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Cu planul anual îndeplinit
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In ziua de 18 decem
brie minerii de la Lupeni 
au extras ultimele tone 
de cărbune din planul pe 
anul 1963. Depășirea, fa
tă de planul 
se ridică la 

de cărbune 
Randamentul 
exploatare a
cu 57 kg. de cărbune pe 
post, iar economiile rea
lizate după 11 luni de ac
tivitate se ridică la 
3 239 000 lei. Lă acest 
succes o contribuție de 
seamă au adus-o briga

conduse de 
Constantin,

minerii 
Ghioan-

anual la zi, 
56 009 tone 
cocsificabil. 

planificat pe 
fost depășit

zile 
Petre 
că Sabin, Ghibancă loan, 
Taloș loan, BăcanU Sava, 
Ciuciu Andrei, Sălceanu 
Petre, Lucaci Andrei și 
Guță Nicolae. Un aport 
de seamă au adus și 
brigăzile de la înăihtări 
conduse de minerii Fe- 
renezi Balazs, Molnar 
Iosif, Koss Ladislău și 
Vlad Dumitru. De men
ționat că pînă Ia această 
dată au îndeplinit planul 
anual și sectoarele VII 
investiții, III ȘÎ I B.
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producție, 
zi să tie 
ca anul 
un bilanț

In ziua de 17 decem
brie, harnicul colectiv al 
sectorului I de la mina 
Lonea și-a îndeplinit sar
cinile anuale de plan. 

‘ Extrăgînd în perioada 
scursă din acest an 4030 
tone de cărbune peste 
plan, minerii de aici și-âu 
depășit substanțial pro
priul angajament luat pe 
întregul an. Ce a stat la 
baza acestor succese ? 
Munca perseverentă a în
tregului colectiv, strădu
ința conducerii sectorului 
de a lichida unele greu
tăți și de a asigura tu
turor brigăzilor condiții 
tehnico-orgănizatorice spre 
a-și putea îndeplini și de
păși 
plan.

ritmic sarcinile de 
Așa se și explică

ultima vre-
care

S
curînd, colectivulDe

autobazei S.T.R.A. Petro
șani și-a îndeplinit sar
cinile anuale de trans
port. La tone kilometri
ce, pe întreprindere, s-a 
realizat o depășire față 
de planul anual la zi de 
2,9 la sută, iar la tone 
marfă de 3,1 la sută. Fo
losirea judicioasă a în
tregului parc de mașini, 
buna întreținere a aces-
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faptul că în
me, toate brigăzile 

cărbune își 
cu regulari- 
ce le revin, 
sectorului a

Intre blocurile noi 
sință în ultima vreme
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ce
se

apartamente din Vulcan, 
cent.

IN CLIȘEU : Vedere

au 
numără 
care a

fost
Și
fo:,t terminat

date 
blocul

în folo-
8 cu 40

re-
lucrează în 
îndeplinesc 
fate sarcinile

Colectivul
obținut rezultate frumoase 
și în ceea ce privește 
reducerea prețului de 
cost al cărbunelui. La 
acest capitol economiile 
se ridică la peste 380 000 
lei. Bineînțeles că la a- 
cest bilanț pozitiv a con
tribuit întregul colectiv și 
în mod deosebit brigăzile 

. conduse de Burdea Ni
colae, Policiuc Dionisie și 
Farkaș 
rului 
maiștri 
logh
Dumitru și alții.

Ioan, șeful secto- 
Miclăușoiu loan, 
Benko Iosif, Ba- 

Nicolae, Olteanu

Petroșani
tora, a dus la îmbunătă
țirea indicilor tehnico- 
economici și la reduce
rea cheltuielilor de trans
port. Astfel, Ia prețul de 
cost s-au 
nomii 
426 175 
pășește
Printre

tribuit Ia obținerea aces-

obținut eco- 
în valoare de 

lei, cifră care de- 
angajamentul luat, 
cei care au con-

(Continuare în pag. 3-a)

Seară de iarnă. La clu
bul muncitoresc din Lo
nea s-au adunat tineri 

muncitori de la gurile de 
mină Cimpa II și Jieț, 
meseriași din sectorul e- 
lectromecanic și trans
port, tineri forestieri. Au 
venit *ă participe la o 
seară literară organizată 
de clubul din localitate.

Bibliotecara clubului 
Ferchezău Aurica, . le-a 
vorbit celor prezenți des
pre viața fericită, plină 
de bucurii a tinerilor din 
bazinul nostru carbonifer, 
despre minunatele con
diții de muncă și învă
țătură. Și după ce expu
nerea a luat sfîrșit, or

chestra de muzică ușoară 
a prezentat pentru tineri 
un program de cîntece, 
urmat de dans.

Seara literară de care 
am vorbit este doar una 
din acțiunile de masă or
ganizate în ultima vreme 
de clubul muncitoresc 
din Lonea. La. o altă sea
ră au participat vreo- 150 
de tineri. Cu acest prilej, 
tov. Bucevschi Mihai, se
cretarul comitetului U.T.M. 
de la mină a vorbit ce-

parțială

©---------
a blocului.

Măsuri pentru trecerea 
vîrfului

Pentru ca instalațiile și 
agregatele energetice de 
la termocentrala Paroșeni 
să funcționeze pe timpul 
iernii cu puterea lor no
minală se cer luate din 
timp o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice. 
In acest scap, colectivul 
de ingineri, tehnicieni și 
muncitori din uzină nu 
și-a precupețit eforturile. 
Pentru aprovizionarea cu 
combustibil a centralei 
s-au revizuit instalațiile 
de termoficare la benzi, 
stația de descărcare, re
miza de buldozere, insta
lația de abur de la esta
cada de descărcare a pă- 
curei, s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea des
cărcării vagoanelor 
K1JASFF.

In secția cazane s-a 
pus la punct sistemul de 
pregătire a prafului pen

lor de față despre edu
carea comunistă a tine
retului, scoțînd în relief 
figuri de membri ai or
ganizației U.T.M. 
mina Lonea, 
de vîrstnici 
în primele 
tru sporirea
cărbune. Printre acțiunile 

masă inițiate de club 
sprijinul procesului 

producție mai figurea- 
diferite recenzii de

de la 
care alături 
se situează 

rînduri pen- 
producției de

de 
îll 
de 
ză
cărți tehnice.

De altfel, acum în pe
rioada de iarnă, nu-i sea
ră în care să 
loc la clubul 
resc din Lonea 
țiune. Iată: în 
luni se face o informare 
politică. Joia de obicei 
este rezervată manifestă
rilor cu caracter educa
tiv’ pentru tineret. In ca
drul acestor întîlniri ale 
tineretului se țin diferite 
concursuri „Cine 
cîștigă !”. conferințe 
cative. Nu de mult, 

. joie . a tineretului, 
Iordache Victor, secreta
rul unei organizații U.T.M. 
de la mina Lonea a prezen
tat în fața unui număr

nu aibă 
muncito- 
vreo ac- 

fiecare

știe, 
edu- 
la o 
tov.

de iapnă
tru buna funcționare a 
cazanelor în perioada de 
iarnă, s-au controlat și 
curățit buncărele de praf, 
pentru asigurarea func
ționării în condiții bune 
a alimentatorilor de praf, 
iar în timpul reparațiilor 
mijlocii-s-a asigurat în
clinarea arzătoarelor la 
cazanele nr. 2 și 3 pen
tru menținerea tempera
turii aburului supraîncăl
zit în condiții mai bune.

De asemenea, la sec
ția turbine s-a realizat 
modificarea supapelor de 
reglaj de la turbinele 
K.V.-50-I iar în exterio
rul uzinei s-au revizuit 

acționările și mecanismele 
de la stavilele barajului 
principal 
golurile 
lucrările

Aceste
<>! colaborării și ajutoru

lui reciproc din
tre secții garan
tează că termo
centrala Paroșeni 
va treee cu suc
ces yîrful 
iarnă.

D. COȘA 
corespondent

și s-au etanșat 
ce rezultă din 
de extindere.
măsuri, rezultat
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la club
de aproape 100 de tineri 
conferința intitulată „Dra
gostea de patrie ca sen
timent moral". Vineri și 
duminica au loc ' diferite 
acțiuni cu cartea, confe
rințe științifice. Periodic 
sînt prezentate la club 
programe de .către for- 
mățile artistice. Nu de 

mult, orchestra de muzi
că ușoară și populară, 
soliștii vocali Munteanu 
Rafila, Mistrie Marcela; 
David Maria, Avram Flo- 
rica, Morar Dochița pre
cum și echipa de dansuri 
au prezentat pe scena clu
bului un frumos program 
cultural. Formațiile artis
tice ale clubului s-au de
plasat în serile trecute 
și la Jieț, unde au dat 
un program bogat.

