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Exigents și spirit de răspundere 
In îndeplinirea sarcinilor trasate de partid

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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Succese ale muncitorilor 
forestieri

In această perioadă, 
muncitorii forestieri de 
la I.F. Petroșani lucrează 
cu multă însuflețire pen
tru a trimite cantități spo
rite de material lemnos 
economiei naționale.

Munca lor a dat roa
de însemnate pe luna no
iembrie. Astfel, sarcinile 
de plan la producția glo 
bală pe întreprindere au 
fost realizate în propor
ție de 162,88, planul la 
producție—stocuri în pro. 
porție de 291,37 la sută și

au fost date peste sarci
nile de plan lunare 203 
m.c. lemn de mină ruși
noase, 283 bucăți traver
se înguste, 261 m. steri 
lemn de foc, 69 m.c. che- 
iestea fag, 114 tone man
gal iar la lemnul de foc 
esență tare pentru ex
port, sarcina de plan a 
fost realizată în proporție 
de 204,5 la sută.

Forestierii sînt hotărîți 
ca în cursul lunii decem
brie să obțină succese și 
mai frumoase în muncă.
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Cu planul valoric depășit

Muncitorii din secția de 
tlțnplărie Livezeni se stră 
duiesc să-și îndeplineas
că ritmic sarcinile de 
plan. In luna trecută, ei 
au depășit planul valo
ric al producției globale 
cu 46 870 lei. 
lună a anului 
acestei secții

In ultima 
colectivul 
și-a pro-

pus să depășească planul 
fizic cu 1 300 ш.р. de bi
nale. Prin rezultatele ob
ținute, aici se renfarcă 
brigada din sala de ma
șini condusă de 
Sabin și brigăzile 
nale conduse de 
cu Napoleon, 
Constantin și 
Gheorghe.

Marian 
de bi- 

Costes- 
Udroiu 
Buzat u
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Procesul pentru distilarea sulfurei de carbon cere 
atenție, rapiditate în lucru și o înaltă calificare ’ pro
fesională.

Operatorul Brăneț Ioan de la Vlscoza Lupeni 
Irunește aceste calități. Iată-1 în clișeul de față 
glînd cu precizie unul din ventilele de presiune 
la recipientul nr. 2.
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Pe șantiere: LUPENIUL SE DEZVOLTĂ

în- 
re- 
de

Sectorul III al minei Vulcan s-a situat, începînd 
cu luna iunie din acest an printre sectoarele cu 

cele mai bune rezultate. Harnicii 
mineri de aici au depus însemna
te eforturi pentru a recupera mi
nusul de producție înregistrat în 
perioada ianuarie—mai, din cauza 
unor greutăți obiective. • Acest lu
cru a fost realizat în mare măsură. 
Din luna iunie și pînă în prezent 
din abatajele sectorului au fost 
extrase mai bine de 9 300 tone de 
cărbune cocsiftcabil peste sarci
nile de plan.

Cele mai bune rezultate privind 
creșterea producției și productivi
tății muncii, sectorul le-a obținut 
în luna trecută. In noiembrie pla
nul sectorului a fost depășit cu 

ȘT. EKART
(Continuare in pag. 2-a)

Lupeniul se dezvoltă și se înfrumusețează pe zi ce trece. Anul a- 
400 apartamente, iar în luna 
încă 6 blocuri cu 240 aparta-

cesta, aici au fost predate 7 blocuri cu 
decembrie vor mai fi terminate și pre date 
mente.

IN CLIȘEU: Blocul A 3, avînd 60 
rior cu placaj din plăcuțe de cară midă.

de apartamente, finisat exte-

Noi construcții social-culturale
Zilele acestea, pe 

diferite șantiere din 
Valea Jiului au fost 
puse în lucru noi o- 
biective social-cultu
rale. Astfel, la Live- 
zeni-Petroșani se e- 
xecută 
fundație 
blocuri 
care fac 
Cvartalul

se
săpături de 
la două noi 
de locuințe 
parte din 

ce urmează

a fi dat în folosință 
anul viitor. La fel, 
în Vulcan, se lucrea
ză la eliberarea te
renului pe care se 

începe construc- 
unei noi școli cu 
săli de clasă, ea- 
trebuie să fie ter-

gătiri pentru începe
rea unui nou cvar
tal de blocuri însu- 
mînd cea. 300 apar
tamente. Asemenea 
pregătiri se fae și Ia 
Lupeni, 
rul

va
tia
16
re
minată pînă în toam
na viitoare, iar la 
Petfila se fac pre-

se 
noi 
ințe.

