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țările, uniți-vă Jproletari din toate

Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și a! Sfatului popular orășenesc

Fotografia noastră reprezintă cinci tineri harnici de la mina. A-* 
ninoasa : Iuga Viorel, Hoțea Gheorghe,' Kokosi Arpad, Fagarasi Ionel 
și Vulcu Alexandru. Toți fac parte din echipa de reparat cupe de fjtt- 
nicular. I

In întrecerea socialistă 
cu celelalte mine de căr
buni din Valea Jiului, 
minerii din Uricani obțin 
lună de lună realizări 
tot mai frumoase în pro
cesul de producție. In 
perioada care s-a scurs 
din anul curent, colec
tivul acestei exploatări 
miniere a extras din a- 
dîncuri și trimis cocsa- 
rilor patriei 26 394 tone 
de cărbune peste plan, 
cu 15 394 tone mai mult 
de cît angajamentul de 
întrecere pe 1963.

creșterii 
muncii 

55 kg. 
față de
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minei Uricani
Acest spor de produc

ție a fost obținut exclu
siv pe seama 
productivității 
care a sporit cu 
cărbune pe post
sarcina planificată. Cela 
mai frumoase realizări 
în privința creșterii pro
ductivității muncii au 
fost obținute de brigăzile 
conduse de comuniștii 
Poloboc Constantin, Cîr- 
c’umaru Victor, Mischie 

■ Gheorghe, Pînzaru Ale
xandru, Rudnic Constan
tin, Bria loan _și altele.

Angajamentele luate 
se înfăptuiesc cu succes

susținută 
și orga- 
rînduril? 
tehnicie-

de partid 
sectoarele 
existe o 
continuă

în
să
de
pentru des-

din

PE TEME COMERCIALE

La magazinul sport din Petroșani 
a s sit un nou transport de mărfuri. Turiștii, 
torii, schiorii, amatorii sportului cu patine 
zilele acestea în rafturile magazinului un 
timent de produse.

IN CLIȘEU: Vînzătoarea Davițoiu Maria 
marfa sosită în magazin.
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larg sor-
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Inovație valopoasă
Tovarășul Nagy Au

gustin, maistru în secția 
a V-a de la I.I.S. „Vis- 
coza" Lupeni este un ino
vator iscusit. De curînd 
ajutat de iov. Kovacs 
Ștefan, el a introdus în 
atelierul secției a V-a o 
nouă inovație . „Cubilou

pentru topit deșeuri de 
metal". înainte de intro
ducerea acestei inovații, 
deșeurile de metal erau 
topite în oale mici de 
fontă, operație prin care 
se cheltuia un mare 
lum de 
aduce
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La înfrumusețarea 
noului cartier
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vo- 
muncă: Inovația 

economii și ușu
rează munca în 
atelier.
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De curind, minerii, munci
torii și. tehnicienii sectorului 
VII investiții d,e la mina Lu- 
peni au luat parte la o acțiune 
de muncă patriotică întreprin
să în cartierul Braia, pentru 
amenajarea ■ terenului dintre 
blocurile noi predate. La a- 
ceastă acțiune au participat 
300 de muncitori din sector 
Ei au nivelat o mare suprafa
ță de teren, au încărcat peste 
100 de autobasculante cu pă- 
mint și au transportat peste 
3000 kg. de fier beton.

S-au evidențiat in 
mai ales brigăzile de 
conduse 
Lingurar 
xandru, 
montori
ciu Partenie, 
lache, Veigan Petru, Chertes 
loan, Apricopoaie loan pre
cum și utemiștli Hai loan, 
Marian Traian, Dumitrescu 
Mircea și Wagner Ioan.

de Iov.
Vasile, 

echipele 
conduse

muncă 
mineri 
Pavel,Mihuț

Marian Ale- 
de lăcătuși- 
de tov. Su-

Ct istian Miha-
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Comitetul de partid 
de la mina Lonea și or
ganizațiile de bază din 
sectoarele exploatări: 
desfășoară o 
muncă politică 
nizatorică în 
muncitorilor,
nilor și inginerilor pen
tru îndeplinirea și depă
șirea angajam entului lua; 
de a extrage pînă la 
sfîrșitul acestui an 7 OOi) 
tone de cărbune peste 
plan. In numeroase a- 
dunări de partid și de 
U.T.M., în consfătuiri 
de producție, în convor
birile agitatorilor 
discutat despre 
lucru și s-au 
măsuri concret e 
derea atingerii 
vului propus.

Controlul exercitat de

s-a 
acest 

sub iii t 
în ve- 

obiecti-

organizațiile 
a făcut ca 
exploatării 
atmosferă 
preocupare
coperirea și valorifica
rea rezervelor intern?, 
pentru extragerea ritmi
că și în fiecare schimb 
a producției planificate. 
Sînt sectoare care și-au 
depășit angajamentul a- 
nual cu privare la ex
tracția de cărbune. Mi
nerii de la Cimpa I 
și-au depășii angaja
mentul anual cu aproa
pe 1500 tone de cărbune.

Din angajamentul luat 
de muncitorii, tehnicie
nii și inginerii minei de 
a extrage îrț acest an 
7 000 tone cărbune pes
ta plan pină în prezent 
s-au extras 6 377 tone.
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Zi de curajenie

să întîmpine 
străzile curatv. 
scop, la dau 

fosî 
cu 

car-

voluntară. Stră- 
fost măturate și 
adunate. La în- 

cartierulul 
mult^ffitu-

Locuitorii cartierului 
Mihai Eminescu din Lo
nea vor 
iarna cu 
In acest
de 24 noiembrie a 
organizată o zi de 
rățenie. Gospodinele 
fierului au primit cu sa
tisfacție această inițiati
vă. In ziua fixată -le au 

în număr mare laieșit

53 287 tone
peste

In 
lectivul 
dat 
plan 
bune

In

luna noiembrie co- 
minei Lupeni a 

de
căt ■

peste sarcinile
3 704 tone de 
cocsificabil.

cele 11 luni care au
trecut de la începutul te
nului mina Lupeni a dat 
patriei 
cărbune 
Printre

53 287 tone de 
peste plan, 

brigăzile de mi-

Activitatea de desfacere poate й 
îmbunătățită

Valea Jiului, rețeaua corner
socialist s-a dezvoltat necon- 
în ultimii ani. Iată doar cî- 
cifre care oglindesc grăitor 

a numărului 
mereu

muncă 
zile au 
frunzele 
frumusețarea 
au muncit cu
ziasm Dumitrăche Roza- 
iia, Protopopesc Victo
ria, Alexandru Valerica, 
Vlăsceanu Etelca și alte
le.

MERCA TEODOR
Lonea

de cărbune 
plan
neri evidențiate se numă 
ră cele conduse de tov. 
Petre Constantin, Ghioan- 
că Sabin, Aslău loan, 
Kooș Ladislau, Băcan Sa
va. In fruntea întrecerii 
socialiste pe întreaga ex
ploatare se menține co
lectivul de mineri și teh
nicieni din cadrul secto
rului III.

In 
țului 
tenit 
te va
creșterea continuă 
magazinelor, a volumului 
sporit de mărfuri desfăcute popu
lației. In anul 1948 au existat 21 ' 
magazine care au desfăcut măr
furi în valoare de 33 015 000 lei; 
în 1963 numărul magazinelor a 
crescut la 350, iar valoarea măr
furilor desfăcute la 570 000 000 lei.

Activitatea comercială se îmbu
nătățește permanent. Se deschid 
noi magazine, se modernizează cele 
existente, sînt introduse noi forme 
de deservire, unitățile sînt dotate 
cu mijloace noi ca vitrine frigo
rifice, cîntare moderne, agregate 
de prăjit, măcinat si dozat cafea 
etc., care toate contribuie la o con
tinuă îmbunătățire a condițiilor de 
deservire a populației din locali
tățile noastre.

Realizările obținute în activita
tea comercială se :.Acresc. în bu
nă parte, lucrătorilor din. comerț, 
Care. se străduiesc să asigure o 
bună aprovizionare și deservire a 
populației cu 
produse și 
rite.

