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Declarația
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Declarația
S.U.A. va continua să sprijine regimul dii Vietnamul de sud.
Incendiu pe pachebotul „Laconia' 
Starea timpului în Europa.

* Ineidente în Cipru.
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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

'i;

Marți
24 decembrie 

1963

4-poQ. 20bani

Lucrările Conferinței orășenești 
de partid

Așa cum s-a anunțat in numărul trecut al ziaru
lui nostru, simbătă a avut loc la Petroșani Confe
rința orășenească de partid. In continuarea lucră
rilor Conferinței s-au 
jurul dării de seamă 
partid și a Comisiei 
clnctu-se la punctul 3

desfășurat ample discuții în 
a Comitetului orășenesc de 
de revizie, după care, tre- 
de pe ordinea de zi. Confe

rința a ales noul Comitet orășenesc de partid, Co
misia orășenească de revizie și delegații la Confe
rința regională de partid. In aceeași zi a avut loc 
prima plenară a Comitetului orășenesc de partid 
ales de Conferință, în cadrul căreia s-a ales Biroul 
Comitetului orășenesc de partid și secretarii Comi
tetului orășenesc de partid.

Roadele unei munci entuziaste

tț
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Conferin 
au făcut 
realizări 

organiza-

Dezbaterile din cadrul 
ței orășenești de partid 
bilanțul unor însemnate 
obținute sub conducerea
țiilor de partid de oamenii muncii 
din Valea Jiului, în lupta pentru 
înfăptuirea marilor sarcini elaborate 
de cel de-al III-]ea Congres a 
P.M.R.

Au raportat la tribuna Conferin 
ței, înr numele minerilor Văii Jiului, 
delegații exploatărilor noastre mi
niere. Ei au relevat succesele deo
sebite pe care le-au obținut colec
tivele de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la minele Văii Jiului în 
lupta pentru sporirea continuă a 
producției de cărbune cocsificabil 
și energetic, a productivității mun
cii, pentru realizarea de economii. 
Au luat cuvîntul mulți reprezen
tanți ai colectivelor care au în- 
tîmpinat Conferința orășenească de 
partid cu sarcinile anuale de plan 
înddplinite. Asemenea succese au 
raportat delegații de la mina Lu- 
peni, mina Uricani, sectorul HI al 
minei Petrila, sectorul I al minei 

, Lonea, de la U.R.U.M.P., prepara- 
ția Lupeni, termocentrala Paroșeni.

Cu mult entuziasm a fost primit 
de Conferință cuvîntul tov. Ale
xandru Constantin, secretarul or-

ganizației de partid de pe șantie
rul 7 construcții Lupeni care a in
format Conferința că muncitorii 
constructori din Lupeni și-au înde 
plinit cu 10 zile înainte de termen 
sarcinile anuale de plan. Ei au 
predat de la începutul anului 581 
apartamente, o școală nouă cu 16 
săli de clasă, un complex comer
cial și două centrale termice. Demn 
de relevat e faptul că 
Conferinței orășenești 
de pe toate șantierele 
rale și-au îndeplinit 
nuale de plan înainte
Este un succes însemnat, mai ales 
dacă se are în vedere că munci
torii constructori raportează pentru 
prima oară realizarea sarcinilor a- 
nuale de plan, în rînd cu celelalte 
colective ale unităților noastre eco
nomice. Acest succes reflectă aten- 

"ția tot mai mare pe care a acordat-o
Comitetul orășenesc de partid și 
celelalte organe locale de partid și

in cinstea 
constructorii 
social-cultu- 
sarcinile a 
de termen.

de stat activității șantierelor de 
construcții, îmbunătățirii condițiilor 
lor de lucru precum și munca pli
nă de elan a muncitoriloi construc
tori pentru predarea într-un termen 
cit mai scurt a obiectivelor.

In ziua de 21 decembrie și-a în
deplinit planul anual la producția 
globală colectivul întreprinderii fo
restiere Petroșani, a arătat în con
ferință tov. Bădică Nicolae, direc
torul I. F.

In conferință s-a relevat că toa
te unitățile economice din Valea 
Jiului își vor încheia activitatea 
pe anul 1963 cu sarcinile anuale 
de plan realizate și depășite. Este 
un rezultat însemnat, ce reflectă 
creșterea activității organizațiilor 
de « partid, și care reprezintă tot
odată o premiză sigură pentru ob
ținerea de noi succese, pentru în
făptuirea sarcinilor sporite ce stau 
în fața unităților noastre economice 
pe anul viitor.

Rezerve importante pentru obținerea 
de noi succese

Hotărîrea adoptată de Conferin
ța orășenească de partid pune o- 
biective mobilizatoare în fața ex
ploatărilor miniere, a întreprind e -

Membrii Comitetului orășenesc ai P.M.R.
Antal Ludovic, Ana Ferdinand, Aldica Nicolae, Albert Magda, 

Веке Wiliam, Blaj Traian, Bartha Dionisie, Bălan Iosif, Bobolea 
Viorica, Cătană Vasile, Costinaș Aurel, Cozma Ioan, Coroianu Elena, 
Căpățînă Vasile, Cosma Ioan, Constantinescu Ilie, Dobrică Ma
rin, Drob Gheorghe, Dina Maria, Fodor Arcadie, Feier Gheorghe, 
Gașpar Ana, Ghinea Ioan, Ghio ancă Victor, Găgean Dumitru, Goi- 
boi Mihai, Gherman Traian, Iacobescu Dumitru, lane Aurelia, 
Ilie Petru, Jurca Silvia, Karpin ecz Ioan, Kuti Eugen, Lazăr David, 
Laszlo Ștefan, Ledrer Iosif, Mirza Ioan, Muștean Florica, Marcu 
Ioan, Momeu Samoilă, Moise Ioan, Marcu Aurel, Mătăsărean Io
sif, Мода Veronica, Manta An gelica, Moldovan Eleonora, Nelega 
Ioan, Nicorici Nicolae, Pop Ioan f 
che. Popa Aron, Richter Iosif, Szuder Wiliam, Sidorov 
Sălceanu Petru, Stolcan Petru, Tigoianu Florea, Tănase Emil, 
gur
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plan 70 000 tone 
cocsificabil și e- 
fire de mătase 
m.c. bușteni ga

Pompiliu, Velea Vasile, Vi Icea Nicolae, Zeța. Elena.

Vasile, І
Un- 5 

(

rilor și șantierelor Văii Jiului. 
Conferința a prevăzut ca în anul 
1964, pe baza angajamentelor luate 
cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan și în adunările generale și 
conferințele de dări de seamă și 
alegeri a organizațiilor de partid, 
se vor da peste 
de cărbune brut 
nergetie, 6 tone 
artificială, 1 000
ter și pentru derulaj. Productivi
tatea muncii pe C.C.V.J. va crește 
anul viitor la 1,276 tone cărbune 
pe post, iar pe total unități eco
nomice se va realiza o economie 
suplimentară la prețul de cost în 
valoare de peste 4 500 000 lei. Sar
cini importante a stabilit Confe
rința și în vederea îmbunătățirii 
calității produselor, reducerea con
sumului speeific de material lem-

Membrii supieanți ai Comitetului 
orășenesc de partid

(Continuare în pag. 2-a)

Brașoveanu Victor^ Ioan Carol, Coca Victor, Cocheci Vasile, 
Dascălu loan, Ioniță Ioan, Ivan R. Constantin, Kert4sz Iosif, Mari
nescu Aurelia, Meszaros Ioana, 
cea, Nicoară Coriolan, Olani

i, Mardare Elena, Mătăsărean Mir- 
Veronica, Vereș Ștefan.

Membrii Comisiei orășenești
Matei Mircea, președinte, 

Petru, Schwemmer Marcu Leizer, membri.

de revizie
Bardocz Vasile, Brînzan Elena, Rîpa

Membrii Biroului Comitetului 
de partid

Ana Ferdinand, Blaj Traian, Ghinea loan, 
Karpinecz Ioan, Lazăr David, Mirza Ioan, 
der

orășenesc

Wiliam.

Ghioancă Victor, 
Momeli Samoilă, Sxu-

Membrii supieanți ai Biroului 
Comitetului orășenesc de partid

Cătană Vasile, Gașpar Ana, Găgean Dumitru, Popa Aron.

Secretarii Comitetului orășenesc P.M.R.
Lazăr David, prim-șecretar, Karpinecz Ioan, Mirza loan, Ghi

oancă Victor, secretari.

Duminică s-a deschis în sala clubului C.C.V.J. expoziția de acua
rele a pictorului petroșănean Fodor Kalman. Printre vizitatorii expozi
ției se numără mulți elevi. Privesc cu luare aminte exponatele, 
își scriu impresiile în cartea de impresii a expoziției.