Zilnic, la club îi poți 
întîlni pe artiștii ama
tori, care participă la re
petiții. Brigada artistică 
de agitație, orchestra de 
muzică ușoară se pregă
tesc pentru programul 
festiv ce va fi prezentat 
în fața lonenilor cu pri
lejul celei de a 16-a a- 
niversări a proclamării 
R.P.R.
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Am intrat în cea de a doua ju
mătate a ultimei luni din anul a- 
cesta. Șantierele de construcții din 
Valea Jiului freamătă de o muncă 
entuziastă, pentru înfăptuirea sar
cinilor de producție și a angaja
mentelor de întrecere. Cu toate 
greutățile întîmpinate de venirea 
iernii, constructorii depun eforturi 
susținute in procesul de 
se străduiesc ca fiecare 
din plin folosită astfel 
1963 să fie încheiat cu

rodnic.
Anul 1964 pune în fața munci

torilor de pe șantiere sarcini im
portante în ce privește construirea 
de noi 
minerii 
construi 
pentru 
blocuri 
în centrul orașului ’ 
vor ridica alte blocuri 
328 apartamente. Tot aici, pe ac
tualul teren de fotbal, se va con
strui o școală modernă cu 16 săli 
de clasă. Zeci de blocuri cu sute 
de apartamente vor impinzi și o- 
rașul Lupeni precum și 
tier Livezeni al orașului 

îndeplinirea acestor 
depinde în mare măsură 
nătățirea continuă a conducerii de 
către organizațiile de partid de 
pe șantiere, a activității economi
ce, de 
tice de 
muncii 
rea în 
concrete, 
zuale, care să devină 
mobilizator, activ in 
constructorilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

Făcînd o analiză a felului cum 
este organizată in prezent agita
ția vizuală pe șantierele de con
strucții și în ce măsură ea vine în 
sprijinul producției, se poate, spu-‘ 
'rie că în această privință există 
multe deficiențe, și în primul rînd 
lipsă de operativitate, caracter 
general, forme neatractive etc. Pe 
șantierul din Vulcan, de pildă, a- 
gitația vizuală lipsește aproape 
cu totul. Pe •- întregul șantier nu 
există lozinci mobilizatoare, pa
nouri, care prin conținutul lor să 
contribuie la antrenarea întregului 
coiectiv pentru scurtarea duratei 
de execuție a blocurilor, creșterea 
nivelului calitativ și reducerea pre
țului de cost pe apartament, inlă- 
turarea risipei de materiale.
. Biroul organizației de bază nu 
și-a făcut o preocupare ca prin in
termediul agitației vizuale să cre
eze o opinie de masă, o atitudine 
combativă față de acei construc
tori care nu folosesc din plin orele 
de lucru, care trag în urmă reali
zările colectivului. De asemenea, 
biroul organizației de bază, comi
tetul sindicatului {președinte tov. 
Șumlanschi Vasile) nu s-au îngri

Obiective. Astfel, pentru 
din orașul Petrila se vor 
300 de apartamente 
cei din Aninoasa 
cu 64 apartamente, 

Vulcan 
i cu

noit 
două 

iar 
se 

circa

noul car- 
Petroșani. 
obiective 
de îmbu-

intensificarea muncii poli- 
masă, în mod deosebit a 
de la om la om, de folosi- 
mod operativ 

variate, a
și în forme 
agitației vi- 

un factor 
antrenarea
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c., iar gazeta de pe- 
reînnoită din 20 sep-

n esatisi ăcătoare 
vizuale se

în
pre-

jit ca prin intermediul agitației 
vizuale' săasigure o largă’ publici
tate a obiectivelor întrecerii socia-. 
liste. La blocurile 3, 9 și 10, unde 
lucrează echipele conduse de tov. 
Madaras loan. Coteț Matei, Wașș 
Iosif precum și maistrul Cozma 
Petru nu există expuse pancarte 
care să cuprindă termenele.de pre
dare, angajamentele fiecărei e- 
rhipe deși stadiul lucrărilor este 
cu mult rămas în urmă. Pe șantie
rul din Vulcan sint mulți construc
tori evidențiați, oameni care pun 
suflet pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin. Tovarășii Popescu 
Teodor, Teodorescu Vasile, Abar- 
zanovici Dușan, Căplescu Nicolae 
sint numai cițiva dintre ei. Atit 
din punct de vedere cantitativ, cit 
și mai ales calitativ, ei iși depă
șesc zilnic sarcinile ce le revin, 
angajamentele luate. Din păcate 
insă, comitetul sindicatului, tova
rășul Iosub Petru, responsabil cu 
întrecerea socialistă pe comitet, 
nu se îngrijește de popularizarea 
evidențiaților. Graficul de întrece
re n-a mai fost completat din luna 
septembrie a. 
rete n-a fost 
fembrie.

O situație
domeniul agitației 
zintă și pe șantierele de construc
ții din Lupeni. Aninoasa și Petro- 
șani-Livezeni. Dacă străbați între
gul șantier din Petroșani-Livezeni 
n-ai să găsești măcar o lozincă 
sau un grafic de întrecere. Tovară
șii Bălan Dumitru, secretarul orga
nizației de bază și Dobrică Marin, 
președintele comitetului sindicatu
lui au uitat, după cum se vede, că 
agitația vizuală - este o latură im
portantă a muncii politice de masă 
căreia trebuie să i se acorde toată 
atenția. Acest lucru se pare că l-a 
uitat și tov. Alexandru Constantin, 
secretarul o rgani rației de bâ,-ă ‘ de 
pe șantierul de construcții Lupeni, 
care nu a luat măsuri ca la fiecare 
bloc in lucru să existe lozinci mo
bilizatoare, grafice, panouri, care 
prin conținutul lor să contribuie 
la antrenarea întregului colectiv 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de între
cere.

Organizațiile de bază de pe 
șantierele de construcții trebuie să 
dovedească mai multă preocupare, 
mai mult interes pentru organiza
rea agitației vizuale, astfel îneît 
aceasta să fie strîns legată de sar
cinile de producție, de angajamen
tele constructorilor. Pe șantierele 
de construcții trebuie să apară lo
zinci cu caracter concret, suges
tive, grafice atractive, chemări 
concrete și mobilizatoare care să 
militeze pentru predarea pînă Ia 
finele anului a apartamentelor 
stabilite, pentru realizarea noilor 
construcții planificate pentru anul 
viitor.

Tovarășii Trușcă. Nicolae, Kiss Elispbeta, Toth Gajjriela, Vlad Petre, sînt secretari 
U.T.M. în orașul Vulcan. In organizațiile de bază, unde muncesc acești tineri, se desfă
șoară o bogată activitate educativă.

IN CLIȘEU: Tov. Bucii Won, secretarul comitetului orășenes. ,r.T.M. Vulcan stă 
de vorbă cu acești secretari despre sarcinile ce revin organizațiilor U.T.M.

termenele.de
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bi 1964, prin contribuție voluntară In sprijinul înfloririi
Contribuția voluntară constituie 

un important mijloc de antrenare a 
locuitorilor comunelor si satelor 
patriei la noi și noi realizări gos
podărești care să dezvolte baza 
materială pentru ridicarea nivelului 
lor de trai material și cultural.

Faptul că cele mai multe lucrări 
votate a se executa prin contribuție 
voluntară sînt construcții, lărgiri 
.și reparații de școli, dotarea aces
tora cu mobilierul necesar, cons
trucții si reparații de cămine cul
turale etc. constituie o vie dova
dă a acestui lucru.

In ultima perioadă in comune
le și satele din raza orașului re
gional Petroșani au avut loc adu
nări populare în cadrul cărora 
s-au stabilit obiectivele ce urmea
ză a fi executate în anul 1964 
prin contribuția voluntară a cetă
țenilor. Cu acest prilej s-a subli
niat faptul că pînă în prezent', prin 
contribuție voluntară s-au construit 
în Valea Jiului două școli de 4 
ani, 5 săli de clasă precum și nu
meroase alte obiective. Pentru noul 
an s-au stabilit noi obiective, la 
fel de importante. Astfel, la Dîlja 
Mare, pentru anul 1964 s-a votat 
Contribuția voluntară de 6 570 lei, 
bani cu care se va construi o 
nouă clasă pentru școala de 4 ani. 
Așa au dorit cetățenii din sat. 
Tovarășa llinesc Ileana, Radu Ni- 
colae și alții și-au exprimat bu
curia de a contribui la această 
nouă realizare.