Pe lingă 
activitatea
merciale mai sînt 
suri, care printr-o mai bună orga
nizare, printr-o folosire mai judi
cioasă a spațiului comercial pot fi 
înlăturate.

Este cunoscut că industria noas
tră electrotehnică, în plină dez
voltare. produce aparate de radio 
de bună calitate, în sortimente va
riate. Același lucru se poate spune 

despre produc
ția indigenă de 
mașini de spă
lat rufe, de fri
gidere, aspira
toare de praf, 
lustre pentru lo
cuințe. In Petro-

schimb pentru 
magazin este 

fluorescent, 
unui volum 
se întîmplă 
iarna, cînd

cele mai variate 
în cantități mereu spo-

realizările obținute, în 
unităților noastre co- 

unele neajun-

obiecte se vînd intr-un magazia 
de produse electrotehnice — care 
are însă un local mic, necorespun
zător acestui scop, unde vînzarea 
se face greoi.

Tot în Petroșani, aceeași orga
nizație comercială dispune de un 
magazin moto-sport,. care în pre
zent desface doar biciclete, moto
rete și piese de 
motociclete. Acest
mare, spațios, iluminat 
deci un local adecvat 
mare de vînzări. Ce 
însă ? In loc că acum
motocicliștii n-au nevoie de piese 
de schimb, localul să fie folosit 
pentru expoziție și desfacere a. a- 
paratelor de radio, frigidere, ma
șini de spălat (2000 bucăți mașini 
de spălat se află în depozite, aș- 
teptînd să fie vîndute), localul res
pectiv este ținut mai mult gol, iar 

.magazinul de produse, electroteh
nice este mereu aglomerat.

Clientul, cînd intră să cumpere 
un obiect, ar vrea să-l și încerce. 
Dar cum poate face așa ceva în- 
tr-un local unde de-abia încape 
să facă bonul ? Pe cînd intr-un ma
gazin mai mare, poate încerca di
ferite tipuri de aparate de radio, 
i se poate face o demonstrație cu 
folosirea aspiratorului de praf, 
cum lucrează o mașină de spălat 
rufe și i se poate arăta schema 
de construcție a aparatului res
pectiv, spre a-1 folosi cît mai bine.

Iată aspecte asupra cărora orga
nele comerciale sînt 
mediteze, să găsească 
rezolvare, în interesul 
fășurări a activității

chemate să 
soluții de 

bunei des- 
comerciale.

ȘT. MIHAI

NiEMNÂRl DE REPORTER

Pionierii adîncurilor

șani toate aceste

depă-

Există lu mina Lupeni 
un colectiv căruio i se 
potrivește denumirea dc 
pionier. Despre el în ul
timul timp se vorbește 
rrup și cu stimă la a- 
ceasta exploatare, așa 
cum se vorbește despre 
fruntași, despre cei des
toinici șt cutezători. Ce- 
,or din colectiv li se 
spune 
iilor. De ce ? 
sînt oamenii 
chid minerilor 
noile drumuii 
spre bogățiile 
lor, care pa. lină cp 
lezantă șt stăruință, 
pentru prima oară. . in 
locuri subpămintene ne
cercetate 
în fiecare 
ș- metru 
țoale direcțiile spdțiul-ji 
din adincim:. invingîi*£ 
duritatea stincilor și, ri
dată cu aceasta, bezna 
și liniștea de milenii «

î colectiv 
pionierii adincu-

Pentru că 
care - des- 

lupenem 
subterane 
adîriăâ i-

Ei
zi,

.CU

înainte cu î 
oră cu oră 

metru ta

Lună de lună, minerii din brigada condusă de tov. Drob Gheorghe își 
șese angajamentele luate în cadrul întrecerii soci aliste.

IN CLIȘEU : Cîțiva din ortacii tov. Drob Ghe orghe, înainte de a intra în 
De la stingă la dreapta se văd tovarășii Pădure Gavril, Ciulea Sabin, Grețcan 
stantin, Mandiuc loan, Pahoni Vasile.
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nînd bazele viitoarelor 
bătălii pentru cărbune.

misiunea pionie- 
adîncurilor din 

mineiij sectoru 
r investiții. In a- 

ei au fost pe

Iată 
rrlor 
Lupeni. 
lui VII 
cest an 
deplin la înălțimea aces
tei misiuni. Purtînd în 
inimi conștiința nobilei 
lor misiuni ca pe o fla
cără vie, cc îndeamnă 
mereu spre lapte măre
țe, ei s-au întrecut nu 

numai cu duritatea știu- 
oilor ci și cu t imput ta 
poitind la 10 noiembrie, 
deci cu 50 de zile îna
inte de termen, înîăp 
'dreg sarcinilor ce le-au 
revenit pe acest an. La 
aceasta, dată ei și-au 
eaiizal plănui de pro

ducție anual. Deci ml- 
neiii sectorului dc in
vestiții păsesc 
te nu numai în 
adîncurilor, ci 
•alia pentru 
misiunii lor:
tea.minei. asigurarea din

Ic
în fain- 

cucerirea 
șt în bă- 

înfăptuirea 
dezvolta-

(Conlinuaie hi pag. 3-a)
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Imbuitâtâllrca continua a protccfid muncii — 
pc primul plan al preocupărilor!

0 cale sigură pentru prevenirea accidentelor
Din numărul total al accidente

lor de muncă în subteran cît și 
la suprafață cca. 30 la sută sînt' 
provenite din cauza nerespectării 
măsurilor de securitate la trans
port. Examjnînd statistica acciden
telor la transport se constată ur
mătoarele patru cauze principal^ 
care au determinat cele mai mul
te accidente : întreținerea necores
punzătoare a liniilor ferate, maca- 
zelor, etc.; întreținerea necores
punzătoare a parcului de vagonete ; 
starea necorespunzătoare a gale
riilor (gabarit); nerespectarea și 
tratarea cu superficialitate a norme
lor de tehnica securității la transț 
port. La acestea se mai adaugă șr 
instructajul superficial și uneori 
necorespunzător făcut personalului 
ee execută diferite operațiuni de 
transport. Toate accidentele de 
la transport pe galerii se pot pre
veni dacă se iau măsuri pentru 
înlăturarea cauzelor amintite.

In legătură cu deficiențele ce 
persistă în ceea ce privește între
ținerea liniilor ferate și a maca- 
zelor.la unele galerii de la exploa
tările miniera amintim următoa
rele : traversele nu se așează ia 
distanța cerută după importanța li
niei ferate pe balast, șinele nu se 
fixează 
necesar 
legarea 
cap se

Lipsa 
șinelor
necesar, macazele defecte, pantele 
mari etc. generează deraierea va
gonetelor. Accidentale pot fi pro
vocate atît în timpul deraierii cît 
și în timpul operațiiloi neiegle- 
mentare de ridicare pe șine. Vago 
netele defect i, cu cutia deformată, 
CU roțili sau sistemul de cuplare

provoca

ferate și
este su-

privința ca-

tare produce 
accidente la

sări cu bucăți de piatră .șau res
turi de seîndură.

Nerespectarea prevederilor N.T.S. 
la cuplarea vagonetelor prin intro
ducerea capului, corpului sau a 
anumitor părți din corp a cauzat, 
de asemenea, accidente.

La o ramificație de galerie ma
cazul fiind defect, muncitorul a 
fost nevoit, la trecerea trenului, să 
împingă lateral fiecare vagonet 
pentru a nu deraia. La un momant 
dat un vagonet defect. încărcat cu 
blocuri de beton s-a răsturnat la 
macaz și în cădere a surprins frî- 
narul, accidentîndu-l.