IN CLIȘEU: Elevul fruntaș la învățătură Iacob Horia a 
cartea de impresii cit de mult i-au plăcut 

el, alți copii își așteaptă rîndul.
neapărat să scrie în 
rile expoziției. Lîngă
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ținut 
lucră-

Pregătiri de revelian
Au fost pregătite cabanele Cîmpu 

lui Neag. Pietrele, Baleia, Gura
Au mai rămas numai cîteva zile 

pină. la sosirea noului an. Din 
toate* regiunile sosesc- vești des- - - Zlata și Voiev.odu din. munții Re- 
pre pregătirile care se fac în în
treprinderi, unități 
liste, în munți la 
derea tradiționalei 
velionului.

Aproape 10 000
țară și de peste hotare vor petre
ce anul acesta 
locul munților 
Rece, Poiana 
Cristianul Mare, 
locuri pitorești 
șov.

agricole socia- 
cabane, în 
sărbători a

de turiști

ve-
re-

din

revelionul în mij- 
la Predeal, Pîrîul 
Brașov, Păltiniș, 
Cioplea și în alte 

din regiunea Bra-

lezat și Paring unde împreună cil 
familiile își vor petrece revelio
nul și prima zi a noiilui ân, sute 
de mineri, siderurgiști șî alți mun
citori din regiunea Hunedoara.

Numeroși oameni ai muncii din 
Valea Jiului, Hunedoara, Deva și 
alte localități s-au înscris la agen
țiile O.N.T. Carpați pentru a pe
trece revelionul la Predeal și Si
naia sau peste hotare la 
Budapesta, Varșovia, Odesa, Рта- 
ga etc.

STAȚII DE TELEVIZIUNE
In ultimii ani, în 12 centre re

gionale și în alte orașe au fost 
construite stații de televiziune sau 
de retransmisie a programelor te
levizate. Telespectatorii din Olte
nia, Banat, Ardeal, Moldova, Do- 
brogea și din, alte regiuni, unde 
locuiește mai mult de jumătate din 
populația țării, au .astfel posibili
tatea să urmărească manifestările 
politice, economice, culturale 
sportive din țară și străinătate.

Sofia,

Televizoarele pot fi întîlnite în 
tot mai multe locuințe ale oame
nilor muncii de la orașe și sate.
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J acesta colectivul T.C. Paroșeni își
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Exemple demne J 
de urmat i

In acest an, prin firele de înaltdj 
tensiune ale ■ T.C, Paroșeni s-auij 
scurs în sistemul energetic națio- T 

nai peste 15 558 000 kWh energie» 
electrică. In viitorul apropiat, ас-1 

tuaia putere instalată a termocen-1

bo-generator de 150 MW. In ielul*

va aduce din plin aportul la In-* 
lăptuirea sarcinilor mărețe trasate •» 
de Congresul al Ill-lea al parti- • 
dului. ’ . ’ J

Din an în an, activitatea entu- ț 
ziastâ a colectivului de aici este ♦ 
mai bogată în fapte. In perioada* 

. trecută din 1963, 
J mocentralei a economisit 7 229 to- .

X т
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colectivul tei- •

ne combustibil conventional și a î

Cartierul Livezeni s-a îmbogățit an de an cu noi blocuri. In anul 
viitor aici vor fi construite încă 700 apartamente.

IN CLIȘEU î Un aspect din cartierul Livezeni.

•realizat 4 285 000 lei economii iuT 
J prețul de cost al energiei elect ri-* 
* ce. La obținerea acestor succese • 

a contribuit întregul colectiv și <• 
în primul rînd comuniștii, mobili-',', 
zatorii și însuilețitorii energeticie-'' 
nilor. In mod deosebit se cuvine' 
să remarcăm activitatea plină de * 
însuflețire a comuniștilor Căda- î 

riu loan, Nicoară Gheorghe, Bel- • 
dean Emil, Bușu Gheorghe, Ene J 

Stelian, Vulpe Victor, Dina Ma- • 
ria, care constituie exemple dem- * 
ne de urmat în procesul de pro- • 
ducție. ’
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID
(Urmare din pag. l-a)

nos etc. Sint obiective mobiliza
toare, pe deplin realizaibile, înfăp
tuirea cărora este condiționată însă 
de îmbunătățirea continuă a acti
vității unităților economice, de re
medierea unor deficiente care di
minuează realizările obținute.

Calea spre realizarea sarcinilor 
sporite ce revin colectivelor ex
ploatărilor miniere în creșterea 
producției de cărbune și a produc
tivității muncii, s-a relevat în con
ferință, o constituie creșterea ca
pacității de producție a minelor 
precum și a vitezelor de avansare 
in abataje și pregătiri, prin folo
sirea din plin a tehnicii noi șl a 
procedeelor avansate.

Tovarășul Szuder Wiliam, direc
torul general al C.C.V.J., a subli
niat principala sarcină spre reali
zarea căreia trebuie să-și îndrepte 
atenția organele și organizațiile 
da partid, precum și conducerile 
tehnico-administrative : sporirea vi
tezelor de avansare in lucrările 
miniere. In abatajele frontale tre
buie să se ajungă la o avansare 
de două flșli pe zi, iar la abatajele 
cameră să se realizeze viteze de 
două cîmpuri pe schimb și aripă de 
abataj. Trebuie luate cele mai e- 
ficiente măsuri pentru ca acest 
obiectiv să devină realitate In 
toate minele, în majoritatea aba
tajelor. In acest scop este nece

sar ca deservirea, aprovizionarea 
cu materiale și îndrumarea tehni
că a brigăzilor de mineri să se 
ridice la un nivel superior, să se 
creeze toate condițiile tehnico-or- 
ganizatorice necesare minerilor 
spre a putea realiza avansări su
perioare celor de pînă acum.

; la cuvîntul său, tov. Ana Fer

Pentru creșterea continuă a rolului conducător 
al organizațiilor de partid

Un loc important în cadrul dez
baterilor purtate în jurul dării de 
seamă asupra activității Comitetului 
orășenesc de partid, l-a ocupat mă
surile ce trebuie luate pentru ri
dicarea în continuare a rolului de 
conducător politic al organizațiilor 
de partid, fapt care constituie ga
ranția îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor sporite de viitor în toa
te domeniile de activitate. Semnifi
cativ în această direcție a fost 
cuvÎHtul tovarășului Petre Cons
tantin, miner șef de brigadă la 
mina Lupeni. Acum cîțiva ani, a 
arătat el, organizația de bază din 
sectorul III al acestei exploatări 
avee un număr restrîns de mem
bri de partid. Astăzi, în schimb, 
în urma activității desfășurate pen
tru întărirea continuă a rîndurilor 
sale, organizația de bază a de
venit puternică, In toate abatajele, 
în toate schimburile, la toate locu
rile de muncă importante ale proce
sului de producție lucrează mem

Sarcini importante
în domeniul muncii politico-educative și ideologice

Numeroși delegați la Conferință 
s-au ocupat, în cuvîntul lor, de 
măsurile ce trebuie luate de orga
nele și organizațiile de partid pen
tru intensificarea muncii politico- 
educative în rindul maselor largi 
de oameni ai nruncii, de ridicarea 
nivelului propagandei de partid, în 
vederea dezvoltării conștiinței so
cialiste a maselor, educării lor în 
spiritul atitudinii înaintate față de 
muncă, fată de avutul obștesc.

In cadrul discuțiilor s-a arătat, 
prin numeroase exemple, că cer
curile și cursurile învătămîntului 
de partid exercită o influență tot 
mal puternică asupra realizării cu 
succes a problemelor pe care le 
ridică producția, a crescut efica
citatea muncii de propagandă. Cer
curile de economie concretă de la 
exploatările miniere au venit cu nu
meroase propuneri care au contri
buit la extinderea aplicării pro
cedeelor avansate, la îmbunătățirea 
activității economice a acestor u- 
nității. Tovarășul Pușcariu Emilian 
directorul I.I.S. „Viscoza" Lupeni 
a arătat că progresele înregistrata 

dinand, secretarul comitetului de 
partid al minei Lupeni, a relevat 
că in ultimii ani numărul brigăzi
lor rămase sub plan a fost redus 
substanțial. Totuși numărul brigă
zilor rămase în urmă la mina Lu
peni este încă destul de mare, va
riind între 29—30 la sută față de 
numărul total al brigăzilor? In ve
derea reducerii continue a numă
rului brigăzilor rămase sub plan, 
a spus vorbitorul, s-au stabilit 
măsuri corespunzătoare, îndeosebi 
prin întărirea muncii politice în 
rindul brigăzilor, îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice la locurile de 
muncă.