In Slătinioara, cetățenii au vo
tat construirea unei școli de 4 ani. 
Farticipanții la discuții au arătat 
că această lucrare este neapărat 
necesară, deoarece localul în care 
se țin cursurile în prezent nu e 
corespunzător. Ajutorul pe care 
părinții copiilor îl vor da prin 
muncă patriotică, cu brațele și 
atelajele, alături de măsurile lua
te de sfatul popular Petroșani pen
tru procurarea de materiale, asigu
rarea transportului și organizarea 
unor acțiuni patriotice, va contri
bui la ridicarea unei noi școli.

In ultimii ani, la Banița s-au 
construit din contribuție voluntară 
un cămin cultural, săli de clasă 
peatru școlile de 8 ani și de 4 
ani, s-a procurat mobilier etc. A- 
ceasta pentru că cetățenii din Ba
nița s-au convins că totul se face 
spre binele lor. Pentru anul 1964, 
cetățenii din Bănită au hotărît să 
contribuie cu suma de 15 915 Iei 
la electrificarea școlii de 8 ani și 
la înzestrarea ei cu noi obiecte de 
inventar.

ba fel au gîndit și locuitorii că
tunului Firizoni, care au construit

anul acesta, prin contribuție vo
luntară, o școală de 4 ani. In 1964
ei vor împrejmui cu gard localul 
școlii, îl vor dota cu mobilier și-i 
vor tencui dependințele.

In satul Dealul Babii, în anul 
Î962 a fost începută construcția 
unei școli de 4 ani. Din anumite 
cauze obiective dar și din lipsa de 
conștiință a unor cetățeni care 
n-au achitat la timp sumele înscri
se, construcția nu s-a terminat în
că. Adunarea populară, ținută în 
ziua de 10 noiembrie a acestui an. 
a hotărît continuarea lucrării. Tov. 
Mihut Petru Lăsat, a oferit din 
proprie inițiativă un teren cores
punzător pentru școală. Matei Ilie 
Cugerean, Lăscoi Petru lui Petru. 
Rujoi Gheorghe și multi alții sînt 
fruntași în achitarea sumelor din 
contribuție voluntară. Adunarea a 
cerut totodată să fie descoperiri 
și deferiți justiției cei care au 
sustras o parte din materialele des
tinate construcției școlii. Tovarășul 
Tică Stefan, înscris la discuții, 
s-a angajat să presteze patru zile 
muncă patriotică, pe lingă cele e- 
lectuate, pentru terminarea lucră
rii.

Dragostea cu care locuitorii Văii 
Jiului sprijină prin contribuții vo
luntare bănești și prin muncă ridi
carea unor noi înfăptuiri gospo
dărești, dovedește hotărlrea lor de 
a-și aduce din plin aportul la în
florirea localităților noastre, la 
crearea de noi condiții pentru ri
dicarea propriei lor bunăstărL

V. MIHĂ1LEANU 
instructor organizatoric — Sfatul 

popular al orașului Petroșani

localităților noastre
Realizarea unor însem

nate lucrări de gospodă
rie comunală, edilitare și 
de întreținere a institu

țiilor social-culturale este 
strîns legată de aducerea 
la bugetul sfatului popu
lar a unor importante 
fonduri bănești.

In cele 11 luni care au 
trecut în'acest 
rile populare 

sul regional 
au obținut

an, sfatu- 
din ora- 
Petroșani 
o serie

de rezultate pozitive în 
activitatea lor financiară 
prin care au contribuit 
la îmbunătățirea condiți
ilor de trai ale oameni
lor muncii. Astfel, la con
struirea celor 1200 apar
tamente date în folosință 
în acest an, pe lîngă su
mele din fondul central, 
a contribuit și sfatul 
popular orășenesc regio
nal eu 49 milioane lei. 
S-au mai efectuat lucrări 
de reparații capitale la 
străzi șî pavaje pe o su
prafață de 12 377 m p. 

pentru care s-au cheltuit 
2,4 milioane lei și 
construit și pus în 
țiune 24 săli de 
pentru învățămînt
la Petroșani și 16 la Lu- 
peni — pentru care s-au 
cheltuit 2,7 milioane lei ;

s-au 
func- 
clasă 
— 8

s-au executat lucrări de 
întreținere curentă la 
străzi și drumuri in va
loare de peste 800 000 lei, 
iar pentru iluminatul pu-

ki interesul cetățenilor
In perioada care s-a scurs din anul acesta; 1196 cetă

țeni din comuna Bănite au luat parte activă la executarea 
diferitelor lucrări de interes obștesc. Valoarea muncii 
patriotice prestate de locuitorii Băniței se ridică la suma 
de 89 «70 iei.

Realizări importante s-au obținut în domeniul reparării 
și întreținerii drumurilor din Jitoni, Opovoni și Merișor. La 
propunerea cetățenilor din Merișor-Crivadia a fost împrej
muită curtea școlii elementare. De asemenea, s-a amenajai 
un drum de piatră în cariera Banița etc.

La succesele obținute o contribuție de seamă au adus-o 
cetățenii din circumscripțiile deputaților Dragotă Lazăr din 

Merișor, Străuțiu Florin, Vladislav Aurel, Vladislav Lazăr 
din Bănița, precum și deputatul Stoica Petru din Căpră- 
rești, care au efectuat sute de ore de muncă patriotică.

ANA ROTZiK
secretara Sfatului popular al Comunei Bănița
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In fiecare zi, 
spre sediul Sfatu
lui popular al o- 
rașului Vulcan se

*4

ÎN
îndreaptă diferiți cetățeni, minați 
de cele mai felurite probleme. Vin
cu încredere, convinși că vor găsi 
rezolvarea a ceea ce-i frâmîntă.
Comitetul executiv acordă o deo
sebită atenție primirii cetățenilor, 
soluționării sesizărilor, cererilor 
sau propunerilor lor. Tocmai în 
acest scop, în fiecare zi a săptă- 
mînii. pe baza unui program bine 
stabilit, președintele comitetului 
executiv, vicepreședintele, secreta
rul sfatului primesc pe cetățeni 
în audiență, iar problemele pe 
care ei le ridică sînt consemnate
Ințr-un registru, spre a se putea 
armări modul în care au fost re
zolvate.

Însuși acest registru arată ca 
audiențele constituie una din for
mele vii. eficiente, ale legării sfa
tului popular cu masele de cetă
țeni. Fie chestiuni personale, fie 
probleme de interes obștesc, ele 
se bucură deopotrivă de atenția 
comitetului exeeutiv.

Merită subliniat faptul eă o 
dota cu primirea in audiență, în 
registrul instituit în acest scop,

AUDiEN
se consemnează nu numai proble
ma ridicată, ci și termenul de re
zolvare, modul cum a fost rezol
vată, cine s-a ocupat de problema 
respectivă.

Acordînd audiențelor atenția 
cuvenită, sfatul popular are posi
bilitatea de a cunoaște mai temei- 
nie starea de lucruri în diferite 
domenii de activitate, nevoile ce
tățenilor, precum și unele lipsuri 
care mai există, puțind lua măsuri 
de înlăturare a lor, Se pune un 
mare accent pe rezolvarea justă 
a problemelor, astfel ca cetățenii 
să fie convinși că n-au venit în 
zadar la sfatul popular.

Iată cîteva exemple.
Munteanu Gheorghe, pensionar 

din Sohodoi, a venit Ia sfat să 
arate că sectorul 1.С.®, din Vulean 
ține apa mai mult închisă, din ca
re cauză el și vecinii lui întîmpi- 
nă greutăți. Tovarășul Ciornei 
loan, vicepreședintele sfatului ca
re l-a ascultat, s-a deplasat la fața 
locului și a constatat că acest lu- 
aru corespunde realității. Sectorul 
I.C.Q. susținea că aste accesat să

blic s-au cheltuit peste 
600 000 lei. Din cota de 
50 la sută din beneficii 
peste plan de Ja Întreprin
derile republicane s-au 
executat lucrări în valoa
re de peste 700 000 lei, 
printre care refacerea 
străzilor V. Roaită din 
Petroșani, Gării din Vul
can, dotarea cu mobilier 
a hotelului din Lupeni. 
procurarea de materiale 
pentru iluminatul public 
liuorescent ș. a.

Acestea șînt numai 
cîteva din realizările pe 
tărîm economic și gospo
dăresc obținute de sfa
turile populare, la care 
se mai adaugă întreține
rea tuturor unităților de 
învățămînt preșcolar, ele
mentar și mediu, a tutu
ror unităților sanitare și 
de prevederi sociale, de 
cultură și artă, pentru 
care sfaturile populare 
au alocat în acest an fon
duri bănești de peste 
46 000 000 lei.