unde cartie- 
Braia urmează să 
îmbogățească cu 
blocuri de locu-

S-a arătat că sectoarele 
de la mina Lonea au ră- 
plan cu 10190 tone de 
Fostele conduceri ale sec.; 
in cauză nu au organizat

arătat că din cauza 
ridicat de șist vizibil, 
a pierdut în acest an 

tone cărbune. Aceasta

să ducă 
Comite- 

a inițiat 
sectoare

inițiativa „Nici un va- 
cărbune rebutat pentru 

cum s-a subliniat de 
noul comitet orășenesc

organizațiile de bază au 
o intensă

Sîmbătă a avut loc conferința 
orășenească de partid Petriia* La 
lucrările conferinței au participat 
tovarășii Ardeleana loan, secretar 
al Comitetului regional de partid 
Hunedoara și Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani.

Conferința a scos în evidență 
că sub îndrumarea comitetului o- 
rășenesc de partid, organizațiile 
de bază din sectoarele miniere și 
întreprinderi au îndrumat în mod 
concret activitatea colectivelor de 
muncă și le-au mobilizat pentru 
realizarea în mod ritmic și la toți 
indicatorii a sarcinilor de plan și 
angajamentelor de întrecere. In 
acest scop, comitetele de partid 
de la exploatările miniere, prepa- 
rație, organizațiile de bază au fost 
îndrumate să pună în dezbaterea 
comuniștilor cele mai importante 
probleme ale activității economice, 
în urma cărora s-au luat de fie
care dată măsuri menite 
la îmbunătățirea muncii, 
tul orășenesc de partid 

z formarea de colective pe
pentru a studia posibilitățile și re
sursele fiecărui loc de muncă în 

■■ vederea îndeplinirii angajamente
lor de întrecere, comitetele sindi- 

z catelor au fost îndrumate și aju- 
' tate să dezvolte întrecerea socia

listă, să militeze ca fiecare uni
tate economică să-și îndeplinească 
angajamentele de întrecere pe a- 
nul în curs. Comitetul 
de partid a analizat 
sectorului de investiții 
Lonea, munca de masă 
de comitetul U.T.M. în : 
rilor muncitori pentru 
disciplinei, activitatea organizațiilor 
de bază nr. 2 și 4 de Ia minele 
Petriia și Lonea etc. Analizarea 
fiecăreia din aceste probleme a 
dus Ia elaborarea de măsuri con
crete pentru îmbunătățirea muncii, 
a contribuit la intensificarea mo
bilizării colectivelor de muncă la 
înfăptuirea sarcinilor economice.

In perioada care a trecut din a- 
ceșt an, colectivele minelor Pe
triia și Lonea au extras peste plan 
30 240 tone cărbune, depăștndu-și 
astfel cu 3 240 tone cărbune an
gajamentul pe 1963. Sporul de pro
ducție s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii. In a- 
celași timp, minerii din Petriia 
precum și preparatorii au realizat 
o economie la prețul de cost de 
peste 1,5 milioane lei. Preparatorii 
au produs 10 000 tone brichete în 
afara sarcinilor de producție, au 
spălat și prelucrat mai bine de 
44 000 tone cărbune peste plan.

Conferința a arătat convingător

orășenesc 
activitatea 

de la mina 
desfășurată 
rindul tine- 

intărirea

că membrii de partid nu trec cu. 
vederea lipsurile care mai există<ț 
lipsuri care fac ca realizările ob
ținute să nu fie la nivelul posibfc 
lităților.
II și ПІ 
mas sub 
cărbune, 
toarelor
sprijinirea brigăzilor rămase fn ur
mă și, împreună cu organizațiile 
de bază, comitetele de secții, n-au 
desfășurat o largă muncă de ma
să pentru combaterea absențelor 
nemotivate. Deficiențe serioase 
s-au manifestat și în privința 
calității cărbunelui.' In darea de 
seamă s-a 
procentului 
mina Lonea 
circa 3 800
din cauză că nu a existat o preo
cupare atentă pentru alegerea șis
tului și puține sînt acele brigăzi 
care aplică 
gonet de 
șist". Așa 
conferință, 
de partid,
datoria de a desfășura 
muncă politică de masă pentru îm
bunătățirea calității producției. Pu
blicarea de articole la gazetele de 
perete, instruirea agitatorilor și a 
activului fără de partid pe această 
temă, organizarea de convorbiri la 
locurile de muncă pe tema calită
ții — iată doar citeva din sarcinile 
ce stau in fața organizației de ba
ză de la mina Lonea pentru a crea 
o preocupare de masă în vederea 
îmbunătățirii calității producției.