Una din cauzele răminerii sub 
plan a brigăzilor, s-a relevat în 
Conferință, o constituie indiscipli
na, absențele nemotivate, învoirile 
nejustificate de la serviciu precum 
și nerespectarea programului de 
lucru. Pentru remedierea indiscipli
nei se impune crearea unei Opinii 
combative împotriva acelora care 
absentează de la serviciu sau nu 
respectă programul de lucru.

In anul viitor vor trebui obți
nute succese Însemnate în redu
cerea continuă a consumului de 
material lemnos. Calea spre înde
plinirea sarcinii puse de partid de 
a se ajunge la un consum de 35 
m.c. de lemn pe 1000 tone de căr
bune, o constituie extinderea sus
ținerii metalice atît în .abataje cît 
și la lucrările de deschideri și pre
gătiri. Tovarășul Tenczler Stefan, 
șeful sectorului Щ al minei Petrila 
a relevat că există încă mari posi
bilități pentru extinderea susține
rii mixte în abataje cameră. Este 
important, a arătat vorbitorul, ca 
minerii să fie aprovizionați cu 
lemn la dimensiuni corespunză
toare și îndeosebi cu armături me
talice de greutăți accesibile și la 
timp.

bri și candidați de partid, și prin 
ei întregul colectiv e mobilizat la 
înfăptuirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor de întrecere, la 
întărirea disciplinei.

Exercitarea cu competentă a drep
tului de control asupra conduce
rilor tehnico-administrative a dat 
organizațiilor de partid de la mi
nele Uricani, Petrila, de la termo
centrala Paroșeni, de. la U.R.U.M.P. 
și de la alte unități posibilitatea 
de a interveni la timp și cu efi
cientă pentru înlăturarea unor greu 
tăți și deficiențe, fapt care а con
tribuit la creșterea rolului con
ducător al organizațiilor de partid.

Din dezbaterile purtate în cadrul 
Conferinței s-au desprins învăță
minte prețioase pentru ridicarea 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid. Așa cum s-a subliniat 
în cadrul discuțiilor de către to
varășul Karpinecz loan, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
trebuie pus un mai mare accent

în creșterea frecventei și ridicarea 
nivelului învătămîntului în cercu
rile și cursurile de partid, s-au 
reflectat direct în succesele pe care 
colectivul întreprinderii le-a obți
nut în depășirea planului și îmbu
nătățirea calității firelor.

Vorbind despre sarcinile imedia
te ale îmbunătățirii desfășurării 
muncii de propagandă, tovarășul 
Mîrza Ioan, secretar al Comitetu ■ 
lui orășenesc de partid, a arătat 
că principalul accent trebuie pus 
pe pregătirea propagandiștilor. E 
necesar să se asigure participarea 
tuturor propagandiștilor la semina- 
riiie de pregătire organizate de 
Cabinetul de partid, deoarece în 
prezent frecventa se ridică la abia 
67 la sută, iar la Vulcan și Lonea, 
prezența propagandiștilor la cursu
rile de pregătire este și mai slabă. 
Organele și organizațiile de partid 
să urmărească îndeaproape îmbu
nătățirea activității cercurilor de 
economie concretă mai ales în ce 
privește creșterea contribuției lor 
la îmbunătățirea activității econo
mice, a cercurilor de studiere a

O rezervă importantă în vede
rea sporirii continue a realizări
lor exploatărilor miniere o consti
tuie îmbunătățirea calității produc
ției. Mina Lupeni, bunăoară, s-a 
arătat în Conferință, putea raporta 
depășirea sarcinilor de plan pe a- 
cest an eu 20 000 tone cărbune 
mai mult dacă nu ar fi fost pena
lizată în cursul anului pentru sla
ba calitate a producției, pentru de
pășirea conținutului de cenușă dîn 
cărbunele extras. Asemenea pier
deri din cauza slabei calități a pro
ducției au avut și alte exploatări. 
Pe viitor îmbunătățirea calității 
producției va trebui să devină un 
obiectiv central al întrecerii mine
rilor. Mai multă atenție va trebui 
acordată pe viitor îmbunătățirii 
calității pieselor de schimb produ
se la U.R.U.M.P., precum și cali
tății produselor de panificație de 
către I.I.S. „Jiul".

In cuvîntul său, tovarășul Lăză- 
rescu loan, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice a sub
liniat importanța deosebită a lu
crărilor de investiții precum și a 
lucrărilor de sistematizare pentru 
dezvoltarea bazei tenhico-tnateriale 
a Văii Jiului, pentru realizarea 
sarcinilor sporite ce revin în vi
itor exploatărilor miniere.

Principala sarcină ce se ridică 
în fața Colectivelor șantierelor de 
construcții industriale și soeial- 
culturale este scurtarea termene
lor de execuție, în vederea pre
dării la timp a obiectivelor. Tot
odată pe șantiere trebuie făcut 
mai mult pentru îmbunătățirea ca
lității lucrărilor și reducerea cos
tului construcțiilor. Constructorii 
de locuințe, mai ales, să pună în 
centrul preocupării lor îmbunătă
țirea calității finisajelor interioare, 
a lucrărilor de instalații și amena
jărilor pe verticală.

pe atragerea majorității membrilor 
de partid la rezolvarea problemelor 
muncii de partid și economice, prin 
îmbunătățirea repartizării sarcinilor 
și a controlului îndeplinirii aces
tora. Munca pentru îndeplinirea sar
cinilor constituie, în același timp, 
cea mai bună școală de educare 
a membrilor și candidaților de 
partid,

Punînd accentul pe întărirea con
tinuă a rîndurilor lor, prin primi
rea în partid a celor mai buni mi
neri, muncitori, ingineri, a celor 
mai valoroși intelectuali, orientîn- 
du-și activitatea spre cele mai im
portante probleme ale luptei pentru 
rezolvarea sarcinilor trasate de 
partid, exercitînd cu competență 
dreptul de control, organizațiile de 
partid își vor îndeplini cu și mai 
mult succes rolul lor de condu
cător în mobilizarea maselor la în
făptuirea sarcinilor desăvîrșirii cons
trucției socialiste.

Statutului P.M.R. care au un rol 
important în educarea candidaților 
de partid, și a celorlalte forme de 
învățămînt. Propaganda prin con
ferințe trebuie axată pe sarcinile 
ce stau în fata celor cărora li se 
adresează. Trebuie îmbunătățită 
propaganda prin conferințe în rîn- 
dul muncitorilor din transporturi, 
din sectorul forestier, iar la pro
paganda tehnică în rindul munci
torilor mineri de la exploatările 
carbonifere trebuie să participe e- 
fectiv și cadrele didactice de spe
cialitate ale Institutului de mine 
din Petroșani.

O problemă acută pe care o ridică 
folosirea din plin a tehnicii noi, 
a procedeelor avansate în mine și 
întreprinderi, o constituie comple
tarea cunoștințelor de cultură ge
nerală ale muncitorilor prin înVă- 
țămîntul de stat.

Legat de problemele ridicării ni
velului învătămîntului de stat, s-a 
insistat ca organizațiile de partid 
să orienteze activitatea tuturor fac
torilor spre măsurile ce trebuie 
luata pentru creșterea numărului e

levilor și studenților bine pregă- 
tiți, fruntași la învățătură. Ocu- 

pîndu-se de această problemă, to
varășul Popa Aron, rectorul Insti
tutului de mine din Petroșani a 
arătat că în rîndul studenților tre
buie întărită răspunderea pentru 
folosirea marilor posibilități de în
vățătură care le sînt create. întoc
mirea de numeroase cursuri de spe
cialitate de un înalt nivel, crește 
rea exigentei cadrelor didactice, 
trebuie împletită cu o muncă susți
nută pentru combaterea absențele i 
de la cursuri, pentru pregătirea din 
timp a sesiunilor de examene, pen
tru creșterea răspunderii studenți
lor față de sarcina de a învăța. 
Vorbitorul a arătat că activitatea 
științifică a cadrelor didactice tre
buie orientată mai mult spre pro
blemele producției; în cadrul aces

Metode valoroase în munca de agitație 
care trebuie larg extinse!

Dezbaterile care au avut loc în 
cadrul Conferinței au scos în evi
dență preocuparea sporită a orga
nizațiilor de partid pentru desfășu
rarea agitației politice de masă.

Această preocupare este re
flectată de creșterea, în ultimii doi 
ani, a numărului agitatorilor cu 
peste 2000, de înființare de gazete 
de perete în cadrul sectoarelor mi
niere, de lărgirea sferei de cuprin
dere a agitației vizuale.