In decursul celor trei 
trimestre care au trecut 
din acest an, sfaturile 
populare din Valea Jiu
lui au reușit să finan
țeze toate aceste activi
tăți, lucru care se dato- 
rește preocupării comite
telor executive ale sfa
turilor populare și de 
organele lor financiare 
pentru încasarea <la timp 
a veniturilor înscrise în 
buget.

Dacă în acțiunea de 
încasare a veniturilor în
scrise în buget s-au ob
ținut rezultate satisfăcă
toare, nu tot același lu
cru se poate spune des
pre încasarea amenzilor, 
imputațiilor și despăgu
birilor date în debit Ia 
sfaturile populare, care în 
cele 11 luni trecute din 
acest an, au fost încasate 
numai in proporție de 
11,7 la sută. Cunoșcînd 
faptul eă aceste fonduri 
sînt atribuite sfaturilor 
populare cu scopul de a 
fi cheltuite numai pentru 
nevoi gospodărești, pe 
drept cuvînt poate fi 
pusă întrebarea: cite lu
aturi folositoare nu s-ar 
putea face pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor mun
cii din aceste sume ca

re, în mod cu totul ne- 
lustificat au rămas neln- 
casate ? Comitetele exe
cutive ale sfaturilor popu
lare vor lrebui să treacă 
la acțiuni concrete, mo- 
bilizînd toți factorii care 
ar putea concura la adu
cerea la buget 9 acestei 
surse de venituri. Un rol 
important în această ac
țiune îl pot avea mem

brii comisiilor permanente 
buget-finante și deputății 
sfaturilor populare care 
fiecare iu circumscripția 
sa ar putea sprijini mun
ca organelor financiare 
de identificare și urmă
rire a debitorilor.

O altă problemă cu as
pecte nesatisfăcătoare o 
constituie neîncasarea in
tegrală a contribuției vo
luntare a cetățenilor pe 
anul in curs. In această 
situație -:c găsesc sfatu
rile populare ale orașe
lor Petroșani, Vulcan și 
Petrila. ale comunelor 
Iscroni și Cîmpti lui 
Neag. La fel sumele în
casate nu în toate cazu
rile au fost utilizate în 
realizarea obiectivelor 
stabilite și votate în a- 
dunările populare. Astfel 
pînă la aceeași dată din 
195 000 lei fonduri totale 
acumulate nu s-au cheltuit 
decît 98 000 lei. Aseme
nea realizări slabe se 
constată la orașul Petrila 
unde nu s-a cheltuit ni
mic din 20 000 lei. la o- 
rașul Vulcan unde s-a 
cheltuit numai 6 la 'sută 
din 30 900 lei, Iar sfatul 
popular al comunei Is
croni a amînat lucrarea 
pentru anul viitor. O 
bună realizare în acest 
sector de activitate se 
prezintă la orașul Lupeni 
și la comunele Bănița și 
Urfcani.

Trebuie depusă mai 
multă stăruință pentru 
încasarea integrală a 
taxelor și impozitelor, 
deoarece astfel sfaturile 
populare vor asigura con
diții pentru continua dez
voltare și înflorire a lo
calităților noastre.

PETRU COTOROIU 
șeful serviciului buget- 
contabilitate al Sfatului 

popular orășenesc 
Petroșani
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se închidă apa în 
anumite perioa
de din cauza 
scăderii debitelor

sursei. Din partea sfatului s-a ce
rut atunci să se întocmească,' de 
comun acord cu cetățenii din So
hodoi, un program de alimentare 
ou apă, care să fie respectat. $i 
astfel, problema a fost rezolvată. 

De altfel, unele lipsuri în acti
vitatea sectorului I.C.O. au făcut 
obiectul mai multor audiențe. To
varășul ing. Stoica, șeful lotului 
construcții de pe șantierul T.C.M.E. 
Paroșeni a venit la sfat și a re
clamat ca sectorul І.С.Ѳ. Vulcan 
a închis apa care aprovizionează 
clădirile în cate sînt cazați mulți 
muncitori constructori. Chemați la 
sfat, cei de la seatorul I.CO. Vul- 

t can au arătat că au primrt ordin 
in acest sens de la tov. Prodan- 
ctwc de ia direcția I.C.O. Petro
șani, pe motiv că nu s-ar fi întoc
mit formele de alimeatare ou apă 
a acestor clădiri. Sfatul popular a 
dat dispoziție imediat ca apa să 
fio deschisă iar formele să fie în
tocmite ulterior.

Stînd de vorbă cu cetățenii 
despre problemele care-i frămîntă 
tovarășii de la sfatul popular caută

să-i ajute. Cetățeanul Dușa Lazăr 
din Paroșeni, bunăoară, a venit la 
sfat necăjit că un vecin și unchi 
al său, Dușa Petru, i-a îhehis un 
drum de acces pe motiv că s-au 
certat. La fața locului s-a depla
sat tovarășul Căldărar, tehnician 
la secția gospodărie, care a ana
lizat situația spre a o rezolva pe ba 
za bunei înțelegeri. I-a explicat 
cu răbdare bătrînului Dușa Petru 
că închizînd acest drum face un 
abuz, și că e mai bine să deschidă 
drumul fără să se apeleze la tri
bunal, fără să se mai piardă zile 
întregi cu drumuri și cu judecata. 
Pînă la urmă oamenii s-au înțe
les, s-au împăcat, dovadă că aju
torul sfatului a fost eficient. Tot 
așa a venit Ia sfat și Achim Ileana 
din Crividia. Se certase cu veci
nii și era hotărîtă să-i cheme în 
judecată la Petroșani. Tovarășul 
Beteringhe Vasile, președintele sfa
tului, a îndrumat-o să se adreseze 
comisiei de împăciuire de pe lin
gă sfatul popular.

Sînt și cazuri cînd anumite pro
bleme nu pot fi rezolvate, dar și 
în asemenea situații se pune un 
mare accent pe modul de a-i trata 
pe oameni, pe îndrumări, astfel 
ca oi s« nu plece nemulțumiți.

Depotati frentasi 
li attivilalea 

obsieasta

FORO IGNAT, 
Petrila

LEDRER IOSIF, 
Aninoasa

CRAINIC 1RMA. 
Lupeni

FEHER VASILE, cir
cumscripția regională 

nr. 82

Intr-o asemenea problemă s-a 
adresat sfatului popular tovarășul 
Varga Alexandru, muncitor. $i-a 
măritat fata și a cerut locuință 
pentru noii căsătoriți. J s-a arătat 
tovarășului Varga că locuințele 
sînt repartizate prin întreprinderi, 
în funcție de necesitățile lor, și i 
s-a arătat eă ginerele dineului, ca- 
re muncește la mina Vulcan, să 
adreseze o cerere pentru locuință 
conducerii acestei exploatări.

Rezolvarea problemelor care se 
ridică cu prilejul audiențelor dă 
sfatului popular posibili'atea de a 
sesiza unele lipsuri. Astfel, sesi
zările făcute de cetățeni au de
terminat comitetul executiv să a- 
nalizeze felul în care I.C.O. se 
preocupă de curățenia orașului, 
de gospodărirea lui. Deputății sfa
tului popular sînt, de asemenea, 
atrași la rezolvarea problemelor 
sau sesizărilor cetățenilor.

Pentru a îmbunătăți și pe a- 
ceastă cale legătura cu cetățenii ♦ 
orașului, comitetul executiv a a- 
nalîzat modul în care se desfășoa
ră audiențele, insistînd îndeosebi 
asupra creșterii operativității șl 
întăririi controlului în rezolvarea 
problemelor ridicate de cetățeni, 
in cadrul audientelor.
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La I. L S. „Viscoza” Lupeni 
Munci entuziastă — 

rezultate îmbuc ’ăteare
mai bine de 10 ori. Cu spor au 
muncit și centratorii din schimbe 
rile maiștrilor Rîpeanu Dumitru șl 
Bădău Nicolae, care au centrat In
tre 23 300- 28 000 bobine fără re
but. Astfel centratorii Darloczi 
Dănilă, Virtosu Petru, Szitko Ca
rol, Pop Gheorghe dețin primele 
locuri in Întrecerea pentru cit mai 
multe bobine centrate fără rebuturi.

Filatorii, la rîndul lor, se stră
duiesc să dea viață angajamente
lor luate pe baza inițiativei lor. 
Pînă în prezent, filatorii Aruncu- 
teanu Ioan, Juveloiu Vasile și Ma
ria Ilie au cele mai bune rezultate, 
între 7 600— 8 000 bobine produse- 
fără rebuturi.

mănătoare au obținut și secțiile nr. 
24 croitorie, cea de reparații în
călțăminte din cadrul complexului 
Iresponsabil este Neamțu Gheor- 
ghe) și altele.