Discuțiile participanților la dez
bateri, hotărîrile adoptate de con
ferință, au fost străbătute de o 
înaltă grijă pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii de 
planul pe 1964 prevede 
rite, conferința a pus 
muniștilor sarcina de
planul cu 20 000 tone de cărbune, 
de a realiza o productivitate de 
1,310 tone cărbune pe post Ia mi
na Petriia și de 1,245 tone pe post 
la ruina Lonea, de a realiza pe 
oraș 1,2 milioane ]ei economii Ia 
prețul de cost. Sarcini de mare 
răspundere au fost stabilite și in 
ce privește îmbunătățirea activi
tății la lucrările de deschideri și 
pregătiri, introducerea tehnicii noi 
în subteran, reducerea consumului 
specific de material lemnos.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de conferință, mai mulți 
vorbitori intre care tov. Muru E- 
mil, șeful minei Petriia, au sub
liniat importanța mai bunei orga-

viitor. Deși 
sarcini spo- 
in fața co- 

a depăși

(Continuare în pag. 2-a)
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După ce treci 
Podul Elefterie, 
puțin furat 
priveliștea 
boviței, ale 
sub planșeu 
iazului morii ce străjuia 
150 de ani in acest loc, ai și 
ajuns în fața institutului de se
ruri și vaccinuri „Dr. I. Cantacu
zino".

E ora 7,30...
— II căutați pe profesorul Ciu

că ? Este în laborator, lucrează I
..Eram sigur că îl voi găsi aco- 

Cu citeva zile în urmă în 
aula Academiei — academicieni, 
colaboratori și foști elevi erau 
adunați să omagieze pe eminen- 
l-< om de știință ajuns la fru
moasa vîrstă de 80 de ani. In 
cuvinte pline de căldură, ei au 
subliniat personalitatea cercetăto
rului neobosit, Mihai Ciucă, care 
modest și sobru, muncește și azi 
fiind exemplu pentru toți cei din 
jurul său.

Iată-ne în laborator.
intr-o liniște deplină, savantul 

studiază absorbit tainele unei 
lumi nevăzute cu ochiul liber. Din 
cînd în cînd își ridică privirea 
din lentilele microscopului și no
tează cu migală, una după alta, 
noi date care se vor adăuga la 
vasta operă elaborată în cei a- 
proape 60 de ani ai săi de acti
vii ale.

Elev al școlii romîne de micro-

In savant octogenarde, 
Dîm- 
cărei ape tresar de 

ca din strînsoarea 
acum

biologie, creată de savanții Victor 
Babeș și Ion Cantacuzino, aca
demicianul Ciucă a preluat învă
țătura , lor pasteuriană. Ea a stat 
la baza cercetărilor sale încă din 
anul 1905, cînd ș-a specializat 
în microbiologie. Lui î se datoreșc, 
lucrări importante in domeniul 
bolilor . transmisibile, împotriva 
cărora și-a consacrat întreaga sa 
capacitate creatoare. Om de știin-, 
fă, entuziast și curajos, el a pă
truns, adeseori fără a lua în sea
mă primejdia, în focarul epidemic. 
Printre fotografiile personale ale 
savantului se găsesc imagini cate 
îl înfățișează în anii 1914—1916 
ca medic în primele rînduri ale 
acțiunii de combatere a tifosului 
exantematic, variolei, holerei, fe- 
brelor tifo-paratifice. diiteriei.

Numele acad. M. Ciucă este 
strîns legat de realizarea prime
lor vaccinuri antiholerice, de era
dicarea malariei, de biologia bac- 
terioiagului, al cărui studiu l-a 
început încă din 1920, de trata- , 
mentul prin impaludare al sifili
sului nervos, 
scarlatinei. Prin 
vastă, savantul
venit bine cunoscut în 
ga lume. Experiența romînească 
în combaterea malariei se bucură 
de o deosebită apreciere în fața

forurilor medica
le internaționale. 
Ea este folosi
tă cu succes în

multe regiuni de pe glob unde 
există încă focare ale acestei boli.