In cadrul conferinței s-a subli
niat necesitatea îmbunătățirii în 
continuare a muncii de agitație. In 
acest scop este necesar ca numă
rul agitatorilor să fie sporit, și oda
tă cu aceasta, să se asigure ins
truirea lor. Agitatorii trebuie în
drumați și ajutați în cadrul ins
truirilor, a schimburilor de expe
riență, să intervină cu operativitate 
șl cu eficientă pentru îmbunătăți 
rea calității cărbunelui, pentru com
baterea absentelor nemotivate și a 
celorlalte acte de indisciplină.

Trebuie pus un accent mult mai 
mare pe generalizarea experienței 
pozitive a organizațiilor de partid 
in desfășurarea agitației politice de.

Conducerii politice a organizațiilor 
de masă — atenția cuvenită

Pentru a-și putea îndeplini cu 
succes rolul de organizator al ma
selor în înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere ce le stau în față 
comitetele de partid de la mine șl 
întreprinderi, organizațiile de bază 
trebuie să acorde o atenție sporită 
conducerii politice a organizațiilor 
de masă. Sindicatele trebuie îndru 
mate să se ocupe mai competent de 
organizarea întrecerii și populari
zarea rezultatelor obținute, de creș
terea eficienței consfătuirilor de 
producție. Tovarășul Momeu Samoi- 
lă, președintele C.L.S., a arătat că 
organizațiile de partid trebuie să 
îndrume sindicatele să pună în cen
trul preocupărilor lor întărirea gri
jii pentru protecția mancii, respec
tarea N.T.S. și a legislației muncii.

Tovarășul Ghinea loan, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T,M. Petroșani, a arătat că 
numai in 1963, un număr de 800 
utemiști au fost recomandați or
ganizațiilor de partid spre a fi 
primiți în rîndul candidaților. To
varășul Ghinea a arătat că șe poate 
face mai mult în ce privește creș
terea rolului organizațiilor U.T.M 
în educarea tineretului prin orga
nizarea timpului liber în mod util, 
prin atragerea mai activă a tineri
lor la acțiunile patriotice, la ac
tivitatea cluburilor, la învățătură. 
De asemenea, sfaturile populare, cu 
sprijinul comitetelor de femei, al 
celorlalte organizații obștești, tre
buie îndrumate să se ocupe cu toat I 
răspunderea de îmbunătățirea gos
podăririi localităților, de înfrumu
sețarea noilor cartiere, de întărirea 
grijii pentru păstrarea fondului ds 
locuințe.

☆

In cadrul Conferinței a luat cu
vîntul tovarășul Cervencovici An
drei, secretar al CgruitetulUi regio
nal de partid, care a adus Confe
rinței orășenești de partid Petro

tei activități să se abordeze proble
me majoie ale progresului tehnic 
în industria minieră, le nivelul 
forțelor de care dispune institutul.

Ocupîndu-se de necesitatea creș
terii rolului Teatrului de Stat din 
Petroșani in activitatea de educare 
a Maselor largi de oameni ai mun
cii, tovarășul Stoican Petru, direc
torul teatrului, a arătat că paralel 
cu grija pentru îmbunătățirea re
pertoriului, a interpretării, se cere 
din partea sindicatelor să acorde 
sprijinul cuvenit popularizării spec
tacolelor, creșierii numărului de 

mineri, muncitori, constructori etc. 
care să vadă cu regularitate spec
tacolele teatrului nostru. S-a arătat 
că mai ales la Petrila, Lonea, Lu
peni și Uricani spectacolele tea
trului nu sînt suficient popularizate.

masă. Emisiunile „televizorului" 
organizate la mina Aninoasa, ele
mentele comparative folosite în a- 
gitația vizuală de la mina Uricani, 
„foaia volantă" și emisiunile stației 
de amplificare de la mina Petrila 
— iată numai cîteva mijloace va
loroase ale muncii de agitație care 
trebuie larg extinse.

Sînt necesare măsuri imediate 
pentru folosirea mai largă a bri
găzilor artistice de agitație în 
munca politică de masă. La fainele 
Lupeni, Aninoasa, s-au format bri
găzi artistice de agitație in cadrul 
sectoarelor, dar acestea sînt inac
tive. Slab își desfășoară activita
tea și brigăzile artistice de agi
tație din cadrul șantierelor. Aceste 
brigăzi să fie reactivlzate, spre a 
contribui, prin programe vii, atrac
tive și mobilizatoare la îmbunătă
țirea activității întreprinderilor. §i, 
legat de aceasta, în cadrul discu
țiilor s-a arătat că este necesar 
ca un număr tot mai mare de oa
meni ai muncii, îndeosebi tineri, să 
fie antrenați la activitatea forma
țiilor cultural-artistice, la manifes
tările ce au loc în cadrul clubu
rilor.

șani, comuniștilor din Valea Jiu
lui, un călduros salut din partea 
Comitetului regional de partid. In 
cuvîntul său tovarășul Cervenco
vici Andrei a apreciat activitatea 
organizațiilor de partid din Valea 
Jiului, sub conducerea Comitetului 
orășenesc, pentru mobilizarea mi
nerilor, muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii la îndeplinirea 
sarcinilor elaborate de partid. Vor
bitorul a dat, în continuare, indi
cații prețioase pentru înlăturarea 
unor lipsuri care mai există în 
activitatea organizațiilor de partid, 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
muncii de partid.

Organizația orășenească de partid 
trebuie să cuprindă în mod armo
nios toate sectoarele, să nu existe 
nici un gol în exercitarea contro
lului de partid. In sectoarele ră
mase în urmă trebuie repartizați să 
muncească cei mai buni comuniști.

Printre problemele asupra căro
ra vorbitorul s-a oprit sini : bri
găzile și sectoarele rămase sub 
plan,- calitatea cărbunelui, la îm
bunătățirea căreia trebuie să con
tribuie și minerii și preparatorii; 
respectarea normelor de tehnica 
securității, din care organele și 
organizațiile de partid să facă o 
problemă de masă, colectivă, ca 
oamenii să se prevină unul pe al
tul I lichidarea stocurilor supra- 
normative; îngrijirea mai bună a 
locuințelor și alte probleme.

Pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor mari care le stau în față 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să acorde o atenție deose
bită îmbunătățirii stilului de mun
că. să mobilizeze toate forțele 1? 
aplicarea hotărîrilor, să sincroni
zeze mai bine munca de propa
gandă și politică de masă cu sar
cinile de producție, să se preocupe 
în permanentă de creșterea și e- 
ducarea cadrelor.
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Exemplu de hărnicie și disciplină, comunistului 
Georgescu Gheorghe (în clișeu), strungar la atelierul 
electromecanic al minei Uricani, i-a fost decernat 
lună de lună fanionul de evidențiat In întrecerea so
cialistă.

©

CARNET CULTURAL

Cu planul anuail îndeplinit
a avut 
în re- 
din in- 
pentru

/ M P R E U N A
restaurantului 

Lupeni, a de- 
de întîlnire al

la
ai
de

dată și pină în prezent, vrednicii mineri 
au mai extras aproximativ 5 200 tone 
peste planul anual, situîndu-se astfel la Ioc

Sîmbătă, 21 decembrie a. c. minerii din schimba# 
III de la mina Petrila au trimis la lumină ultimele 
tone de cărbune planificate pentru anul 1963. De 
această 
Petrilei 
cărbune
de cinste în întrecerea socialistă pentru cărbune гйаі 
mult și mai bun.

La obținerea acestui succes o contribuție de seamă 
au adus-o colectivele sectoarelor III și li care au 
raportat cu 15 și, respectiv, 17 zile mai devreme în
deplinirea sarcinilor de plan pe 1963. Din aceste sec
toare merită să fie relevată munca însuflețită desfă
șurată de brigăzile comuniștilor Nistoreanu Gheor
ghe, Cheptea Vasile, Stăuceanu Gheorghe, Cristea 
Nicolae, Purda Constantin, Rotaru Ioan, Bartok Iosif 
și alte brigăzi evidențiate în întrecerea socialistă.

a revistă
Honda, Gigl Turcu, Maria Coroban 
și Zaharia C„ care au interpretat 
cu simt artistic frumoase melodii 
de muzică ușoară ca „Serenada 
tinereții", „Bună dimineața dra
goste", „Chitara romana" și altele.

Un aport substanțial l-au adus... 
„veteranii" formației Miti Olteana, 
Mircea Ulmamei și Lelia Săndu- 
lescu cu melodiile romînești „Nu 

fiecare fată 
„La un pas 
oare dra-, 
Prahovei"

Localul 
„Cina" din 
venit locul 
colectivului sectorului 1

В de la mina Lupeni care 
cu cîteva zile în urmă a 
îndeplinit planul anual de 
producție.