S-au evidențiat meseriașii 
peratori Suciu Aurel, Ciulai 

Suciu Stefan, Kiss Ladislau, 
dovan Ioan, Kinski Ecaterina, 
Francisc, Palianoș Margareta, 
vath Irina, Onea Magda și 
Lia.

Chestiune de gust
Mare lucru și gustul ăsta Pînă 

și in domeniul murăturilor, care 
precum se știe sint acre, gustul 
are un cuvințel de spus. Unor 
gospodine ie plac murăturile mai 
acrișoare, altora ardeiate puțtn și 
cu aromă de datin ori mărar, mă 
rog fiecare după gustul său. 
Spre mulțumirea gospodinele: din 
Valea Jiului, are O.L.F.-ui acum 
murături multe și bune. Oricine

! le consumă rămine mulțumit de 
( calitatea lor. Dacă murăturile sint 
' bune, .

ambalajele lor dau împrejurimilor 
■ unităților de desfacere un aspect 
prea puțin atrăgător. Dar să tre
cem la concret. Magazinul de 

j desfacere nr. 1 se ailă in centrul

realizări se remarcă Marines- 
Gheorghe, Șerban Carol, Bobei

tor
cu
Vasile, Enache Titus. Brînzan Du
mitru și loan, Szatmari Nicolae.
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(orașului Petroșani. Că-i aprovizio- J
< nat ain belșug cu murături e bi- <
? ne. Rau e însă iaptul
> magazinului stau zeci
s de murături
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Cooperativa 
„Jiul" Petroșani

Harnfcul colectiv de muncitori 
din cadrul cooperativei Jiul din 
Petroșani, a îndeplinit cu cîțva 
шпр în urma planul pe acest an.

La obținerea acestor rezultate 
remarcabile un aport prețios l-a 
adus secția croitorie nr 8 din ca
drul complexului din localitate 
condusă de tovarășii Nicșa Adam 
și Criștea Beniamin, care a reali
zat o depășire a pianului de pro
ducție de 16 la sută. Succese aae-

co
loșii, 
Mol- 

Heinț 
Hor- 

Popa

trecut 
anului, 
Lupeni

din a-
munca
a cu-

In zilele care au 
ceastă ultimă lună a 
în secțiile Viscozei
noscut un puternic avînt. întrece
rea socialistă a cuprins majoritatea 
muncitorilor și muncitoarelor Vis
cozei.
telor luate de a produce cît 
multe

Ei au dat viață angajamen-
mai

că
de

în fain 
butoaie

•— N avem unde să 
tăm, se va scuza gestionarul.

Să spunem că are dreptate, dar 
nici să transformi centrul orașului 
ir. depozit de butoaie nu-i o trea
bă bună. Și apoi e și chestiune de 
guși.

te depozi

/
?

Pe cînd lumină ?
Pe strada Institutului sint niște 

blocuri, din acelea sistem caba
na, de toată frumusețea. Aparta
mentele blocurilor sint locuite în 
mare parte de ceferiști. De asta îi 
și spun petroșănenii, cartierul ce
feriștilor. La camera 3 din blocul 
8 locuiește tovarășa Aglaia. Are 
serviciul de așa natură incit a- 
deseori e plecată din localitate. 
Spre a nu maj avea bătaie de 
cap cu plata chiriei și curentului, 
la siîrșitul anului plătește chiria 
șt curentul pentru întreg anul ur
mător. Așa a tăcut și acum, dar 
numai cu chiria. Cuientui are de 
gînd să-l plătească ci nd o să aibă 
l.umină. Și acest lucru nu-i greu 
de rezolvat, deoarece Întregul 
bloc e luminat ca ziuă. în afară 
de locuirea ei. A umblat iemeia 
pe la uzina electrică, a depus ș« 
cereri dar degeaba. Nici drumu
rile și nici cererile n-au adus lu
mină. Poate că după articolul de 
ta{ă se va tace in stirșit lumina

>
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(
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D. CRIȘAN

CRONICA
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Noi secții de deservire

muncii.
Jiul din 
de a în- 
Petroșam

Uzina electrică 
Vulcan

Colectivul Uzinei electrice Vul
can a obținut în acest an frumoase 
succese în muncă. Rod al hărniciei 
colective, el și-a îndeplinit încă 
în ziua de 12 decembrie sarcinile 
anuale de plan. De la aceasta data 
și pînă in prezent, energeticienit 
de aici
1 435 660 kilowați ore energie e- 
lectrică în 
de plan.

Pe lingă 
colectivului
de înaltă calificare, la baza aces
tor succese a stat folosirea din plin 
a agregatelor, executarea înainte 
de termen a reparațiilor necesare.

VASILE TAȘCÂU 
corespondent

fire, fără rebut.

bo
s-a

au mai produs încă

afara sarcinilor anuale

hărnicia și priceperea 
și îndrumarea tehnică

I.a cererea oamenilor 
conducerea cooperativei 
Petroșani a luat inițiativa 
ființa noi secții atît in
cît și în celelalte localități. Nu de 
mult, s-au înființat în orașul nos
tru două secții noi de croitorie, 
una de confecționat mături și o 
secție de tîmplărie. Aceste secții 
vin în ajutorul populației 
prompt și conștiincios 
solicitate.

jperesc realtzarue
Inițiativa filatorilor „La 2 000 

bine produse nici un rebut"
dovedit a fi mobilizatoare. Centra
torii și filatorii Viscozei au mun
cit cu conștiinciozitate și astfel 
realizările au întrecut cu mult' an
gajamentele luate.

Așa de exemplu, centratorii Rez 
mtlves Alexandru și Prună Ștefan 
din schimbul condus de maistrul 
lonescu Ștefan și ajutorul său Fen- 
cea Aron, au dat 33 800 bobine, și 
respectiv 27 500 bobine. La cons
fătuirea ținută, la începutul acestei 
luni, acești tovarăși s-au angajat 
să centreze cîte 2 500 bobine fără 
nici un rebut și au reușit să-și 
depășească propriul angajament' cu

întrecere susținută

vîrtelnițe cu suluri d? 
prima jumătate a lunii 

brigada a reușit să pro- 
suluri. Legătoarele Lum-

deservind 
comenzile

Tînăra depănătoare Dragomir 
Rozalia conduce o brigadă de le- 
gătoare care zilnic obține depășiri 
intre 15—18 la sulă. Brigada ei s-a 
angajat ca pînă la sfîrșitul lunii să 
lege 5 000 
mătase. In 
decembrie 
ducă 3 855
perdeanu Maria 1. Niculin Ghizela. 
Marton Ana și .Ghiurcă Gliceria 
în frunte cu Dragomir Rozalia, se 
află într-o inlrecere susținută cu 
membrele brigăzilor conduse de 
Madear Veronica și Moga Maria.

In întrecerea depănătoarelor es-

IOANC.
corespondent

Q .

ІС0НІЮІІ prin iSOHlii
a 11 luni, la cabine- 
minei Aninoasa ău

De-a lungul
■ tu’ lehnic al

fost înregistrate un număr de 54 
de inovații. Economiile antecalcu- 
late se ridică la 839 775 lei. De la 
începutul anului, la mina Aninoa
sa au fost aplicate 30 de inovații 
iar alte 12 se află în stadiu de ex
perimentare. Dintre inovațiile apli
cate în producție cu rezultate bu
ne sint : „Armarea suitorului cu 
armături Т.Н.", propusă de către 
maistrul Birzău Gheorghe, „Dig 
pentru reținerea nămolului de la 
rambleul hidraulic" prezentată de 
minerul Jula loan și inovația pro
pusă de colectivul compus din in
ginerul Popescu Dumitru și mais
trul Popa Andrei — „îmbunătățiri 
aduse construcției culbutorului vi
brant".

іСОішнеа draqjditeP de
Comedia „Vremea dragostei" de 

cunoscutul dramaturg sovietic Va
lentin Kataev, montată de colecti
vul Teatrului de stat din Petro
șani, aduce în fața spectatorilor 
probleme specifice ale tineretului 
preocupările multilaterale ale unor 
oameni de formație nouă. Cu un 
optimism robust, autorul zugrăveș
te aspecte din viața și munca ti
neretului sovietic, încrederea în 
viitor, dorința de a învăța, de a 
deveni oameni adevărați.