Contribuția la organizatea lup
tei antiepidemice pe plan inter
național a academicianului M. 
Ciucă este multiplă și complexă ; 
cursuri ținute la Paris, Hamburg, 
Ri.-raa, Singapore; 
epidemice ; 
majoritatea 
tar general 
din cadrul
apoi ca membru activ 
telul de experți al comisiei in
terimare a O.M.S., numele savan
tului romîn se află la loc 
cinste.

misiuni anti- 
călătorii de studii în 
țărilor lumii, ca secre- 
al comisiei de malarie 
Societății Națiunilor, 

în comi-

de
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de profilaxia 
activitatea sa 
Ciucă a de- 

întrea-

☆

Munca neobosită dăruită de 
cad. Ciucă în slujba științei 
ocrotirii sănătății este apreciată 
de poporul nostru. El a fost dis
tins cu titlurile de Laureat al Pre
miului de Stat și „Om de știință 
emerit". A fost decorat cu cele 
mai înalte distincții ale R.P. Ro- 

: mine. Omul, medicui, profesorul, 
toate laturile complexei sale 
tivități reprezintă un exemplu 
muncă pusă în slujba ocrotirii 
nătății poporului.

a-
și
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M. BUMBAC 
redactor la „Agerpres“.
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assL- Rezultatele sînt sub

(Urmare din pag. ba)

cate-
Valea 
două
сда-

I aș-

In cadrul campionatului 
goriel В la fotbal, seria a Il-a, 1 
jiului este reprezentată de 
echipe. Acum, la jumătatea 
pionatului, cînd liniștea s-a 
ternul din nou pe stadioane, se 
cuvine să facem o scurtă trecere 
în revistă asupra comportării ce
lor două echipe. Să le 
în ordinea situării lor 
ment

încă din primul meci 
la a dezamăgit pe înflăcărași săi 
suporteri. Intflnind pe teren pro
priu pe A.S. Cugir, gazdele au 
reușit doar un rezultat de ega- 
Mtate. Scor: 
acel duș rece 
pus mult pe 
torii echipei, 
împotriva băimărenilor a dat din 
nou încredere în potențialul echi
pei ca apoi să urmeze din nou un

luăm deci 
în clasa-

Jiul Petri-

1-1. A urmat apoi 
de la Turda care a 
gînduri pe sușțină- 
In schimb victoria

meci egal, acasă, în derbiul Văii 
Jiului, cu Minerul Lupeni.

De-a lungul celor 13 etape, Jiul 
Petrila a obținut nj, mai puțin 
de 6 rezultate de egalitate. Țlhînd 
parcă înadins să „doneze" cele 
trei puncte cîștigate în meciurile 
egale din deplasare, a realizat tot 
atîtea rezultate egale și pe teren 
propriu,

— Ah I dacă nu erau aceste 
meciuri egale acasă — spuneau 
cu năduf suporterii.

— Am fi tras la titlu — sus
țineau alții.

Privită prin prisma diferenței 
de puncte, într-adevăr aceasta e 
situația dacă s-ar fi adăugat și 
cele trei puncte pierdute acasă, 
la cele actuale. Par mai este un 
dacă. Fotbalul se joacă ținîndu-se 
seamă de golurile marcate, precum 
și de cele primite. Nu rare au

posibilități
fost cazurile cînd calificarea în- 
tr-o categorie superioară și chiar 
retrogradarea să depindă de gola
veraj, Iar la acest 
dreptul Jiului semnul e negativ: 
E drept că sînt și circumstanțe 
atenuante.

Echipa, mult întinerită, n-a avut 
timpul necesar să se sudeze, In 
ceea ce privește jocul de cîmp. 
puterea de luptă și nivelul tehnic^

........

capitol, în J •
$

©

la Petroșani

Jiul Petrila și Pan- 
echipă antrenată de 
al Jiului. Tudor Pa- 

care au înfruntat

o mulțime de ocazii printre 
și patru lovituri de colț. Go- 

„cade" în minutul 
printre apărători, Pe- 

puternic pe jos și

doua se desfășoară

în atac cît

nota de do-
In minutul 3

Joc amical
Zi de decembrie. Gerul a înce

put să-și arate tăria. Dar iubitorii 
fotbalului nu s-au lăsat intimidați; 
ei au mers în număr mare la sta
dion. Țineau să vadă întîlnirea a- 
micală dintre 
durii Tg. Jiu, 
fostul jucător 
raschiva. Cei
frigul n-au avut ce regreta. In for
mația Jiului au apărut cîteva ele
mente noi, dintre care unele cu 
reale posibilități. Deși la primul 
său joc, Peteanu s-a încadrat des
tul de bine în jocul echipei, do- 
vedindu-se util atît 
și în apărare.