In sala frumos pavoa
zată 
întîlnit 
fii de 
cii lor 
ginerii,
cienii sectorului I 
re cu toții împreună aU

cu lozinci 
din nou 

brigăzi cu 
de muncă, ' 
maiștrii și

s-au 
șe- 

orta- 
cu in- 
tehni- 
B ca-

contribuit la 
10 600 tone

peste prevederile planu
lui.

La mesele încărcate cu 
bunătăți au luat loc mi
nerii Ciuciu Andrei, Bă- 
canu Sava, Dumbravă 
Gheorghe, Doroftei Mihai, 
Marton Dionisie, Nicolae 
Oprea, Bobiță loan, ing. 
Voinea 
Stoicoiu 
alții cu

extragerea a 
de cărbune

.Angajamentul de economii a fost depășit

Paralel cu îndeplinirea ritmică a planului de pro
ducție, minerii din Petrila au acordat în tot cursul 
anului o atenție deosebită reducerii continue a pre
țului de cost al producției. Pe baza creșterii produc
tivității muncii cu 1,33 la sută față de plan și cu 4,3 
la sută față de anul trecut, cît și prin îmbunătățirea 
permanentă a calității cărbunelui, reducerea consu
mului specific de energie, colectivul minei Petrila a 
realizat 504 000 lei economii la prețul de cost al pro
ducției. In felul acesta minerii petrileni și-au depășit 
cu 54 000 lei angajamentul anual la economii. $i la 
obținerea acestui succes în mod deosebit au contri
buit colectivele sectoarelor II și III precum și 

nerii sectorului de investiții.
mi-

Succese în domeniul mecanizării

Mircea, ing. 
Victor și mulți 

familiile lor.
A. MICA 

corespondent

minei 
în dome- 
producție, 
circa 900

Pe-

„Dansuri populare din 
dansuri olte- 

adecvată 
spec- 

auten- 
ce-

Trecere i
In sala de spectacole a Institu

tului de mine din Petroșani 
loc zilele trecute trecerea 
vistă a formațiilor artistice 
stitut, care se pregătesc
faza finală a concursului culturâl- 
artistic pe centre universitare.

Prima care a urcat scena a fost 
formația corală. Prin cîntecele 
„Republică, măreață vatră", „La 
fîntînă", „Nabuco", cei 80 de mem
bri ai formației și-au adus din plin 
contribuția la reușita programului.

De un frumos succes s-a bucu
rat și formația de dansuti popu
lare care a prezentat cu vioicțune 
și tinerețe
Oaș" și „Suită de 
nești". Prin costumația 
șt prin felul de prezentare, 
tatorii au urmărit crîmpeie 
tice din comoara folclorului 
lor două ținuturi ale țării.

In formația de muzică ușoară, 
o plăcută surpriză a constituit-ч 
trio-ul la chitară compus din Do- 
brin Gheorghe, Kiss Imre și Var
dan Ianoș. Ei au interpretat la 
chitarele electrice frumoase me
lodii de muzică ușoară romîneasră 
și spaniolă, fiind mult apluadali 
de către publicul spectator.

De apreeiere s-a bucurat și ti
nerii debutanțl în formația de mu
zică ușoară a institutului, Dorina

ești de vină tu", „Pe 
o așteaptă un băiat", 
de fericire", „Cum e 
gostea". „Pe Valea
și solista Cornelia Popescu care a 
interpretat frumoase cîrtece popu
lare romînești.

Se cuvine să evidențiem în mod 
deosebit pe Marin Marinescu, bun 
acordeonist și dirijorul orchestrei 
de muzică ușoară.

Deși formațiile studențești s-au 
prezentat mai bine decît alte dăți, 
ele mai an mult de lucru, îndeo
sebi la alcătuirea repertoriilor.

Pentru faza finală între centre 
universitare, formația de dansuri ■ 
va trebui să pregătească și dan
suri din regiune și locale, iar so
liștii vocaii de muzică ușoară' să 
pregătească melodii noi de muzică 
ușoară romînească.

ION BUREȚEA
student

minei Petrila a e- 
acest an cea. 1000 
lemnos.

O nouă expozifie la Lupeni
Numeroși oameni ai muncii din 

orașul Lupeni s-au perindat prin 
holul clubului muncitoresc din lo
calitate pentru a admira frumoa
sele lucrări ale artiștilor plastici 
amatori ai clubului, expuse în ca
drul expoziției de pictură și 
fică deschisă recent aici.

Această expoziție, a 
acest an, deschisă la 
Lupeni, este închinată 
Decembrie 
bători ale 
darul oferit 
de artiștii 
Lupeni.

In marea lor majoritate, expo
natele ilustrează aspecte din rea
lizările oamenilor muncii din pa
tria noastră socialistă, din Valea 
Jiului. In toate pulsează suflul 
înnoitor al vieții, al muncii.

Lupenenii s-au obișnuit să vadă 
asemenea expoziții 
Ei vin cu plăcere 
lentul și pasiunea 
tacilor de muncă.

Printre cele mai apreciate 
crări sînt „Eliberarea" a electri
cianului Popa Constantin, „Miner 
venind din șut" a muncitorului 
Csatai Emil, „In atelier" a frezo
rului Mucea Mihai, 
tie" a sudorului Balaș 
„Construcții", 
lectiviști la 
fructelor", al 
fesorul Aga

Semnificativ 
specialitatea cercului este grafica, 
de data aceasta 
picturi, artiștii 
vădind talent și

Dintre picturi
gra-

din 
din

este faptul că, deși

cincea 
clubul 
zilei de 30 
marile săr-— una din

poporului nostru, este 
republicii noastre dragi 
plastici amatori din

Ca-
Io-

lucrărilor se 
execuție fină, prin 

gîndire, prin justa 
alegerea temelor,
executarea lucrărilor, 
și deschiderii expo- 

in egală măsură ar-

re-

Jiul II Pelrila
Duminică dimineața, a avut loc 

în sala clubului din Petrila o 
de box între Jiul II Petrila și 
talul Tr. Severin. Oaspeții au 
zentat o echipă matură în 
figurau boxeri de categoria I-a ca 
Stămureanu Petru, Stămureanu, 
Stelian, Dincă Constantin etc. Dacă 
totuși au pierdut cu acest scor 
categoric aceasta se datorește 
unui plus de voință și pregătire 
fizică, manifestată de jiuliști, ca
re în clipele grele ale meciurilor 
s-au apărat dîrz, trecînd apoi la 
contraatacuri susținute.

In . limitele categoriei muscă, lui
■ Tabarcea Paul i-au trebuit mai 
puțin de 3 minute pentru a-1 obli
ga pe metalurgistul Stămureanu 
Petru să abandoneze. La catego
ria cocoș asistăm la un meci pal-

- pitent, între Berințan Teodor —
■ Jiul și Cornea Radu — Metalul. 

Fiecare din ei s-a găsit pe rîmd 
în dificultate, dar cel care se re
găsește este petrileanul care de- 
monstrînd o condiție fizică irepro
șabilă termină 
cîștigă o clară

gală 
Me- 
pre- 
care

în forță meciul și 
victorie la puncte.

Tot la puncte, în limitele catego
riei pană, își adjudecă victoria 
Costinaș Vladimir în dauna seve
rineanului Dincă Constantin. La 
semiușoară, Santa Nicolae, de nu
mai 16 ani, învinge prin abandon 
pe metalurgistul Pogonici Dumi
tru. La categoria ușoară Berințan, 
Nicolae — Petrila obține decizia 
la puncte asupra lui Udrescu Ra
du. In limitele categoriei semimij- 
іосіі, metalurgistul Drînceanu loan 
pornește vijelios la atac. Petri
leanul Pleșa loan trece prin mo
mente critice. Se părea că meciul 
se va termina înainte de limită în 
favoarea metalurgistului. Dar n-a 
fost așa. Jiulistul s-a blocat bine, 
a evitat pe cît posibil loviturile 
foarte tari ale adversarului și cînd 
acesta a obosit a trecut la atac 
și l-a obligat pe serevlnean să ri
dice brațul recunoscîndu-se învins 
prin abandon.

In ultimul meci, Stroia Cornel 
— Petrila a realizat meci egal cu 
Stămureanu Stelian.

C. VÎRLAN 
corespondent

curînd, la acest loc de mun- 
introdus pentru experimen- 
mașină de încărcat E.P.M.-2.