In N.T.S. o importanță deosebită 
este acordată capitolului care se 
r sferă la transportul subteran toc
mai datorită faptului că se consta
tă încă accidente
activitate. Respectarea întocmai a 
măsurilor da protecție 
lor de-securitate prevăzute pot asi
gura evitarea acestor accidente,

in această

îmbunătățirea protecției muncii 
o preocupare de seamă!

pe traverse cu un număr 
de crampoane (tripoane), 
șinelor între ele cap la 

face greșit, fără eclise etc. 
îmbinării reglementare a 

cu eclise a ecartamantului

defecte, trebuie scoase din circuit 
și trimise la reparat, deoarece el< 
pot deraia oricînd și pot 
accidente.

Starea bună a liniilor 
a materialului rulant nu
ficientă însă pentru a preveni ac
cidentele. O atenție deosebită tre
buie acordată și întreținerii gale
riilor de transport, în ceea ce pri
vește gabaritul. Sînt cazuri cînd de 
la începutul săpării galeriilor, pan- 
tela nu sînt reglementare, îar rec
tificarea ulterioară este anevoioasă. 
Acest lucru se poate remedia la 
timp dacă personalul tehnic con
trolează panta galeriilor, grupele 
se dotează cu laț de pantă și dacă 
comisiile de preluars a lucrăriloi 
sînt mai exigenta în 
lității acestora.

O cauză frecventă 
cele mai numeroase
transport este nerespectarea regu
lilor d; transport. Pențru a trage 
învățăminte pentru viitor cităm cî
teva cazuri semnificative care au 
dus sau puteau să ducă la acciden
te grave. Intr-o galerie transver
sală neluîndu-se măsun de imobi
lizare a vagonetelor cu ajutorul 
unor bariere solide (sub rotile va- 
gonstului s-au pus în mod nere
glementar bucăți de rocă) vagone- 
tele din transversală, în urma 
tamponării, au început să ruleze 
în даіггіа direcțională cu viteză 
din ce în ce mai mare. Panta gale
riei fiind mare, 
putut fi 
leriei a 
tat un 
mijlocul
cazuri similare cînd vagonetele au 
fost scăpate, deoarece au fost imo
bilizate nereglementar în transver-

și a norme-

ing. IOSIF FARKAS
Inspecția ‘de stat pentru igienă 

și protecție a muncii

Una din sarcinile de mare răs
pundere ale sindicatelor constă în 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de securitate în 
procesul de producție. Pentru spri
jinirea și creșterea răspunderii 
conducerilor tehnico-administrative 
și a organizațiilor sindicale, Con
siliul local al sindicatelor din Pe
troșani a luat măsuri prin activul 
său și comisia de protecție a mun
cii pentru popularizarea sarcinilor 
ce revin pe linia îmbunătățirii 
continue a protecției muncii. In 
urma măsurilor luate majoritatea 
comitetelor sindicalelor și-au reor
ganizat și lărgit comisiile de pro
tecție a muncii cu muncitori, in
gineri și tehnicieni care constituie 
exemple de disciplină și preocu
pare pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Așa de exemplu, 
comitetele sindicatelor de la mi
nele Lupeni, Petrila, 
U.R.U.M.P. și altele 
unui mare număr 
acțiunile menite să 
nătățirea protecției
sigurat ca îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și de se
curitate să devină o preocupare

Uricani șl

o seamă de lipsuri și 
unor măsuri concrete 
pentru prevenirea ac- 
Asemenea controale, 

unități, au

Uricani, 
prin atragerea 

de salariați la 
ducă la îmbu- 
muncii, au a-

trenul nu a mai 
frînat și ia o curbă a ga- 
fost surprins și acciden- 

muncitor cara circula în 
liniai. Au fost și alte

©

Cheltuieli pentru protecția muncii
An de an se îmbunătățesc con

dițiile de muncă și de securitate 
ale minerilor bazinului nostru car
bonifer. In acest scop se alocă de 
către stat sume importante.

Coiful celor certați
cu N.T.S.-ui

Oameni „grăbiți“

In primele 3 trimestre din acest 
an, bunăoară, pe C.C.V.J. s-au 
cheltuit 15 498 000 lei pentru pro
tecția muncii din care 1 251 600 
lei pentru tehnica securității, 
1 206 300 lei pentru măsurile teh- 
nico-sanitare în producție, 2 94S 200 
lei pentru dotarea unităților cu e- 
chipament și material de protecție 
și 2 458 000 lei pentru îmbunătă
țirea sistemului de aeraj în ex
ploatările miniere.

Maistrul minier Momeu Ioan de la mina Paroșeni cu bogata Iul 
experiență în domeniul mineritului se numără printre activiștii de 
frunte pe tărîmul protecției muncii. El îi ajută îndeaproape pe munci
tori în îndeplinirea sarcinilor ce le revin la locurile de muncă. în în
sușirea principalelor reguli de pro tecție a muncii.

IN CLIȘEU : Maistrul minier Momeu loan, făcînd instruirea ’ cu 
probleme de N.T.S, a doi muncitori noi angajați : 
Ciobotaru Gheorghe.

Obriniuc Jenică șl

î

$<
5

Anlnoasa 
așteaptă 

la supra- 
mai gră

FAȚĂ IN FAȚĂ

Preocupare diferită rezultate diferite
Șutul s-a terminat. La ori

zontul IX de la rampa puțu
lui auxiliar al minei 
mai multi muncitori 
colivia pentru a ieși 
față. Dintre toți cei
biți par să fie Cîmpian Ale
xandru, șemnalist la puțul orb 
nr. 5 și ortacul său, Balazs 
Eugen — însoțitor. Și iată și 
colivia apărînd la orizont.

Semnalistui Varga Francisc 
indică unui artificier, ce avea 
în ladă exploziv, să intre in 
colivie. Dar Cîmpian și Balazs 
erau grăbiți nevoie mare. Și, 
nid mai mult nici mai puțin, 
au dat buzna in colivie. Insis
tă semnalistui să-l lase pe 
tificier să circule singur că 
prevăd normele; insistă și 
tificierul, dar nimic I Cei 
sînt „băieți" ambițioși. Nu 
să iașă și pace. Așa că au
lătorit împreună: artificier, 
ladă cu exploziv, Cîmpian șl 
Balazs. In drumul lor spre ziuă 
cei doi grăbiți au „călătorit" 
peste articolele 284 și 428 din 
N.T.S. Aici e „baiul". Drept 
care spre ei va călători și cîte 
o sancțiune... Și pe bună drep
tate I

ar- 
așa 
ar
dei
vor 
că-

>

î F. CRISTIAN }

îmbunătățirea protec- 
pentru evitarea aeși- 
îmbolnăvirilor profe- 
folosirea judicioasă a 
materialelor șl ochi- 

protecție, q bună

Măsurile luate an de an pe li
nia îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de securitate a lucrăto
rilor din subteran se numără prin
tre marile realizări obținute în 
țara noastră în anii puterii popu
lare în domeniul ocrotirii sănătă
ții celor ce muncese. In urma a- 
cestor măsuri, în cadrul unităților 
aparținînd C.C.V.J. s-au creat con
diții optime, necunoscute în tre
cut, pentru 
tier muncii, 
dentelor și 
sionale. Prin 
instalațiilor,
pamentelor de 
parte a exploatărilor noaetre au 
obținut rezultate însemnate în îm
bunătățirea protecției; muncii și 
prevenirea accidentelor. Printre a- 
cestea se numără și exploatarea mi
nieră Lupeni. La mina Lupani nu- . 
mărul accidentelor a scăzut în a- 
eest an eu 44 la sută față de anul 
1962. Acesta este rodul preocupă
rii și măsurilor luate de conduce
rea tehnică și organizațiilor ob
ștești pentru îmbunătățirea protec
ției muneii în subteran cît și la 
suprafață. Iată d°ar cîteva din a- 
ceste preocupări; întreținerea co-

respunzătoare a eăilor de trans
port și de aeces la abataje; crea
rea și menținerea în continuu a 
unei răspunderi sporite la toți 
muncitorii în ceea ce privește res
pectarea monografiilor de susține
re a leșurilor de njuncăt instrui
rea temeinică a muncitorilor cu 
normele de tehnica securității și 
îmbunătățirea calitativă a acestei 
instruirii aplicarea și extinderea 
perforaj ului umed Ia locurile de 
muncă din steril (în număr de 9 
în prezent).