Meciul începe în 
minare a pandurilor,
o combinație subtilă, un șut’ la 
poartă dar mingea trece pe lîngă 
bară. Cu patru minute mai tlrziu, 
dominarea echipei din Tîrgu Jiu 
se concretizează printr-un gol îns
cris la păianjen de Melinte. In a- 
ceastă perioadă, oaspeții au jucat 
ca la carte. Pasele pe jos, la în- 
tîlnire, combinațiile frumoase ău 
dovedit că nu întîmplător, la în
cheierea; turului categoriei C, echi
pa Pandurii șe află pe primul loc, 
în seria 
duși cu 
larea. Ei

în care activează. Con- 
1-0, jiuliștii forțează ega- 
domină autoritar dar iro-

A început să tulguie. Iubitorii 
plimbărilor cu motociclete au 
luat... vacanță. Totuși, după 
se vede și din clișeu, cite 
mai temerar se aventurează 
fosele...

cam 
cum 
unul 

pe

sesc
care
Iul egalizator
33. Infiltrat 
teanu trage 
înscrie.

Repriza a
tot în nota de dominare a gazde
lor. Cu toate acestea, ele n-au 
reușit să maree decît un singur 
gol prin Olteanu, cu toate că au 
mai beneficiat de cinci lovituri 
de colț.

In această parte a întîlnirii, oas
peții s-au apărat' calm și au contra
atacat periculos.

al întîlnlrilor s-a observat de la 
meci la meci o îmbunătățire. Ve
chea lacună a rămas însă. Atacul 
se bîlbîle în fața porții, trage im
precis, iar de marcat marcă cu 
multă zgîrcenie. Dovadă sînt cele 
13 goluri date în 13 etape. Or să 
mărci doar un gol de meci e puțin. 
Si dacă ținem seama că o bună 
parte din golurile marcate, se da
torase apărării, reiese și mai preg- 
nant în evidență slabul randament 
al atacului.

— Bine dar au muncit mult, 
băieții — vor susține unii.

E adevărat, nici nu se poate ne
ga acest lucru. Insă nu se 1 
rezultatele. Deci, în perioada de 
pregătire, de altfel destul de lun
ga, pînă la reluarea campionatu
lui, jucătorii, sub îndrumarea celor 
doi antrenori vor trebui să mun
cească mult în vederea lichidări? 
deficiențelor la capitolul finalizare. 
Acest lucru, bineînțeles, împletit 
cu un Joc de apărare ferm, o con
diție fizică ireproșabilă, dublate de 
o concepție tactică și o tehnică 
superioară.

Despre comportarea echipei Mi
nerul Lupeni vom reveni în pagina 
sport viitoare.
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Pregătiri ale echipei Știința 
Petroșani

A», 
c„ 
M„

ln-

A mai rămas doar o săptămâna 
pînă la începerea campionatului 
republican de volei — seria a H-a 
— serie în care participă și e- 
chipa Știința Petroșani. In cadrul 
pregătirilor, echipa locală a susți
nut două intllnlri de verificare în 
compania echipei Elecțroputere 
Craiova. Ambele intllnlri au fost 
cîștigate de studenții din Petroșani 
eu același scor : 3—2. De-a lungul 
celor 10 seturi disputate, antre
norul echipei știința, prof. Ciacu 
I, a folosit următorul lot de jucă
tori :

Rădulescu N.. Gornoviceanu 
Stelea Gh., Cojocaru T„ Cibu 
Schiopu D., Szilagy L„ Posac 
Horincaru V. și Manea I.

Stadiul de pregătire nu este
să cel așteptat. Faptul că studenții 
au întîlnit o echipă modestă pe 
care au învins-o de două ori, nu 
înseamnă prea mult S-a observat, 
e adevărat, în jocul Științei ten- ii, 
dința spre un volei spectaculos, ? 
plăcut publicului șl eficace în а- І 
celași timp. Păcat însă că mo- <r 
mentale de acest gen oferite pu- 
blicului au fost destul de puține. < 
Echipa s-a dovedit deficitară mai т 
ales Ia blocaje și preluări, unde | 
greșelile au abundat. In schimb, 1 
s-a observat jocul bun desfășurat Ъ 
în atac.

In timpul ce a mal rămas, toți 1’ 
membrii echipei trebuie să se pre- ], 
gătească cît mai serios pentru a 1 
desfășura jocuri frumoase în cam- j 
pîonat și totodată pentru a se cla- 4 
sa cît mal bine. ►

Redăm mai jos desfășurarea ce- *,
lor două meciuri» Setul I este',’ 
clștigat ușor. Pe rînd, Stelea, Со- " 
jocaru și Citau trag puternic, fă-, 
cînd oa după 15 minute de joc se-' 
tul să se încheie cu scorul de , 
15-3. Sutaapreciindu-șl adversarul, <* 
studenții se văd conduși în setul'/ 
II cu 6-0 și învinși In final cu \ 
15-7. Bine îndrumați de pe mar- J>

»

gine de antrenor, studenții cîștigă 
detașat setul II cu scorul de 15-5. 
In setul următor, studenții conduc 
pe rînd Cu 3-1, 5-2, 8-4, 11-7, De 
aici însă, din nou blocajele și pre
luările slabe permit craiovenilor să 
egaleze la П Și să cîștige cu 15- 
13. Urmează setul decisiv. A fost 
un set presărat cu mai puține gre
șeli, set în care echipa a arătat 
că poate juca mai bine.