In comparație cu anii trecuți, colectivul 
trila a făcut în acest an un pas important 
niul extinderii mecanizării în procesul de 
In abatajele exploatării au fost introduse
bucăți stîlpi metalici tabulari, cu care se susțin lunar 
în medie 18 abataje. Prin utilizarea pe scară tot mai 

largă a acestui procedeu de arma
re, colectivul 
conomisit în 
m.c. material

De asemenea, 80 la sută din lu
crările de înaintări de la mina Pe
trila sînt armate în fier. Pentru a 
realiza viteze mari de avansare la 
săparea galeriei direcționale în 
culcușul stratului 3, orizontul 12 
A, de 
că s-a 
tare o
Rezultatele obținute pînă în pre
zent sînt satisfăcătoare. Se preco
nizează că începînd de la 1 ia
nuarie 1964 prin utilizarea acestei 
mașini să se realizeze o avansare 
de 100 m. 1. pe lună, cu 50 m. 1. 
mai mult de cît planul.

la clubul 
să admire 
prietenilor,

lor. 
ta- 
or-

lu-

Iosif Tellman, care-i 
cu dragoste, pricepere

de pictură și grafică 
de aprecierea unanimă 

dovadă a 
lupenenii manifestă

apar mai multe 
plastici amatori 

în. această ramură, 
atrag în mod deo

sebit atentia piesele tinerilor 
ceu Radu Csatai Emil, Marton 
sif și alții.

Majoritatea 
marcă prlntr-o 
maturitate în 
orientare în

Meritul în 
a organizării 
ziției revine
tiștllor plastici amatori și instruc
torului lor, 
pregătește 
și pasiune.

Expoziția 
se bucură
a vizitatorilor. Este o 
faptului că 
interes pentru artă și cultură, pen
tru frumos.

Cele mai bune lucrări din ca
drul expoziției vor fi expuse în 
cadrul concursului bienal pe țară 
pentru artiștii amatori, care va a- 
vea loc la București în vara anu
lui viitor.

„La prepara- 
Ioan și 

„Spre școală", „Co- 
spectacol", „Culesul 

căror autor este pro- 
loan.

Vacanța a început cu competiții
Sîrtfbătă la amiază, după ce su

netul soneriei anunțase terminarea 
ultimei ore de curs, înaintea va
canței, elevii din clasele IX și X 
s-au întrecut într-o competiție spor
tivă intitulată „Startul vacanței". 
Organizată de Comitetul orășenesc 
U.T.M., sub îndrumarea prof. Pețerf: 
Eugen, întrecerile de baschet s-au 
bucurat de aprecierea numeroșilor 
spectatori, La aceasta și-a adus a- 
portul și arbitrajul corect al studen
tului Crîsnic Gheorghe.

Rezultatele tehnice : BĂIEȚI : Cla
sa a IX-a A-—Clasa a IX-a В 8-2 1 
Clasa a IX-a C—Clasa a IX-a D 
20-18; Clasa a IX-a C -Clasa a IX-a 
E 25-4,- Clasa a IX-a. C—Clasa 
IX-a А 23-І8; Clasa a IX-a t a de
venit cîștigStoarea pe «a 'de

sportive
A—Clasa a X-.
X-a В—Clasa a

■adiu. Clasa a X-a 
D 20-4 ; Clasa a
X-a E 17-13; Clasa a X-a A—Clasa 
a X-a В 7-3 ; Echipa clasei a X-a 
A a devenit cîștigătoare pe an de 
studiu. FETE : Clasa a IX-a E— 
Clasa a IX-a C 15-13; Cîștigătoare 
a devenit echipa clasei a IX-a E. 
Clasa 
Clasa
Clasa 
20-21. 
venit

Acest start e promițător. E ne
cesar ca în vacantă să se orga
nizeze întreceri și la alte ramuri 
sportive din cadrul Spartachiadei 
de iarnă, mai ales că ele sînt aș
teptate de elevi.

' AUREL slabii
. - - - corespondent

a X-a A—Clasa a X-a В 6-2 ; 
X-a C—Clasa a X-a E 4-12; 
a X-a A—Clasa a X-a E 
Echipa clasei a X-a E a de- 
cîștigătoare.

MEȘTERUL ZUGRAV
L-am văzut cînd își muia bidineaua 

în vopsea și așterne pe iețele 
caselor azurul cerului sau gal
benul deschis al paiului de grîu. 
îmbrăca in haine de sărbătoare 
casele. De sărbătoarea în care lo
catarul primește cheia casei sale 
ca s-o transforme în cuib de bu
curii zilnice.

Și l-am mai văzut 
cu mișcări ritmice 
minuia modelele și 
pereții interioarelor,
nii întrerupte ori încrustate, flori 
de culoarea inului ori sateliți în 
mișcare, prin spatiile siderale, 
pentru ca interioarele noastre sa 
fie cît mai plăcute.

Acesta e meșterul zugrav. Un 
om puțintel ia trup, cu vorba do- 
moală a omului sigur de înde- 
minarea mîinilor sale. Se numește 

o echi- 
9 cons-

ooooooooooooooooooooooooc ooooooooooooooooooooooooooooooocoooooo
8
8
Г:O и

pentru că pune suilet în tot ce ° 
tace. Copiii i-a crescut in spiritul g 
respectului față de muncă și ai 8 
dragostei față de frumos. Trei din- | 
tre ei lucrează chiar în echipa sa. g 

Munca zugravului

8

25 decembrie

zi de zi, cînd 
și calculate, 
așternea pe 
romburi și li-

8
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trucții Petroșani,
In fiecare din casele

și-a lăsat o parte din flinta lui
noast re

vopsitor cere 8
îndemînare și gust. Și meșterul 8 o

o o
8
8
8
8
8

fru- 
iei 

for

16,15 Vorbește Mos- 
„Prietena noastră car- 
Cîntece despre Repu- 
Program muzical pen-zugrav nu-i lipsit de simțul 

moșului. Pe om trebuie să-l 
așa cum este și trebuie să-l
mezi. Și-a crescut echipa așa ca 
pe proprii săi copii. De aceea oa
menii îl iubesc și îl respectă. Și 8 
doar 
Cînd 
re ?" 
cim“.

Acesta este meșterul 
Cînd pășiți pragul unui 
ment nou, gîndiți-vă la
puțintel la trup, cu vorba do- 
moali. A pus mult suflet și price
pere pentru ca apartamentele în 
care locuiți sd fie frumoase.

n-a făcut nimic deosebit, 
îl întrebi „Ce faceți, mește 
îți răspunde modest :„mun

zugrav. 
apari a- 
un om

i.-t I. CIOCLEI 
corespondent

8
8
8
8
8
8
8
8
8 
o
8
8
8
8
8
8
8
8

PRO-
Și jo- 
Pagini 
„Cîn-

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Muzică din operete, 
10,00 Teatru la microfon -. „Arbo
rele genealogic". Scenariu radio
fonic, de Lucia Demetrius, 12,07 
Melodii populare, 12,28 Muzică u- 
șoară, 14,00 Din cele mai frumoa
se melodii populare, 15,00 Muzică 
de estradă, 
co va ! 17,30 
tea", 18,00 
blică, 18,30
tru evidențiați în întrecerea socia
listă, 19,25 Program de romanțe, 
20,40 Lecția de limba rusă. Ciclul 
II, 20,55 Muzică ușoară de Floren
tin Delmar, 21,15 La microfon: 
Satira și umorul (reluare). 
GRAMUL II. 11,00 Cîntece 
curi din Maramureș, 12,05 
orchestrale din opere, 12,30
tare Romîniei socialiste" — Mon
taj literar-muzical, 12,45 Din viața 
de concert a capitalei, 14,05 Arii 
din operete, 14,35 Muzică ușoară, 
15,30 Muzică populară, 18,05 Con
cert de estradă, 18,50 Cîntă corul 
de copii al Radioteleviziunii, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I, 
19,45 „Melodii... melodii..." — emi
siune de muzică ușoară romlneas- 
că, 20,15 Școala și viața, 20,35 Din 
cîntecele și . dansurile popoarelor, 
22,00 Muzică de dans.