Medicul Igor Saronov urmează 
să plece în Africa, pentru a spri
jini, alături de multi alți oameni, 
dezvoltarea acestui continent. Dar 
în această misiune sint preferați... 
oamenii căsătoriți. Așadar Igor ho 
tăfăște să se însoare. Recurge la 
un mijloc ciudat pentru a-și alege 
tovarășa de viată, socotind acest 
lucru ca ceva..., necesar în situația 
lui- Alegerea cade pe brigadiera 
Sașa Soboliova. Cînd însă aceasta 
află 
care
loz. cu toate că îl iubește pe Igor. 
refuză să se căsătorească cu el. Și 
Igor o iubește, dar nu socotește 
necesar să-și dezvăluie sentimen
tele, fiind însă foarte mulțumit ей 
la tragerea la sorți a ieșit tocmai 
biletul cu numele Sașei. Din ne
înțelegerile determinate de modul 
de a
Sașa, 
de un 
neazâ

cu re
Faptul că în dra- 
muncă și colecti- 
cere lui Igor să 

in Africa și iaptul

a privi viața, se întrevede 
sănătos, gîndirea 
de a fi de folos

spectacolului e

IN CLINCHET DE PAHARE

că datorită tniilocului prin 
a fost aleasă e un fel de...

gîndi a celor doi, Igor ji 
se nasc o serie de situații 
comic veritabil, care culmi- 
în final, prin felul cu totul

cinstită. 
celor din

semnată

expansiv in care își manifesta 
Igor sentimentele.

Acest conflict, în aparență fa
cil, ne prezintă bogăția sufletească 
a unor oameni de tip nou pentru 
care munca are sensuri profunde, 
sentimentele sînt trainice, 
zonanțe calde, 
gostea față de 
vitate, Sașa îi 
amine plecarea
că Igor o înțelege, renunțînd tem
porar la realizarea visului său, vin 
să sublinieze noblețea unor carac 
tere formate în spirit comunist, îu 
a căror structură egoismul, indi
vidualismul nu-și mai găsesc loc 
La iiecare personaj, cu toate că la 
unele se manifestă o oarecare ușu
rință in 
tondul 
dorința 
iur.

Regia
de Marcel Șoma. In privința regiei, 
este demn de semnalat faptul că 
eforturile depuse pentru crearea 
unui spectacol plăcut, tineresc, iu 
care să se evidențieze ideile majo
re au dat roade. Deoarece majori
tatea interpreților au fost îndru
mai! pe linia unui joc natural, a 
determinat ca spectacolul să fie 
ferit de artificios, cu toate că pe 
alocuri textul ar duce înspre 
ceasta
ritmul alert, specific imprimat În
tregii 
scene din actul I (prelungitele con
vorbiri între Igor Saronov și An-

a-
De asemenea, este meritoriu

desfășurări. exceptînd unele

trage in niște bu- 
Pivnicerii Drăghici 
Hoarcă Dumitru nu 
cu munca. Se lîm- 

prin niște filtre 
trece din nou la

lungă. Odată culeși și tes- 
strugurli se transformă în 

dulce. Apoi în vase mari îo- 
fermentația care transformă

Printre minerii din Valea Jiului 
s-a încetățenit obiceiul de a-și pe
trece o parte din zilele de repaus 
în excursii colective. împreună cu 
ortacii e mai frumos la cabană 
Aerul curat, vinul rubiniu îmbie 
la cîntec și voie bună...

Pînă să ajungă însă aici, vinul face 
cale 
cuiți, 
must 
cepe
mustul în tulburel pîșcător ia gust, 
încet. încet, fiertul se domolește 
și vinul începe să se limpezească. 
E tras din nou în alte vase și e 
gata pentru livrare. Depozitul de 
vinuri din Petroșani colectează a- 
ceastă licoare rubinie din mul
te regiuni viticole: Drăgășani. 
Atba Iulia, Sebeș, Cetești și Segar- 
cea sînt doar cîteva din ele. Oda
tă colectat, vinul este adus pe ca
lea șinelor pînă la Petroșani. Aici 
se face din nou recepția. E doar 
necesar să știi ce ai adus atît can-

Szakacs 
sticlele 
aici in-

titativ cit și calitativ. După recep
ție, vinul se 
toaie mari.
Constantin și 
mai prididesc 
pezește vinul
moderne și se 
butoaie să se odihnească, după atî- 
ta drum. De aici intră în presiune 
spre îrabuteliere. Aici lucrează cu 
multă pricepere Neagu Livia, Roș
ea Ana. Codâu Elisabela și 
Eugenia. Frumos etichetate, 
sint luate de I.C.R.A. și de 
tră în rețeaua comercială.

Șeful depozitului, tovarășul Ne- 
greanu, veghează ca totul să mear
gă strună. Și totul așa merge. In 
pivniți, peste tot e o curățenie de 
farmacie, de cînd o vezi, vinul 
pare mai gustos. De revelion, oa
menii muncii, vor sorbi vinul ru
biniu cu plăcere. Pot s-o și facă, 
pentru că ced de la depozit s-au 
străduit să-i servească așa cum 
scrie la carte. ' 4 ’

Valentin Kataev
tomna Alexeevna Saronova) și ac
tul 111 (finalul din casa Sobolio- 
viior), care scad din vioiciunea 
tempoului. Decorurile (Emil Moi
se) sint luminoase, servind pe de
plin spectacolului.

Maria Dumitrescu (Antonina A- 
lexeevna Saronova) a interpretat 
cu căldură rolul bunicii, ferindu-se 
de accentele didacticiste. A interio
rizat rolul, pe alocuri însă a mers 
prea departe, lăsînd ca în jocul ei 
să-și facă loc accente melodra- - 
mice, de suprafață. In actul I, spie 
deosebire de restul spectacolului 
nu a fost pe deplin naturală, a do
vedit prea multă reținere, ceea ce 
de altfel a contribuit și la scăde
rea ritmului în anumite scene.

In rolul lui Igor Saronov, Ale
xandru Codreanu a interpretat cu 
vervă, redînd chipul tînărului în 
drăgostit de profesia sa, pentru 
care alte preocupări pierd din di
mensiuni. A împletit entuziasmul 
tineresc cu gîndirea matură, cu 
dorința de a munci astfel îneît să 
fie de folos colectivității, 
tributar în mișcare, și 
în actul I, unde, în mod 
cat, adesea părea pripit, 
gesturi stereotipe.

O creație meritorie a izbutit Ște 
fania Donca (Sașa Soboliova). Cu 
multă sensibilitate șt naturalețe 
ne-a dezvăluit trăsăturile esențiale 
ale personajului: dragostea de 
muncă, cinstea, puritatea senti
mentelor. A interpretat cu dezin
voltură ’ și siguranță, astfel îneît

A rămas 
mai ales 
nejustifi- 
uzînd de

reușit să 
preocupate 
exterioară, 
mai puțin

întreaga ei evoluție a fost convin
gătoare. Nu mai puțin reușit a fost 
jocul Anei Mirena (©lga Ogrorodni- 
kova), care prin prospețime și 
vioiciune a dat un plus de farmec 
personajului. Victoria Nedelcu (In- 
grind Stuud) a plăcut datiorită mo
dului spontan, firesc cu care și-a 
interpretat rolul. Prin sobrietatea 
jocului a contribuit la diferențierea 
psihologică a grupului de fete. In 
rolul Alicei Sereda a apărut Pau
lina Codreanu, care a 
satirizeze tipul femeii 
doar de însfățișarea sa 
In actul II ni s-a părut
convingătoare, forțată chiar.

Geo Bucur (Vasea) a fost reți
nut ; a mișcai greoi, depășind în 
această direcție cerințele piesei. 
L-am revăzut cu plăcere pe scenă 
pe actorul-pensionar Al. Jeles, în 
rolul lui Soboliov. A interpretat 
intr-o manieră adecvată, dînd per
sonajului greutatea cerută de rol. 
Cu înțelegere și pondere a redat 
calitățile personajului, tinerețea sa 
sufletească nealterată de vîrstă. 
Teodora Lazăr (Soboliova), lăsînd 
la o parte unele note de artificios, 
a interpretat cu înțelegere partitu
ra dramatică. Apariții atractive, pli
ne de vervă a avut și Al. Zecu 
(Ikonnikov). Intr-un rol de întin
dere mică, a izbutit să se facă re
marcat prin vioiciunea interpretă
rii, Al- Roxin (Pedro) a cucerit 
atit prin căldura cu care a inter
pretat cît și prin modul de a da 
replicile,

Spectacolul cu comedia „Vre
mea dragostei", dat fiind calitățile 
sale, se înscrie printre reușitele 
teatrului în această stagiune.