I <.f
De-a lungul Întregului meci, am' • 

remarcat forma destul de bună în, ' 
care se află Cojocaru, Schiopu și ‘ 
Stelea. '

Al doilea meci, a fost mai fru- , 
mos. Invigători cu același scor, i 
3-2, studenții au jucat mai bine ’ 
și dacă nu ar fi avut „căderi" 
inexplicabile, ar fi învins mai 
ușor. —.

N. TÂUTU 
corespondent

7*?

<1
îl

<1
l

I

1
<

nizări a procesului de producție 
insistînd îndeosebi asupra necesită
ții plasării celor mai bune bri
găzi In locurile chele ale proce
sului da producție. Tovarășul Flaș- 
can Constantin a vorbit despre 
necesitatea introducerii mașinilor 
de încărcat Iz lucrările de pregă
tiri, acordarea unei asistențe teh
nice calificate minerilor. Comunis
tul Tănase Emil a vorbit despre 
importanța preluării brigăzilor ră
mase în urmă de către membri de 
partid, despre îmbunătățirea con
trolului organizațiilor de bază asu
pra conducerilor administrative, 
Delegatul Cenaru Gheorghe a «ub- 
ilnlat necesitatea asigurării din 
partea Direcției comerciale din 
C.C.V.J. a pieselor de schimb ne
cesare extinderii perforajului u- 
med, grija ce trebuie acordată pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale minerilor.

Conferința orășenească de partid 
a acordat o mare atenție dezbate
rii în mod temeinic a problemelor 
privind mai buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. Sub în
drumarea comitetului orășenesc de 
partid, Sfatul popular al orașului 
Petrila s-a ocupat în acest an cu 
mai multă răspundere de proble
mele gospodărești ale orașului. Cu 
toate realizările obținute în gos
podărirea și înfrumusețarea orașu-

---- ------- 0

neglijată, nu 
zone verzi, 
au fost în- 
O slabă ас- 

și in prt-

lui au existat și unele deficiențe. 
Curățenia la blocurile din Lonea, 
pe unele străzi a fost 
s-au creat suficiente 
iar cele existente nu 
(reținute cum trebuie.
Uvltate s.ș manifestat
vința întreținerii locuințelor, ame
najării trotuarelor din Petrila, 
transportului în comun, punerea 
fn funcție a noii conducte de apă 
potabilă.

In Încheierea lucrărilor conferin
ței au luat cuvîntul tov. Ardeleanu 
Ioan și Lazăr David. Vorbitorii au 
subliniat că sarcina cea mai im
portantă ce stă In fața comuniști
lor din Petrila este asigurarea tu
turor măsurilor necesare realizării 
cu succes a sarcinilor de plan șl 
angajamentelor de 
1964, Vorbitorii au 
privind lichidarea
urmă a unor sectoare și brigăzi. 
Întărirea continuă a organizațiilor 
de partid. De asemenea, vorbitorii 
au recomandat noului comitet oră
șenesc de partid să pună mai mult 
accent pe îmbunătățirea stilului 
de muncă, să asigure conducerea 
Ia un nivel superior a organizați
ilor U.T.M. și de sindicat.

Conferința a ales noul comitet 
orășenesc de partid. In prima 
plenară, noul comitet a ales 
secretar pe tov. Truță Emil.

întrecere pe 
dat indicații 
rămînerli în

Sînt create de pe acum condiții 
pentru o producție ritmică pe 1964

(Urmare din pag. l-a)

iar pro- 
muncii obținută între- 
pl.mificată cu 450 kg. 
pe poet. La aceste rea- 
adus o substanțială 
brigăzile de mineri 
Drob Gheorghe, Păcu-

sa
ca

zi.

3 084 tone de cărbune, 
ductivitatea 
ce pe cea 
de cărbune 
lizări și-au 
contribuție 
conduse de
raru Traian, Mirăuță Gheorghe, 
Bordea Emanoil, Conteanu Victor.