л
-1

ULTIMELE SIIRI A ULTIMELE ȘTIRI * »

-r A

Declarația ргнфйиі Sianuk
BS©M PENII 23 (Agerpres).
fttfrso nouă declasați® făcută 

reprezentantului agenției France 
Presse, prințul Norodom Sianuk a 
declarat că nu a intenționat nici
odată să-i umilească pe americani, 
așa cum se apune în articolul pu
blicat de ziarul „New York Times". 
Prințul Norodom Sianuk a arătat 
că, de fapt. Statele Unite încearcă 
„să schimbe rolurile", reamintind 
în acest sens ofensele aduse di- 
plomaților și articolele nefavora
bile din presa americană la adre
sa Cambodgiei. Guvernul cambod-

gian, a subliniat prințul, „a com
bătut politica americană pentru că 
ea constituia un obstacol în ca
lea libertății noastre". Aceasta, a 
adăugat el, nu este un motiv să 
fim calificați „sateliții vreunui la
găr". Dacă Statele Unite sînt așa 

cu po- 
prințul 
neînțe- 
cererea

de 'Îngrijorate în 
litica noastră, a 
Norodom Sianuk, 
Ies de ce nu
noastră cu privire la garantarea 

controlate a Cam-

legătură 
subliniat 
este de 

aeceptă

neutralității 
bodgiei.

Conferința A.LA.L.C.
MONTEVIDEO 23 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

Prensa Latina, documentul final al 
celei de-a treia conferințe a Aso
ciației latino-americane a liberului 
schimb — A.L.A.L.C. — nu a pu
tut fi semnat din cauza divergen
țelor ivite între Columbia și Ecua
dor. Delegațiile celor două țări nu 
sînt de acord cu includerea anu
mitor articole pe 
tate 
în 
țări

pentru 
cadrul
susțin

prezen- 
mărfurî 
Ambele 
lor ar

.©.

S.U.A. va continua să 
regimul din VretRamul

spnjiae 
de sud

/

listele 
schimbul de 
organizației, 

că economiile
avea de suferit de pe 
tor schimburi și au 
negocieri cu medierea 
Argentinei și Braziliei, 
încă fixată o dată
semnarea documentului.

urma aces- 
propus noi 
delegațiilor 
Nu a fost

nouă pentru

Declarația Partidului Popular Socialist 
Adendin

ADEN 23 (Agerpres).
Partidul Popular Socialist din 

Aden a dat publicității o declara
ție în care neagă afirmațiile po
trivit cărora el ar fi „o unealtă 
a altor state" și ar acționa în ve
derea „predării Adenului, Repu
blicii Arabe Yemen". Lozinca parti
dului este „libertate și unitate", 
se spune în declarație, ceea ce nu 
poate fi tot una cu desfășurarea 
unei „activități de predarea țării 
unui alt stat". In declarație se a- 
rată, totodată, că pentru „vina" de 
a se pronunța pentru indepen
dență, autoritățile din’ Aden i-au 
arestat pe toți membrii conduce-

rii partidului, supunîndu-i la cel 
mai inuman tratament.

Agențiile de presă relatează că 
la Aden au circulat din nou ma
nifeste în care se cere dreptul la 
vot și independență.

După cum anunță agenția MEN, 
Federația Sindicatelor Arabe a a- 
dresat guvernatorului militar al 
Adenului o telegramă în care îl 
face răspunzător de soarta secre
tarului general al Congresului 
Sindicatelor din Aden, Asnag, și 
a celorlalți lideri politici arestați 
în mod arbitrar în urma declarării 
stării excepționale, după inciden
tul de la aeroportul din Aden, din 
10 decembrie.

NEW YORK 23 (Agerpres).
Comentînd călătoria în Vietna

mul de sud a ministrului apărării 
al S.U.A. McNamara, și a direc
torului Agenției centrale de in
vestigații, McCone, ziarele ameri
cane subliniază că McNamara a 
anunțat că S.UA. intenționează 
să continue acordarea de sprijin 
juntei sud-vietnameze în războiul 
purtat împotriva partizanilor. Mc
Namara „a renunțat de fapt" la 
intenția anunțată recent de a re
trage pînă la sfîrșitul anului 1965 
majoritatea trupelor americane a- 
flate în Vietnamul de sud.

Deși McNamara s-a declarat 
timist în ceea ce privește evolu
ția evenimentelor din Vietnamul 
de sud, comentariile de presă a- 
testă că în realitate situația tru
pelor americane și a actualului re
gim sud-vietnamez nu s-a amelio
rat de fel.

Corespondentul ziarului „New 
York Times" relatează din Saigon 
despre „înrăutățirea considerabilă 
a situației militare" în Vietnamul 
de sud. In corespondență se arată 
că „luna care a treeut după lovi
tura de stat a fost catastrofală".

op-
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Australia va trimite trupe 
în Borneo de nord

©

INCENDIU PE PACHEBOTUL „LACONIA"

©

Scade producția de fier a С. E. C. O
LUXEMBURG 23 (Agerpres).
După cum relatează agenția U- 

nited Press International, înalta 
Autoritate a Comunității Europene 
a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.), 
organism care grupează cele șase 
țări membre ale Pieței comune, & 
dat publicității, la Luxemburg, 
serie de cifre 
ducția de fier 
acesta.

In raportul
tate a C.E.C.O. 
ția de fier din 
țărilor membre 
cu 900 000 tone
precedentă și tu 1,3 milioane tone 
in raport cu producția lunii no
iembrie 1962. Pe de altă parte, în 
raport se menționează că produc
ția 
11 
zut

referitoare
a C.E.C.O.

o 
la pro- 
pe anul

corespunzătoare a a-

KUALA LUMPUR 23 (Agerpres).
Potrivit unei știri publicate de 

ziarul englez „The Sunday Tele
graph", în curînd, Australia va 
trimite trupe militare în Borneo 
de nord pentru a participa, alături 
de trupele malayeze, la înăbușirea 
acțiunilor potrivnice Federației 
Malayeze din acest teritoriu. După 
cum menționează ziarul, „ajuto
rul" australian va consta în avi
oane și nave militare.

Luind cuvîntul în 
Federației Malayeze, 
nistru al teritoriului
Lee Kuan Yew, a adus 
opoziției care se pronunță împo
triva prezenței trupelor străine pe 
teritoriul federației și s-a pronun
țat în favoarea menținerii acestor 
trupe străine ca „garanție a via
bilității federației".

LONDRA 23 (Agerpres).
Un puternic incendiu a izbucnit 

în noaptea de 22 spre 23 decem
brie Ia bordul pachebotului grec 
„Lacoma" (20 238 tone) aflat în lar
gul Oceanului Atlantic, între coas
ta marocană și insula Maderă, la 
650 km. sud-vest de Lisabona. Po
trivit agenției France Presse, pe 
vas se aflau 1 081 de persoane 
dintre care 225 
pajului.

Imediat după 
diului, la apelul
nia", 18 nave de diferite naționa
lități și numeroase avioane mili-

continuat să se 
cursul zilei de 
date incomple- 
fost salvate

de persoane,
3»
до
și
a-

membri ai echi-

izbucnirea incen- 
lansat de „Laco-

tare s-au îndreptat spre vasul aflat 
în primejdie. In ciuda pericolului 
ca vasul să sară în aer, operațiu
nile de salvare au 
desfășoare în tot 
luni. Potrivit unor 
te, pînă seara au 
proximativ 900
persoane și-au pierdut viața 
152 sînt dispărute. Avioanele 
mericane și britanice însărcinate 
cu supravegherea regiunii unde а 
avut Ioc catastrofa, menționau luni 
seara că nu se mai zărește nici us 
naufragiat.

raportul subliniază

cu perioada 
nulul trecut.

Totodată, 
continua creștere a stocurilor de
cărbune ale C.E.C.O. Numai în luna 
noiembrie stocurile de cărbune au 
crescut cu 1-00 000 tone față de luna 
octombrie.

său, înalta 
arată că 
luna noiembrie a 
C.E.C.O. a scăzut 
în raport cu luna

Autori- 
produc-

de fier а C.E.C.O. în primele 
luni ale anului curent a scă- 
eu 11,5 milioane tone în raport

---- ©-----
Situația grea 

muncitorimii din Argentina
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). 
Secretarul general al Confede

rației generale a muncii din Ar
gentina, Mese Alonso, a declarat 
că în prezent în țară există 
900 000 de șomeri. Numărul mun
citorilor, inclusiv 
coli, care au de 
9 500 000. 
citorilor 
pesos pe 
pentru a
nevoie de 
lunar. De asemenea, 
că de la începutul anului puterea 
de cumpărare a salariilor a scă
zut cu 60 la sută.

a

al celor agri- 
lucru, este de 
mediu al mun- 
5 000—6 000 de

Salariul 
este de 
lună. Alonso a arătat că 
putea trăi o familie are 

minimum 16 000 pesos 
el a arătat

I o

CRIZA DE GUVERN 
DIN TURCIA

ANKARA 23 (Agerpres).
In legătură cu criza guverna

mentală din Turcia, care a intrat 
în cea de-a 21-a zi, coresponden
tul la Ankara al agenției France 
Presse, relatează că partidul Tur
ciei noi a cerut ca în noul guvern 
să-i fie încredințat postul de vice
președinte al Consiliului și cel de 
ministru al executării planului e- 
conomic pe cinci ani al Turciei.