V. FULESI

Muzică de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Muzica ușoară cerută de 
ascultători, 18,30 Program muzical 
pentru evidențiați în întrecerea 
socialistă, 19,30 Universitatea teh
nică radio, 19,45 Muzică ușoară 
de Aurel Giroveanu, 20,10 Cîntece 
din folclorul nou, cerute de ascul
tători, 20,40 Lecția de limba en
gleză. Ciclul II, 21,00 Emisiune li
terară- Valorificarea moștenirii 
noastre literare", 21,15 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți șl copii! „Res
pectul față de vîrstnici". PRO
GRAMUL II. 10,10 Melodii popu
lare romînești și ale minorităților 
naționale, 
dă, 12,05 
tativă a 
populară
Limba noastră. Vorbește 
prof. Al. Graur despre ; 
curente" (reluare), 
distractivă, 14,05 Uverturi la ope
rete, 14,35 Muzică populară 
Muntenia, 15,00 
țările socialiste, 
șoară rornînească, 
dumneavoastră preferate, 19,00 
Muzică corală clasică, 19,30 Tea
tru la microfon : „Iubesc, Iubesc I". 
Comedie muzicală de Mass și 
Cervinski, 20,49 Muzică" din ope
rete, 21,50 Interpreți de muzică 
ușoară.

11,30 Valsuri de estra- 
Cîntă Fanfara reprezen-, 
Armatei, 13,00 Muzică 
din țări socialiste, 13,30 

noastră. Vorbește acad. 
„Greșeli

13,40 Muzică

din
înActualitatea 

17,00 Muzică
18,45 Lecturile 

preferate,

u-
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Succese ale 

vene^uele^î
CARACAS 18 (Agerpres).
După cuni transmite coresponden

tul clin Caracas al agenției Prensa 
Latina, detașamentele de partizani 
ale Frontului de eliberare naționa
lă din Venezuela au ocupat marți 
o așezare în apropierea orașului 
Coto, statul Falcon.

Corespondentul relatează că re
cent, în regiunea muntoasă Colon 
partizanii acționează pe un nou 
front. In prezent, detașamentele de 
partizani ale Frontului de elibera
re națională din Venezuela desfă
șoară lupte, în cinci state.

«■ o ~

I

nUn an de realizări ini portante"

In memoria 
iui J. F. Kennedy

WASHINGTON 18 (Agerpres).
Camera Reprezentanților S.U.A. 

a aprobat marți, cu 352 voturi con
tra 6 un proiect' de lege care auto
riza punerea în circulație a unor 
noi monede de 50 de cenți avînd 
imprimată efigia fostului președin
te al S.U.A., John Kennedy. îm
potriva proiectului de lege au votat 
șase membri republicani ai Camerei 
Reprezentanților. Noua monedă va 
fi pusă în airculație în ianuarie 
1964.

In aceeași zi Comitetul pentru 
lucrările publice al Camerei Re
prezentanților și Senatului a apro
bat un proiect de lege cu privire 
la finanțarea construirii unui cen
tru național de cultură la Washing
ton care va purta numele lui John 
Kennedy.

NEW YORK 18
Intr-un mesaj de

adresat Secretariatului O.N.U., se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant a ară
tat că anul care a trecut a fost 
un an de „realizări importante" 
pentru O.N.U., Adunarea Generală 
oglindind în sesiunea sa actuală 
„sentimentul de destindere în re
lațiile internaționale". Mesajul sub. 
liniară că după semnarea Tratatului 
de la Moscova cu privire Ia înce
tarea experiențelor nucleare în 
trei medii s-a înregistrat o îmbu
nătățire simțitoare a atmosferei 
internaționale. Prin aceasta s-a a- 
juns la o nouă reducere a încor-

Mesajul lui U Than!
(Agerpres). 

sfîrșit de au
dării și s-a înlesnit realizarea unor 
progrese în ce privește colaborarea 
pentru folosirea pașnică a spațiului 
cosmic.

Pe de altă parte mesajul arată 
că în domeniile economic și social 
O.N.U. „se îndreptă spre realizarea 
obiectivelor fixate pentru deceniul 
dezvoltării''. Faptul că nu s-au 
realizat soluții satisfăcătoare în 
toate problemele care se ridică în 
fața 0.N.U., a declarat U Thant, 
este lesne de înțeles, 
te adesea problemele 
duse în fața O.N.U. 
Din această cauză nu
tepta ca O.N.U. să găsească solu
ții satisfăcătoare pentru toate pro
blemele.

întrucît foar- 
care sînt a- 
sînt dificile, 
se poate aș-

©
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Dizolvarea Federației
Rhedesiei și Nyassalandului

. LONDRA 18 (Agerpres).
In urma dezbaterilor care au avut 

loc în cele două Camere ale Parla
mentului englez a fost aprobat pro
iectul de lege privind dizolvarea 
Federației Rhodesiei și Nyassalan
dului. Astfel, la 31 decembrie 1963 
această federație își va înceta 
existența, iar țările care au făcut 
parte din ea — Rhodesia de sud, 
Rhodesia de nord și Nyassalandul 
— vor deveni teritorii separate sub 
controlul Angliei.

! Lichidarea acestei federații, crea
tă în anul 1953 de Anglia, în pofi
da voinței populației africane, re
prezintă o victorie importantă 
mișcării de eliberare națională 
popoarelor din aceste țări.

a
a

I

U Thant va face o călătorie în Africa
NEW YORK 18 (Agerpres).
La Națiunile Unite s-a anunțai 

că secretarul general al O.N.U., U 
Thant, va face la sfîrșitul lunei ia
nuarie o călătorie oficială în Afri
ca cu care prilej va vizita Maro- 
pul, Algeria, Tunisia, Libia, Ghana 
Și Guineea.

După cum transmite agenția 
France Presse, secretarul general 
al ©,N.U. nu a luat încă o hotă- 
rîre cu privire la invitația făcută 
de ministrul afacerilor externe al 
Portugaliei de a vizita Angola și 
Mozambicul.

B©NN. Potrivit relatărilor pre
sei vest-germane, numărul locuin
țelor construite în anul 1963 în 
R.F. Germană a scăzut cu aproape 
nouă la sută în comparație cu anul 
1962, cu 
o mare 
sute de 
locuințe

toate că în țară se simte 
nevoie de locuințe, 

mii de oameni trăiesc 
necorespunzătoare.

iar
în

ta
al

de-

LONDRA. Ministrul de stai 
Ministerul Afacerilor Externe 
Marii Britanii, Peter Thomas, a 
Clarat mărfi In Camera Comunelor
că guvernul britanic a cerut unor 
societăfi engleze să-și înceteze ac
tivitatea în Indonezia și să-și re
cheme tehnicienii din această [ară. 
Ei a justificat această măsură prin 
politica Indoneziei de condamnare 
a Federației Maiayeze, creație neo- 
colonialistă menită să întărească 
pozițiile occidentale în Asia 
sud-est.

de

PASADENA. Laboratoarele 
seismologie ale Institutului tehno- 

> logic din California au înregistrat 
‘ț.

de

IARNĂ ASPRA EUROPA

transmite agenția 
serviciile meteorolo- 
au anunțat că ter- 
înregistrat scăderea

PARIS 18 (Agerpres).
i După o ușoară „acalmie" iarna, 
care s-a abătut, asupra continentu
lui european, cunoaște în prezent 
o nouă recrudescență.

i După cum 
France Presse, 
gice franceze 
mometrele au
temperaturii în cea mai mare parte 
a tării. In mod paradoxal singura 
regiune unde frigul și iarna nu 
sînt atît de accentuate este nordul 
și nord-vest'ul țării. In schimb, în 
sud zăpada a continuat să cadă 
din abundență, provocînd perturba-

ții în circulația feroviară și rutie
ră. In apropierea orașului Axles, 
situat în regiunea Mării Meddte- 
rane, a fost necesară intervenția 
pompierilor pentru a degaja auto
mobilele inrobdlizate de zăpadă. 
Temperatura a scăzut în medie pî- 
nă la minus 15 grade.

In țările scandinave, unde pînă 
acum iarna s-a făcut prea puțin 
simțită, termometrele neînregistrînd 
decît minus 2 grade C„ a început 
să ningă, iar temperatura a 
zut.

In R.F.G. 80 de șlepuri au 
blocate de gheață.

SCă-

fost

0

„Stagnare în Piața comună"
lui Biesheuvel

marți un puternic cutremur de pă- 
mînt la o distanță de 8 850 km. de 
Pasadena, în direcția Japoniei. Di
rectorul laboratoarelor, dT. Char
les Richter, a declarat că la epi
centru cutremurul a avut o inten
sitate de gradul 8 și ar fi putut 
provoca mari distrugeri dacă re
giunea respectivă ar fi fost popu
lată.