Corpul tehnico-ingineresc de la 
această exploatare a fost îndrumat 
să execute un control operativ, să 
dea în permanentă îndrumări mun
citorilor privind tehnica securității 
iar acolo unde se eonstată abateri 
să se ia măsuri operative și efi
ciente.

Totodată în consfătuirile de pro
ducție s-a acordat o deosebită a- 
tenție dezbaterii problemelor "de 
protecție a muncii. Toate aceste 
acțiuni, însoțite de o agitație vi
zuală sugestivă pe tema protecției 
muncii au avut drept rezultat în
tărirea răspunderii salariaților față 
de respectarea N.T.S. și a reguli
lor de protecție a muncii și, in ul-

o scădere simțitoare 
de accidente în a-

lucru se poate spune
protecției 

minei

lima instanță, 
a numărului 
cest an.

Nu același
privind îmbunătățirea 
muncii, despre activitatea 
Vulcan. Numărul accidentelor la a- 
ceastă mină a crescut în acest an 
față de anul 1962. Aceasta din 
cauză că deși exploatarea a 
fost dotată cu mijloacele nece
sare de protecție, coleetivul mi
nei nu a avut o preocupare sa
tisfăcătoare privind luarea tuturor 
măsurilor pentru 
dentelor, pentru 
condițiilor create 
Astfel, în cadrul
și în preabatajele direcționale din 
stratul 18 s-a neglijat crearea con
dițiilor de circulație 
toare. De asemenea,
multe locuri de muncă a 
greunat prin depozitarea 
lelor în dezordine. Nici 
nu au fost întreținute în
respunzător. La multe abataje mo
nografiile 
respectat, 
pari/ De 
transport,
de protecție la

prevenirea acei- 
folosirea tuturor 
în acest scop, 
sectorului II cît

corespunză- 
aocesul Ia 

fost în- 
materia- 
suitorile 
mod co

de susținere nu s-au 
fapt care a provocat sur- 
asemenea, instalațiile de 

respectiv dispozitivele 
aceste instalații

silico-

al sin- 
controi

de seamă a colectivelor unităților 
respective.

Un ajutor prețios al sindicate
lor în controlarea și sprijinirea 
conducerilor administrative pentru 
îmbunătățirea protecției muncii îl 
constituie controalele obștești or- 
qanizate periodic de sindicate și 
secțiile sindicale. Acțiunile între
prinse de secțiile sindicale de la 
sectorul III de Ia mina Lupeni, din 
sectoare ale minelor
Petrila, bunăoară, au dus ]a des
coperirea a 
la stabilirea 
și eficiente 
cidentelor.
întreprinse și în alte 
contribuit la îmbunătățirea acțiunii 
de prevenire a accidentelor. De 
exemplu, maiștrii mineri Dăscă- 
lescu Constantin și Constantinescu 
Marius de la Vulcan, Mocanu Ni- 
colae de la Lupeni au găsit artifi
cieri care nu i-au retras pe mun
citori de la locurile de muncă în 
timp1 ce se încărcau găurile. Au 
fost găsiți muncitori care circulau 
pe galerii interzise sau cu bur
ghie pe umăr sub linia de troley. 
De asemenea, din controalele fă
cute s-a constatat o slabă preocu
pare pentru folosirea tuturor mij
loacelor împotriva prafului 
gen.

De curînd, Consiliul local 
dicatelor a întreprins un
preventiv pe linie de N.T.S. și 
protecție a muncii avînd ca scop 
să întărească preocuparea, răs
punderea organelor adminlstrațive 
și a organizațiilor sindicale pej.-u 
crearea unei opinii de masă împo
triva lipsurilor, neglijentei, pentru 
luarea de măsuri concrete pe lo
curi ele muncă în vederea îmbu
nătățirii protecției muncii. Această 
acțiune trebuie sprijinită efectiv 
de comitetele sindicatelor prin a- 
tragerea unui număr cît mai mare 
de muncitori la discutarea neajun
surilor constatate și la înlăturarea 
acestora

Organizațiilor sindicale le revi
ne. de asemenea, sarcina de a fo
losi mai mult mijloacele de care 
dispun brigăzile artistice de agi
tație, propaganda prin conferințe, 
comisiile de judecată, cursurile 
de ridicare a calificării pentru îm
bunătățirea continuă a protecției 
muncii.

GAVRILA DAVID
activist sindical

erau lipsă, ceea ce a dus la acci
dente. Personalul mediu tehnic cît 
și cel ingineresc nu a căutat să 
înlăture în mod operativ cauzele 
care pot provoca accidente, per- 
mițînd abaterile de la N.T.S.

In ceea ce privește munca de 
Instruire a personalului de către 
maiștri, aceasta nu s-a ridicat la 
un nivel corespunzător, constatîn- 
du-se la diferite controale un ni
vel scăzut de cunoștințe la un 
mare număr de muncitori, asupra 
modului de lucru și de respectare 
a securității muncii.

In concluzie, țin șă subliniez 
că. deși a obținut rezultate, nici 
colectivul minei Lupeni nu a fă
cut totul în problema prevenirii 
accidentelor, avînd toate posibili
tățile ca prin personalul tehnico- 
■ngineresc cît și prin dotarea ce 
o are să-și îmbunătățească munca 
în viitor. în domeniul protecției 
muncii. Colectivul minei Vulcan, 
în frunte cu personalul tehnieo- 
ingineresc trebuie să-și schimbe ra
dical activitatea în domeniul pro
tecției muncii,. să-și pună în cen
trul preocupărilor problema preve
nirii accidentelor. întărirea protee- 
ției muncii.

ing. D. POPEANAȘ 
șeful serviciului producție 

C.C.V.J.



STEAGUL R®ȘU ■

Pionierii adîncurilor
(Urmare din pag. l-a)

timp а noilor fronturi de cărbune. 
Și bilanțul activității lor e rodnic. 
El se întrupează in mii de metri 
galerii săpate și betonate, în zeci 
de metri de puț săpate spre ini
ma pămîntului, in numeroase u- 
gregate de forță și conducte de 
aer comprimat și de rambleu mon
tate de-a lungul arterelor minei, 
in cadrul bilanțului pe acest an 
ai minerilor de la investiții un 
loc important îi ocupă un complex 
de îucrări de mare însemnătate — 
amenajarea noului orizont de bază 
ai minei, orizontul 400 pe care 
se ю colecta și va porni spre 
ziuă producția de viitor a minei. 
Aici, ,a sute de metri sub pă- 
mî.'il, s-a săpat un adevărat la- 
birin; subteran. S-au construit ga- 
<ei. in lungime de peste 1 100 
m.l.. s-au tăcut circuitele puțu
rilor 12 și Ștefan. Minerii secto
rului au croit in întreaga mină 
no. drumuri spre bogățiile aăîn- 
cuiior, spre . fronturile de cărbu
ne. Au săpat galeria transversală 
spre puțul Carolina pe orizontul 
440. galeria de legătură între pu
țurile Ileana si 13 pe orizontul 
ООО, galeria transversală spre pu
tui 21 pe orizontul 480, precum 
și galeria direcțională in stratul 
5 pe același orizont, lată doar o 
рапе a noii rețe.e de drumuri 

’^subpămintene puse ia dispoziția 
minei de pionierii adîncurilor din 
Lupeni.

La Ferenczi Balasz, un miner 
destoinic, se îmbină armonios în
suflețirea in muncă și exigența 
proprie artistului pentru calitatea 
lucrului. El, cu oamenii din bri
gada pe care o conduce, a execu
tat in acest an o lucrare de mare 
impo.tanță — puțul 13 — care va 
transporta cărbunele spre ziuă 
din noiie ironturi ce se vot des
chide in blocui O. In brigada lui, 
formată din 13 oameni, și-au dat 
mina entuziasmul în muncă, pri
ceperea în minerit, buna organi
zare a muncii, străduința de a fo
losi agregatul modern, graiferui cu 
care brigada a obținut avansări 
mari; cite 25 metri de puț săpat, 
betonat și amenațat in fiecare lu-

minerul Ferenczi Balasz in marea 
lor familie, în rîndul membrilor 
de partid fără stagiu de candida
tură.