Ismet Inonu urmează să răspun
dă acestei cereri, considerată în 
cercurile politice din Ankara ca 
avînd un caracter ultimativ.

Parlamentul 
primul mi- 
Singapore, 

acuzații

INCIDENTE IN CIPRU
NICOSIA 
Duminieă

tele sîngeroase între ciprioțiî de 
origină greacă și turcă. La Nico
sia, anunță agenția Reuter, doi 
elevi ciprioți de origină turcă au 
fost răniți de poliție. Ministrul co
municațiilor A. Papadopulos, a 
fost atacat în automobilul în care 
călătorea pe străzile Nicosiei de 
un grup de studenți ciprioți de o- 
rigină turcă.

Președintele Makarios și vice
președintele Kuciuk au lansat a-

©.

Starea timpului în Europa

23 (Agerpres). 
au continuat inciden-

peluri radiodifuzate adresate popu
lației chemînd la restabilirea or- 
dinei și păstrarea calmului.

Vicepreședintele guvernului turc, 
Feyzoglu, a dat publicității o de
clarație în care — după cum re
latează corespondentul din Ankara 
al Agenției France Presse, — a 
anunțat că guvernul turc urmă
rește situația din Cipru și este gata 
să ia măsurile impuse de situație.

Trupele engleze din Cipru au 
fost consemnate în cazărmi.

PARIS 23 (Agerpres).
Agențiile de presă continuă să 

dea amănunte în legătură cu sta
rea proastă a timpului înțr-o se
rie de țări din Europa. In nume
roase regiuni ale Iugoslaviei, ca 
urmare a zăpezilor și poleiului, 
traficul feroviar și rutier a avut 
de suferit. In ultimele 48 de ore, 
în capitala țării, la Belgrad, peste 
600 de persoane accidentate din 
cauza alunecușului au fost trans
portate la spitale.

In Norvegia frigul provoacă pro
bleme în ceea 
cui feroviar și 
trice. La Oslo 
taus 19 grade.

In Elveția marile orașe sînt a- 
proape pustii din 
In Ungaria, din 
groase de zăpadă 
este îngreunat.

La Viena străzile sînt transfor-

ce privește trafi- 
stațiile hidroelec- 

s-au semnalat mi-

cauza frigului, 
cauza păturii 
traficul rutier

mate în adevărate patinoare din 
cauza poleiului. Circulația pe Du
năre 
bată

în
s-au
lație.
vorabil, aeroporturile
marca și Olanda au fost închise.

Numai în Grecia, anunță agen
ția, timpul este excepțional de fru
mos pentru acest sezon. Tempe
ratura a atins în Grecia sîmbătă 
plus 24 de grade, și se prevede 
timp frumos și pentru următoarele 
zile

In Maroc, unde zăpada este o 
raritate, a nins. De asemenea, în 
această țară continuă să cadă fără 
încetare ploi torențiale.

Vreme rea se înregistrează și 
în Canada, pe coasta provinciilor 
maritime din partea de est o se
rie de nave au naufragiat.

este, de asemenea, pertur- 
din cauza ghețurilor.
Franța, din cauza poleiului 

semnalat accidente de eircu-
Ca urmare a timpului nefa- 

din Dane-

la Addis Abeba o deda- 
care, referindu-se la pro- 
africane, a subliniat' că 
trebuie să țină seama de 

să meargă

perfect acestei nece-

Intr-un interviu acor- 
la 22 decembrie, mi-

ADDIS ABEBA. M. Imru, minis
trul afacerilor externe al Etiopiei, 
a făcut 
rație în 
blemele 
„Africa
realitățile politice și 
pe drumul spre unificare". După 
încheierea erei coloniale, a spus 
Imru, statele afrieane trebuie să 
învețe să se cunoască mai bine. 
Organizația unității africane, crea
tă la Addis Abeba, a relevat el, 
corespunde 
sități.

DACCA, 
dat presei,
nistrul de externe al Pakistanului, 
Z. Bhutto, a declarat că hotărîrea 
S.U.A. cu privire la disloearea în 
apele Oceanului Indian a unor 
nave ale flotei a 7-a americane 
din Extremul Orient „Afectează în 
mod evident Pakistanul și că gu
vernul său ia în considerație toate 
aspectele pe care le implică ac
tuala hotărîre a Washingtonului".

ADDIS ABEBA. 50 de juriști, re- 
prezentînd 29 de state africane, 
întruniți la Addis Abeba, au că
zut de acord asupra «onținutului 
unui proiect de convenție inter
națională privind reglementarea 
diferendelor în probleme de in
vestiții între statele africane. Con
venția prevede crearea unui cen-

novat de încălcare a legii și com
promitere a bunului mers al poli
ticii externe americane".

statelor eare

conciliere șl 
conflicte mai' 

comisii de 
este deschisă 
vor să adere

Delegația algeriană 
de Sadek Batal, secretar 
la Ministerul pentru pro- 
tineretului, a sosit la 
Iordania este ultima țară

DE JANEIRO. Agenția 
Latina anunță că grupul

tru internațional de 
arbitraj, iar pentru 
grave, crearea unei 
consiliere. Convenția 
tuturor 
Ia ea.

RIO
Prensa
parlamentar al partidului laburist 
din Brazilia a ținut o reuniune în 
cursul căreia șl-a exprimat spriji
nul acordat politicii duse de pre
ședintele Joao Goulart.

De asemenea, grupul parlamen
tar și-a manifestat sprijinul pen
tru proiectul de lege privitor la 
impunerea fiscală asupra profituri
lor trimise afară din țară de com
paniile străine care operează 
Brazilia.

SINGAPORE. Agenția Reuter 
nunță că lucrătorii de la poștă 
telegrafie din Singapore au
clarat la 22 decembrie o grevă pe 
termen nedefinit, paralizînd legă
tura telegrafică cu exteriorul.

Greva a început după ce în ur
ma tratativelor dintre reprezen
tanții lucrătorilor și administrației 
nu s-a ajuns la un acord cu pri
vire la satisfacerea cererilor de 
îmbunătățire a condițiilor de 
muncă.

în

a-
și 

de-

AMMAN. 
condusă 
de stat 
blemele 
Amman,
arabă vizitată de delegația alge
riană în cadrul turneului pe care 
l-a întreprins pentru a expune 
punctul de vedere algerian în con
flictul de frontieră cu Marocul.

NEW YORK. După cum rela
tează agenția United Press Inter
national, la baza aeriană america
nă de la Vandenberg a fost lan
sat un satelit secret despre care 
se crede că este de tipul folosit 
pentru numeroasele capsule recu
perate în Pacific.

WASHINGTON, Departamentul 
de stat a dat publicității o decla
rație în care avertizează că stu
denții americani care intenționea
ză 
ne 
ția 
de
multe grupuri 
câni au intenția să plece în Cuba 
eu prilejul sărbătorilor de iarnă 
„fără vize de ieșire speciale". 
Declarația adaugă că „orice cetă
țean american care pleacă în Cu
ba fără o viză specială, se face vi-

BERLIN. La 21 decembrie In 
R. D. Germană au fost comemo
rați 5 ani de la moartea marelui 
scriitor și poet antifascist german 
Lion Feuchtwanger. El a încetat 
din viață în Statele Unite, în lo
calitatea Pacific Palisades, la 21 
decembrie 1958.

Editura Aufbau-Verîag din Ber
lin va publica în curînd ultimele 
scrieri ale lui L. Feuehtwager, cu 
care culegerea de opere complete, 
apărută sub îngrijirea editurii, va 
cuprinde în total 20 de volume.

să viziteze 
urmăririlor 
precizează 
stat a fost

Cuba se vor expu- 
judiciare. Declara- 
că departamentul 
informat că mai 

de studenți ameri-

DALLAS. Ziarul „Dallas Times 
Herald" relatează că un agent ai 
FBI-ului a rămas la căpătîiul Iul 
Lee Oswald, asasinul prezumtiv 
al președintelui Kennedy, pînă la 
moartea acestuia în speranța de a 
putea culege o ultimă mărturisire, 

agentul 
un ha- 
s-a in- 

a spita-

Ziarul precizează că 
respectiv, care îmbrăcase 
lat și o mască de medic, 
trodus în sala de operații
lului Parkland unde, timp de o oră 
și jumătate, chirurgii au încercat 
să salveze viața lui Oswald.

Potrivit ziarului. Lee Oswald a 
gemut de mai multe ori înainte 
de a muri, dar nu a pronunțat 
vreun cuvînt inteligibil.
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