BRUXELLES. In prezent, există 
in Belgia 35 de companii, definind 
fiecare capitaluri în valoare de 
peste un miliard franci belgieni. 
Capitalul total al acestor companii 
se ridică la 84,181 miliarde franci 
belgieni. In anul 1961, în Belgia, 
existau 31 de companii cu un capi
tal total de 74,335 miliarde iranci 
belgieni.

CAIRO. In urma unei ședințe a 
Consiliului prezidențial al R.A.U., 
la Cairo s-a anunțat că prima se
siune a Adunării Naționale își va 
începe lucrările la 22 februarie.

După cum s-a mai anunțat, ale
gerile pentru 
lor Adunării 
fixate pentru 
1964.

desemnarea membri-
Naționale au fost 

data de 10 februarie

Declarația
HAGA 18 (Agerpres).
luînd cuvîntul la Leiden, pentru 

a explica poziția Olandei în legă
tură cu problemele Pieței comune, 
Biesheuvel, ministrul olandez al 
agriculturii, a declarat că „în Co
munitatea Economică Europeană 
se manifestă o stagnare, care se 
explică nu numai prin veto-ul

înfrancez la admiterea Angliei 
grupul celor șase, ci și prin osci
lațiile Germaniei occidentale în le
gătură cu elaborarea unei politici 
agricole comune". Ministrul olan
dez și-a exprimat temerea că „a- 
ceastă stagnare poate duce la P 
situație cu grave implicații politice 
și economice".

NEW YORK 18 (Agerpres).
Cea de a-18-a sesiune a Adună

rii Generale O.N.U. și-a încheiat 
lucrările în noaptea de marți spre 
miercuri. Luînd cuvîntul cu acest 
prilej președintele actualei sesiuni 
a Adunării Generale, Carlos Sosa- 
Rodriguez a declarat că lucrările 
sesiunii au fost axate îndeosebi în 
jurul problemelor menținerii păcii, 
abolirii colonialismului și segrega
ției rasiale, îmbunătățirii condițiilor 
economice și sociale în țările în 
curs de dezvoltare. Printre 
Tile obținute în această 
el a menționat adoptarea
tuluț de rezoluție cu privire la in
terzicerea plasării pe orbită a

bord arma
conferinței

realiză- 
direcție 
proiec-

Declarația
NEW YORK 18 (Agerpres).
Ministrul de interne al Kenyei. 

Oginga Odinga, care se află la 
New York, unde a participat la pri
mirea oficială a țării sale în Or
ganizația Națiunilor Unite, a de
clarat în cadrul unei conferințe de 
presă că guvernul Kenyei va pro
mova o politică de neangajare. El 
a subliniat că țara sa este gata să 
sprijine toate stat ele africane în

S.U.A.

obiectelor avînd la 
nucleară, pregătirea 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

Carlos Sosa-Rodriguez a subli
niat că în cursul lucrărilor a fost 
realizat un oarecare progres spre 
o aplicare mai largă în lume a 
principiilor și idealurilor Cartei Na
țiunilor Unite. Fără îndoială, a con
tinuat el, noi nu am obținut rezul
tate spectaculoase dar am contri
buit la pregătirea terenului în ve
derea rezolvării viitoare a marilor 
probleme cărora le face față ome
nirea.

Cea de-a 19-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. se va deschide 
la 15 septembrie 1964.

©

lui Odinga
eforturile lor de a promova uni
tatea africană și să contribuie la 
eliberarea restului Africii prin toa
te mijloacele. Odinga și-a exprjmat 
convingerea că litigiul de frontieră 
dintre Kenya și Somalia va putea 
fi reglementat pe cale pașnică, prin 
tratative.

Odinga urmează să plece la Was
hington unde va avea întrevederi 
cu membrii ai guvernului S.U.A.

©

Acțiuni împotriva discriminării rasiale
YORK 18 (Agerpres).NEW

Populația de culoare din S.U.A. 
a reînceput acțiunile împotriva dis
criminării rasiale. Marți, în orașul 
Columbia (statul Carolina de sud) 
a fost organizat un marș de pro
test împotriva segregației rasiale 
la care au participat studenții de 
la colegiul local. Poliția a arestat 
126 de persoane. O altă manifes
tație a avut loc în orașul New Or-

leans (statul Louisiana). Participan- 
tii la demonstrație au adresat se
natorilor din partea acestui stat 
telegram-, in care le cer să spri
jine adoptarea proiectului de lege 
cu privire la drepturile civile. In 
localitatea Waterbury (statul Con
necticut) au fost instalate pichete 
In fața clădirii municipialității în 
semn de protest împotriva discri
minării rasiale în angajarea la 
viciu.
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Mișcarea grevistă din Columbia
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BOGOTA 18 (AgeTpres).
In șase orașe mari din Columbia 

se află în grevă funcționarii de 
la serviciile judiciare care cer pla
ta salariilor restante pe mai multe 
luni. In orașul Bucaramanga, ei au 
organizat o grevă a foamei, care 
a durat trei zile.

Cei 7 000 de muncitori de la 
serviciile poștei și telegrafiei din 
Columbia, care au declarat grevă, 
cerînd plătirea salariilor restante 
din anul I960, au obținut asigurările

vorguvernului că revendicările lor 
!i satisfăcute.

In semn de protest împotriva re
fuzului administrației de a majora 
salariile, muncitorii textiliști de la 
fabrica „Mogolon" din orașul Car
tagena se află de două săptămîni 
în grevă.
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In legătură cu represiunile din Aden
*

al Con- 
Aden a 
delega-

ADEN 18 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt 

greșului Sindicatelor din 
declarat că toți membrii
ției care au protestat săptărnîna 
trecută pe lîngă înaltul comisar 
britanic împotriva acțiunilor re
presive inițiate de autoritățile din 
Aden au fost arestați. In același 
timp poliția a efectuat noi per
cheziții la sediile sindicatelor. Un 
reprezentant al Partidului popular 
socialist a anunțat că deținuții po
litici din emiratul Fadhli. care face 
parte din așa-numita Federație a 
Arabiei de sud, au declarat gre
va foamei.

Autoritățile din Aden au refuzat 
. să permită corespondenților de pre

să străini să viziteze pe deținuții 
arestați și deportați în ultimele zi
le. Agenția Reuter relevă că co
respondenții au cerut permisiunea 
de a vizita pe deținuți în urma 
știrilor despre torturile la care 
aceștia sînt supuși.

La Londra, în Camera Lorzilor, 
au fost puse întrebări cu privire 
la arestările din Aden ministrului 
de stat pentru relațiile cu Coinmon- 
wealthul, ducele de Devonshire, 
Ministrul de stat a afirmat că sînt 
deținuți 52 lideri politici și sindi
cali, dar a refuzat să dea amă
nunte asupra acuzațiilor ce li se 
aduc și cu privire la mersul an
chetei. El s-a străduit să dezmin
tă informații potrivit cărora deți- 
nuții ar ii torturați.

Liderul opoziției laburiste din 
Camera lorzilor, lordul Alexander, 
a declarat că răspunsurile minis
trului de stat nu sînt, după pă
rerea sa, satisfăcătoare și a anun
țat că va cere inițierea unei dez
bateri asupra problemei arestărilor 
din Aden.

Un reprezentant al Uniunii ge
nerale a muncitorilor arabi din 
Marea Britanie a anunțat că la 27 
decembrie va fi organizată o de
monstrație de protest împotriva re
presiunilor din Aden,

: Grefarea de rinichi
І de maimuță unui om
♦ NEW YORK 18 (Agerpres).
J Medicii de la Universitatea J
+ Tulane (statul Louisiana) au a- ♦ 
î nuntat marți că un bolnav căruia +

i cu 4
• șase săptămîni, rinichii unui cim- J
o panzeu, se află în prezent într-o j 
- stare perfectă de sănătate și a J 
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І i-au fost grefați, in urmă

primit permisiunea de a pă- • 
răsi spitalul. Medicii au indi- * 
cat că rinichii grefați funcție- J 
nează satisfăcător.

Este pentru a doua
rinichii unei maimuțe

J fați unui om și prima 
f această operație pare să fi
J șit. Medicii care au efectuat in- *
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î tervenția au declarat că rinichii ♦ 
. ♦ . au început să funcționeze ime- j 
« diat ce au fost grefați pe orga- * 
« nismul bolnavului care a trăit * ♦
* pînă acum datorită unui rinichi"
І artificial. *
ț Prima operație de acest fel a *
* fost efectuată la același spital •
* asupra unei femei care însă a J
* murit opt zile mal tîrziu. •
* •
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