O altă brigadă, a cărei membri 
pot fi socotiți pe bună dreptate 
pionieri cutezători ai adîncurilor, 
e condusă de tînăruj Popescu Se
bastian. Brigada a trecut în acest 
an un examen greu: i s-a încre
dințat o lucrare de mare urgență : 
săparea galeriei transversale pe 
orizontul 700 pentru deschiderea 
-tratelor 13, 15 și 18. Ce au avut 
la dispoziție în executarea lucră
rii ? Perforatoare grele Atlas, un 
reîncarcător cu bandă și, ceea ce 
a tost mei important, hotărîrea de 
a-și face datoria. Animați de a- 
ceasla hotărire și-au stabilit o 
ciclogramă cu toate operațiile pe 
schimburi. Prin buna organizare 
și disciplină, prin munca plină 
de avînt, ciciograma a lost respec
tată, brigada a avansat zi de zi 
cite 7 m.l. realizîndu-și sarcinile cu 
mult înainte de termen.

Acum șeiul de brigadă Popescu 
Sebastian se numără printre ele
vii școlii de maiștri. Și alături de 
el se află și tînărui Cherebeț Ovi- 
diu, tot un miner destoinic, șeful 
unei brigăzi de frunte, care a exe
cutat in acest an importante lu
crări pe noul orizont -iOO al mi
nei. Au fost trimiși amîndoi să se 
perfecționeze, să cucerească noi 
culmi ale . măiestriei profesionale. 
Locul lot e luat de ălți tineri ini
moși, mineri destoinici ca Draguls- 
kî Vasile și Horvath Carol, briga
dieri pricepuțj care împieună cu 
ortacii lor continuă ș rul succese
lor în lupta pentru cucerirea a- 
dîncurilor.

Mihuț Pavel, Ungureanu Nico- 
lae, brigadieri, Vieru Pavel, Crainic 
Nicolae, Onisie Iosif, maiștri mi
neri, Zarif Todor, Balla Petru, ar-, 
tificieri, Suciu Partenie, Cristian 
MihcJache, muncitori monturi 
Sînt alți muncitori destoinici din 
acest sector. Cu toții formează un 
colectiv fruntaș, cutezător, care 
făurește viitoarele drumuri subte
rane ale minei.

, ♦♦♦♦♦♦♦*

S-a încheiat turul 
campionatului orășenesc 

de fotbal

I. DUBEK

bază din 
îmbuna- 
fără de 
activ pe 

evi-

Se iDliiesi іілішііе 
otganiialiilo! He bail

Organizațiile de bază din cadrul 
complexului C.F.R. Petroșani au 
manifestat în acest an o mai mare 
preocupare pentru creșterea rindu 
rilor lor. Primind un ajutor siste
matic din partea comitetului de 
partid, organizațiile de 
complexul feroviar și-au 
tătit munca cu activul 
partid, atrăgînd în acest
cei mai înaintau feroviari, 
dențiați în producția. Participarea 
acestora la munca politică de ma
să, la rezolvarea problemelor care 
stau în fața organizațiilor de bază, 
încadrarea lor in învățămîntul de 
partid au influențat asupra creș
terii conștiinței lor politice. O 
mărturie a acestui fapt o constituie 
numeroasele cereri de primire în 
rindurile 
înaintate 
de bază 
Petroșani.

Numai în acest an, organizațiile 
de bază din acest complex au pri
mit 41 de noi candidați și mem
bri de partid din rîndurile celor 
mai buni muncitori din activul fă
ră de partid 
tate frumoase 
re în partid
organizațiile de bază de la depoul 
C.F.R., revizia de vagoane și аіэ- 
lierul de zonă.

candidatilor de partid 
d? aceștia organizațiilor 

din complexul feroviar

Prima jumătate a campionatului 
orășenesc de fotbal s-a încheiat. 
In general se poate spune că echi
pele au luptat cu 
lungul 
mitele 
pa un 
ment.
constată că cele mai în formă și 
constante echipe au fost Energia 
Paroșeni și C.F.R, Petroșani. Re
dăm mai jos clasamentul la ter
minarea turului cu numărul de 
puncte obținute de echipele parti
cipante la întrecere.

1. Energia Paroșeni 18; 2. C.F.R. 
Petroșani 17; 3. Retezatul Uricani 
14,- 4. Constructorul Lupeni 13; 5 
Unirea Banița 13; 6. Preparația
Petrila 12; 7. T.C.M. Paroșeni 11; 8. 
Viscoza Lupeni 10; 9. Sănătatea
Petroșani 7; 10. Preparația Lupeni 
6; 11. I.M.P. 6,- 12. C.C.V.J. Petro
șani 3.

ardoare de-a 
celor 11 etape, dar în li- 
sportiyității, pentru a ocu- 
loc cit mai bun în clasa- 

La jumătatea drumului se

de hochei pe gneaiă dinire for
mația H.'C. Innsbruck și selecțio
nata orașului București. Au cîști- 
gat gazdele cu scorul de 10—5. 
(2—1; 4—1; 4—3). Opt puncte ale 
echipei din Innsbruck au fost în
scrise de jucătorii profesioniști 
canadieni: Smith (4), Boucher (2), 
Regan și Macdonald care activea
ză de cîtva timp în Austria. Pen
tru selecționata Bucureștiului au 
marcat Szabo I. (2), Szabo II, Var
ga și Саіапит.

și din U.T.M. R'zul- 
în munca de primi- 
au fost obținute de

Campionatul unional
de șah al

LENINGRAD 3 
In runda a 6-a 

unional de șah, 
Spasski a obținut 
de la începutul 
gîndu-1 în 22 de mutări pe Novo- 
pașcin. S-au terminat remiză parti
dele Bronștein—Gheller, Furman— 
Baghirov, Gufeld—Holmov, Gipsliș 
—Suetin. In clasament conduc
Holmov, Gheller și Baghirov cu 
cîte 4 puncte fiecare. Spasski o- 
cupă locul 4 cu 3,5 puncte.

U.R.S.S.
(Agerpresș.
a campionatului 
marele maestru 
prima victorie 

turneului, învin-

la

Meci international 
de hochei pe gheată
VIENA 3 (Agerpres).
Pe stadionul olimpic de

Innsbruck, unde se vor desfășura 
întrecerile de hochei și patinaj 
artistic ale Olimpiadei de iarnă, 
s-a disputat meciul internațional

IN JARA

600 de localități electrificate
in 1063

Campionatele 
internaționale de tenis 

de masă ale Scandinavici
STOCKHOLM 3 (Agerpres).
La Stockholm se desfășoară cam

pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei. In pro
ba masculină pe echipe victoria 
a revenit sportivilor suedezi care 
au învins în finală cu 3—0 
R. P. Ungare. Din nou s-a 
cat tînărul jucător suedez 
care nu a pierdut nici un
meciurile cu Berczik și Rozsas. La 
dublu femei perechea Diana Rowe 
—Mary Shannon (Anglia) a Învins 
în finală cu 21—14; 21—15; 21—13 
cuplul Eva Foeldy—Elisabeta Hei- 
rits (R,P. Ungară).

echipa 
remar- 
Alser 

set în

Peste 600 localități din țară au 
fost electrificate de la Începutul 
anului, iar în alte 250 s-au execu
tat lucrări pentru extinderea rețe
lei. Totodată, în 80 000 de gospo
dării individuale au 
diferite 
află 
care 
rale.

Numărul localităților rurale 
re au primit curent electric 
1960 pînă acum este de peste 
ori mai mare decit totalul satelor

în
a

fost făcute 
instalații interioare. Se 
curs lucrările de electrifi- 

rn-încă 334 de localități

ca- 
din 
trei

și comunelor electrificate pînă 
1944.