Creșterea productivității muncii 
în abataje și pe sector a fost rea- 
Uzată printr-o organizare temeini
că a fiecărui loc de muncă, plasa
rea judicioasă a forței de muncă 
și mai ales prin sporirea vitezelor 
de avansare. In luna noiembrie 
în abatajele cameră ale sectorului 
s-a obținut o viteză medie de a- 
vansare de peste 110 m., față de 
80 m, cit era prevăzut. La obține
rea acestor viteze sporite a con
tribuit în mare măsură aprovizio
narea la timp a brigăzilor cu ma
terialele necesare, efectuarea puș
cării imediat după terminarea o- 
perațiilor de perforare. Astfel, mai 
multe brigăzi au reușit să obțină 
cite două cîmpurl de cărbune pe 
aripă și schimb. Printre acestea se 
numără cele conduse de
Gheorghe și Mirăuță Gheorghe. 
abatajele frontale s-a atins o 
teză medie de avansare de 28 
pe lună. Adică s-a reușit să

■ .... 1ЯГА9МИА—■’"-""Я".'

scoată mai mult de o fîșie pe
Un fapt însemnat este și acela 

că în fiecare lună a fost îndepli
nit planul și la lucrările de pre
gătiri. In cele 11 luni ce au tre
cut planul la aceste iliucrări a fost 
depășit cu peste 400 m. Astfel, a 
fost asigurată linia necesară de 
front pentru extragerea unul -'vo
lum sporit de producție, abataje 
de rezervă. La aceste lucrări s-a 
evidențiat în mod deosebit briga
da condusă de Karacsonyi Rudolf.

Sectorul s-a pregătit încă de pe 
acum pentru îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan pe anul vi
itor. In acest scop au fost luate o 
serie de măsuri eficiente.. In eu- 
rînd se va trece la redeschiderea 
a două abataje cameră în stratul 
3. Se efectuează operații de cu
rățire 
tul 13
ceasta se face în scopul 
în exploatare a abatajului 
nr. 3 între orizonturile 480

Colectivul sectorului III Vulcan,
prin rezultatele obținute, prin con
dițiile create pentru creșterea pro
ducției șl productivității muncii, 
prin aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice prevăzute se pre
gătește temeinic pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor de plan 
pe 1964.

a lucrărilor vechi din stra- 
deasupra orizontului 555. A- 

punerii 
cameră 
și 555.

11 decembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen- 
trade, 8,06 Program de potpuriuri, 
9,01 Muzică din operete, 10,00 
Teatru la microfon: „Profesiunea 
doamnei Warren" de Bernard 
Shaw, 11,33 Muzică instrumentală 
de compozitori roroîni, 12,00 Mu- 
Zieă populară, 12,25 Concert de 
muzică ușoară, 13,10 Soliști de o-, 
peră, 14,00 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 15,00 Muzică de es
tradă, 15,30 Scene din operete, 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,30
Prietena noastră cartea, 18,30 Pro
gram muzical pentru evidențiați în 
întreeerea socialistă, 19,25 Pro
gram de romanțe, 20,40 Lecția de 
limba rusă. ОеШ S, 20,55 Muzică

I

Drob 
In 

vi
ni.
se

ușoară de Gelu Solomonescu, 21,15 
La microfon : Satira și umorul (re
luare), PROGRAMUL II. 10,10 Cîn- 
tece de Dumitru Bughici, 10,25 
Program interpretat de elevi ai 
școlilor de muzică din tară, 11,00 
Melodii populare din Oltenia, 11,30 
Muzică de estradă, 12,05 Frag
mente din opera „La serva pa
drone" de Pergolesi, 12,30 „Cîn- 
tare Romîniei socialiste" (montaj 
literar-muzical), 12,45 Din viața de 
concert a Capitalei, 13,40 Melodii 
populare, 14,05 Din operetele lui 
MilMcker, 14,35 Muzică ușoară de 
Soloviov Sedol și Anatolii Lepin, 
15,25 Qnteco și jocuri populare, 
16,30 Muzică din opere, 17,00 So
liști și formații artistice de ama-

tori, 18,05 Concert de estradă, 
18,50 Program de madrigale, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I, 
19,45 „Melodii... melodii..., emisiune 
de muzică ușoară romîneaecă, 20,15 
Școala și viața, 20,35 Muzică popu- . 
Iară, 21,20 Ciclul „Pagini din mu
zica contemporană". Muzică de 
compozitori suedezi, 22,00 Muzică 
de dans.

