fost a- 
doptată în unanimitate. Apoi pre
ședintele a mulțumit delegației ro
utine pentru spiritul de colaborare 
cu Comitetul.

Dezbateri în Comitetul nr. 5

noi țări — Ghana, Mau- 
Nigerîa și Senegalul au 
coautoare ale proiectului

NEW YORK 7. Trimisul special 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite :

Patru 
ritania, 
devenit
de declarație asupra promovării în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare. Astfel, nu
mărul coautorilor proiectului de 
declarație, inițiat de R. P. Română, 
se ridică la 10 6tate: Afganistan, 
Algeria, Cambodgia, 
Ceylon, Ghana, Mali, 
Nigeria, Senegal, 
ului a anunțat că 
coautor.

Reprezentanții 
mareei,
crainei și 
cesitatea 
declarație 
mină.

S-a dat 
lanțului U.N.E.S.C.O. 
mat pe membrii Comitetului nr. 3

Camerun, 
Mauritania 

Delegatul Togo- 
va deveni și el

Poloniei, Dane-
Marocului, Columbiei, U- 

Ghanei au susținut ne- 
adoptării proiectului de 
prezentat de R. P. Ro

asupra activității U.N.E.S.C.O. pe 
linia îndeplinirii rezoluției Adu
nării Generale din 1960, rezoluție 
intitulată „Măsuri în vederea pro
movării în rîndurile tineretului a 
idealurilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare". 
Totodată, reprezentantul UNESCO 
s-a referit la planurile de viitor 
ale acestei instituții specializate 
în domeniul educației. încheind, 
reprezentantul U.N.E.S.C.O. a spus 
că trebuie reținută ideea din pro
iectul de declarație că tînăra ge
nerație trebuie crescută în 
vingerea că 
boiul poate 
societății.

Deoarece, 
lui general
nr. 3 urma să nu mai țină ședințe 
pînă marți, s-a aprobat prin vot 
să se continue dezbaterea proiec
tului inițiat de R.P.R. într-o șe
dință specială care va avea loc 
luni seara. ---- ■"

con- 
în zilele noastre răz- 
fi exclus din viața

apoi euvîntul reprezen-
E1 a infor-

O

din cauza programu- 
la sesiune, Comitetul

Memorandumul lui Makarios
NICOSIA 7 (Agerpres).
Președintele Republicii Cipru. 

Miakarios, a adresat un memoran
dum guvernelor Greciei, Turciei și 
Angliei în care sugerează revizui
rea anumitor prevederi ale acor
durilor de la Londra și Zurich pri
vitor la Cipru. Agenția Associated 
Press amintește în legătură cu re
centele evenimente că „ciprioții

greci eer schimbarea constituției 
actuale, dar ciprioții turci se 
oricărei modificări".

Ministru] de externe turc 
a declarat — după o ședință
vernului în care a fost examinat 
memorandumul președintelui Ma
karios — că „Turcia a hotărît să 
resping^, memorandumul cipriot".'

opun

Erkin
a gu-

de observatori din partea O.N.U,

chemarea 
a Muneii, 
de mem- 
Argentina

Angliei în 
că arma- 

îl livrează 
este des- 

ex terne

LONDRA 7 (Agerpres).
Tratativele de la Londra dintre 

Duncan Sandys, ministrul coloni
ilor și reprezentanții celor cinci 
partide politice din Malta în ve
derea definitivării constituției Mal
tei „au intrat în impas". Partici- 
panții la tratative nu au ajuns la 
o înțelegere asupra adoptării a 
nici unuia, din eele două proiecte 
de constituție propuse de Oliver 
Borg primul ministru al Maltei și 
de Dom Mintoff, liderul partidului 
laburist din Malta, principal partid

modul de abor- 
drepturilor ci- 

Mintoff exclude 
romano-catolice

de opoziție. După cum relatează 
agenția UPI, principala diferență 
dintre cele două proiecte de con
stituție constă în 
dare a problemei 
vile. Proiectul lui 
amesteeul bisericii
în problemele politice ale statu
lui. De asemenea, Mintoff, «ăruia 
i s-au alăturat încă două partide 
din opoziție, se pronunță pentru 
alegerile legislative înainte de data 
proclamării independenței, prevăzu
tă pentru 31 mai 1964.

ROMA. Consiliul FAO a anun
țat că viitoarea sesiune a Confe
rinței Organizației Națiunilor U- 
nite pentru alimentație și agricul
tură va avea loc la Roma intre 5 
Și 16 octombrie 1964.

BUENOS AIRES. La 
Confederației Generale 
care reunește 2 500 000 
bri, la 6 decembrie în
a fost declarată o grevă generală. 
Greviștii revendică majorarea sa
lariilor, lichidarea șomajului, anu
larea legilor represive împotriva 
partidului comunist și a altor 
partide progresiste, adoptarea de 
măsuri urgente împotriva 
petei.

BONN. Agenția France 
relatează că 11 instructori
tiști, făcînd parte din divizia întîi 
aeropurtată a Bundeswehrului, sta
ționată la Nagold, vor compare în 
fața unui tribunal militar sub în
vinuirea de „comportare nedemnă 
față de subordonați" și de moar-

seum-

Presse 
parașu-

tea unui soldat în virstă 
ani în timpul unor manevre.

LONDRA. Referindu-se la afir
mațiile reprezentantului 
Consiliul de Securitate 
mentul pe care Anglia 
Republicii Sud-Afrieane
tinat scopurilor apărării 
a R.S.A., și nu menținerii politicii 
de apartheid, ziarul „Guardian" a- 
predază că nu se poate face o 
asemenea diferențiere. Livrarea de 
armament în continuare de către 

Anglia Republicii Sud-Africane nu 
va face decât să sprijine activita
tea guvernului Verwoerd.

CAIRO. Intre 14 și 23 decem
brie, la sediul Asociației construc
torilor din Cairo, va avea loc un 
seminar in cadrul căruia vor fl 
discutate problemele privind fi
nanțarea proiectelor de construc
ții de locuințe și a serviciilor pu
blice din țările arabe. La lucrările 
seminarului vor participa repre
zentanți din 13 țări și un număr

WASHINGTON. Comitetul pen- 
tru căi și mijloace al Camerei Re
prezentanților a aprobat un pro
iect de lege menit 6ă contribuie 
la o oarecare reducere a defici
tului balanței de plăți a S.U.A. 
Proiectul prevede noi impozite a- 
supra acțiunilor străine și a o se
rie de investiții americane de ca
pital în străinătate, eu efect re
troactiv de la 19 iulie 1963. Sco
pul acestei măsuri este, potrivit 
agenției UPI, „să descurajeze 
scurgerea aurului american, re- 
zultînd din investițiile americane 
în întreprinderi străine".

unui 
Muncii 
noiem* 
crescut
de per-

WASHINGTON. Potrivit 
comunicat al Ministerului 
din S.U.A., tn cursul lunii 
brie numărul șomerilor a 
în Statele Unite cu 500 000
soane, atingînd cifra de 3 900 000, 
Sau 5,9 la sută din totalul forței 
de muncă, în comparație cu 5,5 la 
sută în luna octombrie. In această 
cifră nu sînt incluși șomerii par
țiali. ,i
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