In același timp, a cunoscut 
creștere însemnată 
unor lucrări agricole. Dacă în 
1962 beneficiau de curent electric 
doar cîteva zeci de secții ale GAS, 
îndeosebi cele din jurul orașelor, 
în prezent peste 85 la sută din 
aceste subunități agricole sînt e- 
lectrificate. Majoritatea secțiilor 
GAS obțin energia necesară din 
sistemul energetic național.

(Agerpres)

în

o
electrificarea 

Dacă

nă și a realizat o lucrare de o ca
litate excelentă. Meritul brigadie
rului ? Prin exemplul lui a insuflat 
încredere, exigentă pentru calita
te fiecărui ortac de-al lui. Pen
tru atest merit comuniștii secto
rului l-au primit in acest an pe

- = o=—

Mai rnuită atenție 
frecvenței 

la învățămîntul de partid
in noul an al învățămîntului de 

partid, la Uzina de reparat utilaj 
minier au fost formate 17 cer
curi și cursuri de învățămînt unde 
au fost încadrați 350 d: membri și 
candidați de partid, precum și to
varăși din activul fără de partid. 
S-a acordat o atenție mai mare 
recrutării propagandiștilor, mobi
lizării acestora la ședințele de pre
gătire de la cabinetul de partid.

Odată cu deschiderea noului an
al învățămîntului de partid la 
U.R.U.M.P. s-au manifestat și unele 
lipsuri. De exemplu, frecvența la 
primele lecții este nesatisfăcătoa
re. La cercurile și cursurile con
duse de propagandiștii Anghei 
Viorel, Gîț Cornel, Demeter Ale
xandru, Mardare Vașile, Tiță A- 
lexandru ia primele 3 lecții, frec
vența cursanților nu s-a ridicat' 
nici la 60 la sută. Aceasta dove
dește că comitetul de partid, birou
rile organizațiilor de bază de la 
secțiile mecanică, turnătorie nu se 
ocupă cu răspundere de mobiliza
rea cursanților la ședințele cercu
rilor ș, cursurilor, nu sprijină ac
tivitatea propagandiștilor pentru 
bun„ desfășurare a învățămîntului 
de; partid. Pentru îmbunătățirea 
frecvenței la învățămînt se cere 
ca noul comitet de partid de la 
U â’W.M.P să la fără. întîrziere 
ti. șurile necesare.
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NOTA P t N A C î \ I) ?
La sfirșitul lunii octombrie, in 

familia tovarășului Varga Alexan
dru a avut loc un eveniment ieri- 
cit. întreaga familie s-a mutat in
tr-unui din noile blocuri construi
te in Lupeni. Apartamentul pri
mit în blocul A 1 are trei camere, 
încălzire centrală, geamuri mari, 
luminoase.

Familia Varga era mulțumită. 
Insă satisîacția acestei lamilil a 
început să fie umbrită de unele 
defecțiuni ale apartamentului. Pe 
scară nu ardeau becurile. Insta
lația electrică nu fusese bine e- 
xecutată. In zadar au sesizat lo
catarii celor în drept că instala
ția electrică e defectă. Nu s-a 
luat nici o măsură. Atunci unul

din locatari a 
electrică. După 
nele din apartamentele celor de 
pe scara I-a a inceput să se umfle 
parchetul. De exemplu, in aparta
mentul nr. 16 unde locuiește fa
milia Varga, din cauza parchetu
lui umilat nu se mai puteau des
chide două uși.

Ce era de făcut ? Tovarășul 
Varga Alexandru l-a informat pe 

"responsabilul comitetului de bloc, 
iar acesta ia rîndul său a Infor
mat conducerea șantierului 7 con
strucții. Insă tovarășii din con
ducerea șantierului i-au „liniștit" 
pe locatari spunîndu-le că trebuie 
să aștepte cu răbdare pînă cînd 
se usucă parchetul.

reparat instalația 
cîteva zile în u-

O dată cu vremea rece s-au 
ivit noi probleme la blocul A 1. 
Deși majoritatea caloriferelor 
funcționează bine, în apartamen
tele nr. 16 și 18, in cîte două ca
mere caloriîerele nu funcționea
ză deloc. De data aceasta condu
cerea șantierului a trimis, în ur
ma sesizărilor primite, un „spe
cialist". Acesta a deșurubat o 
piuliță și a plecat mulțumit. Iar 
caloriîerele au rămas tot reci.

La fel de rece e șl conducerea 
șantierului nr. 7 construcțl, care 
pe lingă faptul că nu a acordat 
atenție cuvenită calității unor lu
crări la aceste apartamente atunci 
etnd trebuia, nici nu execută re
parațiile cerute de locatari.

Pînă cînd ?

5 decembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzica de estradă, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Fragmente 
din opera „Cosi fan tutte'1 de Mo
zart, 11,31 Muzică ușoară, 12,00 
Pagini din operete, 13,10 Melodii 
populare din Moldova, 1430 So
liști ai Teatrelor muzieale din 
tară, 15,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 15,30 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,12 Muzică populară, 
18,00 Seară pentru tineret, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 20,40 
Lecția de limba franceză. Ciclul L, 
21,10 Muzică de dans,. PROGRA
MUL II. 10,10 Muzică de estradă, 
11,15 „O întîmplare din ciartietul 
malaiez", povestire de Peter Abra
hams, 12,30 „Pentru fiecare cite o 
melodie" — muzică ușoară, 13,30 
Note de lector: Noi volume din 
colecția „Cele mai frumoase poe
zii" a Editurii tineretului, 14,05 
Muzică populară, 14,35 „Frumos 
ești București" muzică ușpară, 
15,00 Compozitori dirijîndu-și ope
retele, 16,12 Gîntece pentru cei 
mici, 16,30 Soliști și formații ar
tistice de amatori, 17,00 Melodii 
din filme, 18,05 Concert din opere, 
19,00 Din comoara folclorului nos
tru muzical; Cîntece și jocuri, 
19,30 Muzică ușoară, 19,50 Trans
misiune din Studioul de concerte, 
a ’ concertului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii, 22.00 Muzică 
din operete.

~ = 0=>-
| Z i I • » . 1 1 1 1

F

V. STRAUȚ

8
Oo
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
ooooocoooooooaooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooooop ăooooooooooMooooooaooooooooooooooooa

5 decembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Mărul discordiei; REPUBLICA: 
Printre oameni buni; LIVEZENI: 
Frumoasa americană; LUPENI: 
Elena din Troia. (Responsabilii ci
nematografelor din Petrila, Lonea, 
Aninoaea, Iscroni, Vulcan, CrivI- 
dia, Paroșeni și Uricani nu au tri
mis programarea filmelor pa luna 
decembrie).;
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Виіша яшШіі alertau
ЙПпялвІМАвиі"• ІФРшшКініЕІ

WASHINGTON В (Agerpres). 
tuni seara, președintele S.U.A. 

•iyndon Johnson, a înmînat 
Casa Albă premiul „Enrico 
cunoscutului om de știință 
can Robert Oppenheimer 
meritele sale îa domeniul 
teoretice și al folosirii 
atomice în scopuri pașnice.

Președintele Johnson a declarat 
c3 fi oferă O mare satisfacție în- 
mînarea acestui premiu, decernat 
de regretatul președinte John 
Kennedy ș£ care urma să-1 și în- 
mîneze lui Oppenheimer.

In cuvîntul 
Oppenheimer și-a 
ța că știința va 
menilor de știință 
și va contribui la 
în lume.

Agenția France 
nează că înmînarea acestui premiu 
constituie reabilitarea oficială a 
omului de știință care în 1954, 
sub influența senatorului Mac 
earthy, a fost anchetat de o co
misie specială și împiedicat să 
desfășoare o activitate științifică 
normală.

la
Fermi" 
amerl- 
pentru 
fizicii 

energiei

său de răspuns, 
exprimat speran- 
servi unirii oa- 
din toată lumea 
menținerea păcii

Presse mențlo-

Dezbateri in Adunarea Generală a O.N.U.
WASHINGTON 3 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, a avut luni o serie de 
întrevederi cu unii dintre princi
palii săi consilieri diplomatici și 
militari în cadrul consultărilor 
sale în probleme de politică in
ternă și externă. Johnson a avut 
o convorbire cu secretarul de stat 
Dean Rusk precum și cu minis
trul comerțului, Luther Hodges. 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Pierre Salinger, a deelarat că în 
cursul întrevederii cu 
președintele Johnson a 
încă o dată necesitatea

face economii și a procedat la un 
examen al bugetului Ministerului 
Comerțului.

In. aceeași zi, președintele S.U.A. 
a avut întrevederi cu ministrul 
apărării, McNamara, precum și cu 
directorul bugetului S.U.A., Kermit 
Gordon. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a indicat că președin
tele Johnson a exprimat dorința 
sa de a se reduce cheltuielile mi
litare americane 
fii personalului 
sume afectate
rării.

O-----------
Noi divergențe între puterile 

occidentale

Hodges, 
subliniat 
de a se

pe calea reduce- 
și a limitării 
Ministerului

unor
Apă-

NEW YORK 3 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. a 

continuat în ședința plenară de 
luni dezbaterile asupra raportului 
Comitetului special însărcinat cu 
aplicarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. In raport este 
cuprinsă darea de seamă despre 
activitatea Comitetului pe anul 
1963.

Reprezentantul Uruguayului și-a 
exprimat regretul în legătură cu 
refuzul guvernului Angliei de a 
admite intrarea în Aden și Guyana 
Britanică a reprezentanților aces
tui comitet.

Reprezentantul

Peter Mod, a subliniat că lichida
rea colonialismului și coexistența 
pașnică sînt procese care se în
trepătrund și că niciodată politi
ca de coexistență pașnică nu poate 
fi considerată ca mijloc de men
ținere a sistemului colonial. Tot
odată el a arătat că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să adopte 
măsuri eficiente pentru lichidarea 
politicii de apartheid din R.S.A.

Delegații Tunisiei 
au vorbit despre 
chidării definitive 
lui. Ei au criticat
lor guvernele acelor țări care au 
refuzat să colaboreze cu Comite
tul special.

și Gambodgiei 
necesitatea li- 

colonialismu- 
in cuvîntăriie

R. P. Ungare,

Ѳ

LUXEMBURG 3 (Agerpres).
Consiliul ministerial al Comu

nității europene a cărbunelui și o- 
țelului, întrunit la Luxemburg, a 
hotărît în principiu o sporire a 
tarifelor vamale la produsele din 
oțel importate din terțe țări. A- 
ceastă hotărîre este menită, potri
vit declarațiilor experților, să con
stituie un mijloc de 
industriei siderurgice 
Pieței comune.

protecție a 
din țările

fiASS

Ancheta în cazul asasinării 
lui John Kennedy

dez-La sfîrșitul primei zile de 
bateri, ministrul industriei al Fran
ței, Michel 
declarat că 
ca tarifele 
din oțel să

ÎN COMITETUL POLITIC

DALLAS 3 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 

France Presse, FBI urmează să re
mită săptămâna aceasta președinte
lui S.U.A., Lyndon Johnson, ra
portul pe care îl pregătește în le
gătură cu asasinarea președintelui 
Kennedy și a ucigașului prezum
tiv al acestuia, Lee Harvey Os
wald. FBI a aentralizat încă de 
săptămîna trecută toate elemen
tele strînse de anchetatori, dar a 
hotărît 6ă mai aștepte pentru a 
verifica un mare număr de zvo
nuri privitoare la cele două asa
sinate.

Nu se știe încă dacă raportul 
va fi dat publicității imediat sau 
va fi îneredințat comisiei conduse 
de președintele Curții Supreme a 
S.U.A. care a fost însărcinată să 
ancheteze asupra, asasinatului. In 
orice caz, subliniază France Presse, 
este sigur că acest document va 
servi drept bază pentru ancheta 
întreprinsă de această comisie.

Intre timp la Dallas în ultimele 
zile, nu au mai existat nici un fel 
de informații oficiale în legătură 
cu asasinarea președintelui Ken
nedy. Mama asasinului prezumtiv 
al președintelui. Marguerite Os
wald, a reafirmat, în ciuda dez
mințirilor FBI-uIui, să fotografia 
care i-a fost prezentată de unul 
din agenții FBI-ului înainte ca 
președintele Kennedy să fie ucis 
era într-adevăr a lui Jack Ruby, 
asasinul fiului ei. D-na Oswald a 
fost ținută închisă pînă în urmă 
cu două zile de poliția din Dallas. 
..Mai multi martori, transmite co
respondentul din Dallas al agen
ției France Presse, au declarat că 
în momentul asasinării președin-

telui Kennedy, Jack Ruby se afla 
în birourile de publicitate ale zia
rului local „Morning Dallas News" 
situate la 250 metri de clădirea 
depozitului de cărți de unde se 
bănuiește că s-a tras asupra pre
ședintelui. De la ferestrele unde 
se afla Ruby, scrie agenția, se ve
dea perfect clădirea depozitului de 
cărți. De mai multe ori Ruby s-a 
apropiat și a privit cu nerăbdare 
în stradă. Apoi, după ce s-a aflat 
vestea asasinării președintelui Ken
nedy, Ruby nu a avut nici un fel 
de reacție particulară. El s-a a- 
propiat numai de telefon și a avut 
o convorbire, probabil cu sora lui, 
pe un ton ' normal, foarte ealm".

Avocatul lui Ruby, 
ward, a anunțat din 
va cere tribunalului 
asupra stării psihice 
său. Această cerere, 
genția France Presse, < 
ca procesul să sufere o nouă a- 
mînare de două luni. Howard a 
declarat că dacă se va dovedi că 
Ruby era alienat mintal 
mentul cînd l-a ucis pe 
va cere ca 
în libertate

Maurice-Bokanowski, a 
delegații au convenit 
vamale la produsele 
fie sporite dar că, „o

decizie finală în această privință 
va fi luată numai după ce Dino 
del Во, președintele înaltei auto
rități a Comunității, se va con
sulta cu principalul grup de țări 
care furnizează oțel țărilor Pieței 
comune și care vor fi afectate de 
această hotărîre" (adică Anglia. 
S.U.A., Japonia și Suedia).

Agenția Reuter relevă, că deja 
„autoritățile americane au preve
nit pe membrii Comunității căr
bunelui și oțelului — care sînt în 
același timp și membre ale Pieței 
comune — că o a doua măsură 
protecționistă va putea afecta grav 
„runda Kennedy" asupra 
rilor tarifelor vamale, 
care vor fi dezbătute la 
sesiune a GATT-ului ce
loc în primăvară la Geneva".

Comentînd declarația lui Boka- 
nowski, corespondentul din Lu
xemburg al agenției UPI sublinia
ză că o eventuală sporire a tari
felor vamale „va dezlănțui pro
teste și din partea Angliei și Ja
poniei, care exportă, de
nea, oțel în țările vest-europene".

NEW YORK 3 (Agerpres).
Comitetul Politic al Adunării 

Generale a O.N.U. a trecut la exa
minarea raportului Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Rapor
tul conține proiectul de declara
ție și principiile juridice care sta
bilesc activitatea statelor în cer
cetarea și folosirea spațiului cos
mic, propus de 28 de țări la 22- 

noiembrie. Reprezentantul S.U.A., 
Adlai Stevenson, a reafirmat 
euvîntarea sa ideile fostului 
ședințe Kennedy exprimate în 
Adunării Generale în luna
tembrie, de a studia, în colaborare 
cu U.R.S.S., posibilitatea unor ac
tivități comune în cucerirea Cos
mosului. Adlai Stevenson a decla
rat că președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson i-a dat instrucțiuni „să 
sprijine aceste idei".

Reprezentantul U.R.S.S., N. T, 
£

în 
pre
fața 
sep-

Fedorenko, a relevat că cea de-a 
18 sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. își desfășoară în prezent 
activitatea într-o atmosferă măi fa
vorabilă prilejuită, printre altele, 
de intrarea în vigoare a Tratatu
lui de la Moscova privind interzi
cerea experiențelor nucleare îm» 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Aceasta, a spus delegatul so
vietic, creează perspective noi si 
mai favorabile pentru 
pe viitor a cercetărilor 
scopuri pașnice.

In cadrul tratativelor
vut loc între diferite delegații, 
special între reprezentanții U.R.S.S. 
si S.U.A., a spus Fedorenko — 
reușit să' se elaboreze 
proiectul de rezoluție 
Generale „Declarația 
iuridice ale activității 
cercetarea 
cosmic".

dezvoltarea
cosmice in

care au a-
în

reduce- 
reduceri 
viitoarea 
va avea

s-a 
în prezent 

a. Adunării 
principiilor 

statelor
și folosirea spațiului

așeme-

Ѳ

Rezultatele alegerilor
din Venezuela

, Tom Ho- 
nou luni că 
să avizeze 

a clientului 
transmite a- 

ar putea face

clientul său să 
provizorie.

în mo- 
Oswald 
fie pus

☆

3 (Agerpres).DALLAS
Procurorul districtului Dallas, В. 

Sanders, a declarat duminică d 
„nu vede nici un motiv de con
flict între audierea organizată de 
Comisia federală, creată din ordi
nul președintelui Johnson și an
cheta din Texas, organizată la pro
punerea procurorului general al 
statului, W. Carr" în legătură cu 
asasinarea fostului președinte Ken
nedy.

/4Anunțuri răuvoitoare în presa 
din Dallas

NEW YORK 3 (Agerpres).
Agențiile de presă au transmis 

că în ehiar ziua sosirii președin
telui Kennedy la Dallas — la 22 
noiembrie, ziarul „The Dallas Mor
ning News" a publicat un anunț 
intitulat „Bun venit d-le Kennedy" 
cuprinzînd d serie de întrebări — 
calificate de un grup de congres
meni drept „răuvoitoare și abuzi
ve" care „tindeau să-i incite pe 
fanatici". La aceste întrebări se 
cereau răspunsuri urgente din par
tea fostului președinte. Potrivit 
agenției Associated Press, acest 
anunț fusese înserat în ziar de 
eătre o persoană care și-a dat nu-

afir- 
un comitet de- 

american de

■ Bernard Weissman, 
reprezintă

„Comitetul

mele de 
mind că 
numit 
anchetă".

După asasinarea 
dinte Kennedy, Biroul Federal de 
Investigații a primit din partea 
unor congresmeni cererea de a se 
întreprinde o anchetă în legătură 
cu publicarea acestui anunț.

Luni, după cum anunță agenția 
Associated Press, directorul ziaru
lui „The Dallas Morning News" a 
declarat că „nu se știe unde poarte 
fi Weissman" și că „după cum se 
pare, el a părăsit orașul Dallas".

fostului preșe-

—o=
Erhard se va întîlni 

cu de Gaulfe
BONN 3 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

emisiuni televizate, cancelarul R. F. 
Germane, Ludwig Erhard, a anun
țat că după vizita pe care o va 
face în Anglia la 15 și 16 ianua
rie 1964, va pleca la sfîrșitul lunii 
februarie la Paris, unde va avea 
O nouă serie de întrevederi cu pre
ședintele Franței, de Gaulle.

CARACAS 3 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că Raul Leoni, candidatul 
Partidului de guvernămînt „Acțiu
nea democratică" (partidul lui Be
tancourt) a obținut victoria în a- 
legerile prezidențiale care au a- 
vut loc la I decembrie în Vene
zuela. Potrivit datelor neoficiale. 
Leoni a obținut 985 230 voturi față 
de 691 128 întrunite de candidatul 
Partidului social-creștin, Rafael 
Caldera. Candidatul independent 
Arturo Uslar Pietri a 
499 311 voturi. Rezultatele 
tive ale alegerilor vor fi 
cute miercuri de Consiliul 
ral suprem.

Noul președinte al Venezuelel

obținut 
defint- 
cunos- 
electo-

urmează să-și preia postul la 4 
martie 1964.

In legătură cu alegerile prezi
dențiale și parlamentare care au 
avut loc duminică în Venezuela, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Venezuela a dat pu
blicității o declarație în care se 
spune : „Oricare ar fi rezultatele 
alegerilor ele nu șînt altceva decît . 
o înșelăciune menită să perma
nentizeze domnia forțelor anti
populare". Declarația se pronunță 
în favoarea creării unui guvern 
național și democrat „capabil să 
exprime voința majorității poporu
lui, să restabilească legalitatea și 
să pună capăt actualelor represiuni 
în țară".

accidentul drept „sinucidere apa
rentă".

ROMA. La Roma continuă
lucrările cea de-a 12-a sesiune a 
conferinței Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agri
cultură (FAO). In cursul ședinței 
plenare de luni, participanții la se
siune au trecut la completarea ce
lor trei locuri ale Consiliului FAO 
pe perioada noiembrie 1963 — de
cembrie 1966. Au fost aleși ca 
membri Finlanda, Franța și Anglia.

DAMASC. Corespondentul agen
ției France .Presse la Beirut anun
ță că la 2 decembrie generalul 
Mohammed Omran, vicepreședin
tele guvernului sirian a demisio
nat.

NEW YORK. După cum anunță 
agenția France Presse, Grant Stok- 
dale, fost ambasador al S.U.A. în 
Irlanda și prieten al președintelui 
Kennedy, a căzut luni dimineață 
de la o fereastră de Ia etajul 13 
al unui imobil din Miami in care 
îșl avea birourile. Stokdale a mu
rit. Poliția din Miami a calificat

CAIRO. Nemulțumiți de faptul 
că autoritățile din Cairo au hotă
rît fixarea unor prețuri maximale 
pentru transportul turiștilor cu 
cămilele la piramide, interzicînd, 
în același timp tocmeala pentru 
bacșiș, conducătorii de cămile au 
intrat în grevă. Intrucît foarte 
puțini turiști sînt dispuși să stră
bată nisipul fierbinte pe jos, sa 
să călărească pe măgari, numărul 
celor ce vizitează piramidele a 
scăzut simțitor. In fața acestei si
tuații, autoritățile din Cairo stu
diază posibilitatea organizării trans
portului cu cămile conduse de 
ghizi plătiți de stat eu o sumă 
fixă.

PRETORIA. Autoritățile colo
niale portugheze și autoritățile ra
siste sud-africane elaborează un 
plan de „colaborare" militară pen
tru intensificarea luptei împotriva 
mișcării de eliberare națională a 
popoarelor africane. După cum re-

latează presa din Republica Sud- 
Africană, în acest scop o delega
ție formată din reprezentanți ai 
autorităților portugheze din An
gola și Mozambic a dus tratative 
în R.S.A. timp de o lună cu repre
zentanți ai guvernului Verwoerd.

WASHINGTON. Agențiile ame
ricane de presă anunță că Curtea 
Supremă din statul Virginia a a- 
probat hotărîrea autorităților din 
districtul Prince Edward, care, în 
urmă cu patru ani, au închis por
țile școlilor publice din acest dis
trict pentru a evita aplicarea in
tegrării rasiale a elevilor albi și 
negri hotărîtă de tribunalele fede
rale. După închiderea tuturor in
stituțiilor de învățămînt public au 
fost organizate cursuri particulare 
pentru elevii albi. In
fost deschise școli așa-zise 
re" numai pentru elevii 
populația de culoare 
să-și trimită copiii la 
școli.

1962 au
„libe- 

negri, dar 
a refuzat 
asemenea

anunță a-LONDRA. După cum 
genția Reuter, la Londra a încetat 
din viață regizorul italian de fil
me Mario Zampi in vîrștâ de 59 
de ani.
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