î■. w I
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11 decembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 

A dispărut o navă; REPUBLICA: 
O perlă de mamă; Misterul celor 
doi domni „N"; LIVEZENI: Omul 
cu două fețe; LUPENI: Pompierul 
atomic; BÂRBĂTENI: Albă ca ză
pada; URICANI: Clubul cavaleri
lor.
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Pentru centrele siderurgice —
cărbune cocsificabil de bună calitate!
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Succesele obținute în cursul acestui an de colectivul minei Lu
peni sînt însemnate. Minerii lupeneni au trimis ia zi peste sar
cinile lor de plan 50 000 tone de cărbune cocsificabtl, au atins 
o productivitate de 1,185 tone de cărbune pe post și au realizat 
0 economie de 3 163 000 lei. Importante realizări a obținut co
lectivul minei Lupeni și pe calea extinderii tehnicii noi, a pro
cedeelor avansate de lucru, precum $i în reducerea consumului de 
material lemnos. Sînt realizări însemnate, demne de colectivul 
deținător al drapelului de exploatare fruntașă pe bazinul nostru 
carbonifer.

La recenta plenară lărgită a comitetului 
la care au fost invitați șefi de brigăzi și de 
sectoarelor, cadrele medii tehn ice — oameni 
producției exploatării — s-a vor bit mai puțin 
nule. In schimb s-au dezbătut
ca mina Lupeni să îie deficitară Ia un indice 
lui de producție — calitatea cărbunelui. De 
a și fost convocată plenara comitetului de 
inițiativă bună, venită

de partid al minei, 
schimb, conducerile 

care hotărăsc soarta 
de realizările obți-

pe larg cauzele cară determină 
important al planu- 
fapt în acest scop 
partid. Șl a lost o

la timp.
Ut
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Probleme care trebuie să stea 
în atenție

ple- 
mi-

Din întreaga desfășurare a 
narei comitetului de patrid al 
nei a reieșit hotărîrea minerilor 
lupeneni de a îmbunătăți substan
țial calitatea producției.

Ce trebuie făcut însă în acest 
scop ? Minerii, tehnicienii și ingi
nerii 
nară 
suri 
ției, 
neri 
indicelui de calitate. Tov. Nan 
Traian, secretarul organizației de 
partid din sectorul III, sectorul cu 
cea mai mare penalizare, precum 
și alți vorbitori au arătat că in 

- acest an s-a neglijat urmărirea a 
« numeroase măsuri 

gure îmbunătățirea 
ducției. Mecanicii 
frontale din sectorul III 
instruiți să urmărească în perma
nență calitatea producției pe trans
portoare. jar cînd constată 
steril să oprească transportul 
a se alege șistul. A fost un 
cedeu bun care a dat roade, 
în ultimul timp a fost neglijat.

Slaba calitate a producției a 
fost determinată și de alte cauze. 
Brigadierul Petre Constantin a a- 
rătat că minerii din brigada sa în- 
tîmpină greutăți in alegerea șis
tului vizibil din cauza iluminației 
necorespunzătoare în abatajul fron
tal. De asemenea, brigadierul a 
făcut propunerea ca abatajelor 
frontale să li se facă o poditură 
dublă pentru a rezista presiunii 
sterilului cînd abatajul ajunge la 
banca inferioară și a opri astfel

care au luat cuvtntul 
au criticat o serie de 
în privința calității 
au făcut mai multe
menite să asigure realizarea

Tov.

în ple- 
neajun- 
produc- 
propu

menite să asi- 
calității pro- 

din abatajele 
au fost

mult 
spre 
pro-
Dar

scurgerea pietrei în cărbune 
timpul pușcării. Inginerul 
Stefan, șeful sectorului V, a pro
pus conducerii minei să asigure 
curățirea corespunzătoare a vago- 
netelor după ce acestea au fost 
golite de materialul de rambleu. 
In ultimul timp vagonetele nefi- 
ind curățate, în ele a rămas șist, 
fapt ce a contribuit la înrăutăți
rea calității cărbunelui transportat 
la suprafață. Au fost făcute pro
puneri și pentru reducerea umidi
tății cărbunelui, pentru îmbunătă
țirea luării probelor de calitate la 
culbutor etc.

La plenara comitetului de partid 
a participat tovarășul Bălan Vi- 
chente, membru în Biroul Comite
tului regional de partid. Luînd cu- 
vîntul în plenară, vorbitorul a re
levat atenția deosebită pe care o 
acordă conducerea partidului îm
bunătățirii continue a calită
ții producției. El a cerut mi
nerilor să asigure ca îmbunătăți
rea calității cărbunelui să devină 
un obiectiv de seama al întrecerii 
socialiste: din abataje să iasă la 
ziuă numai cărbune 
tate. In acest scop 
însă ca organizațiile 
sindicat, conducerile
ntstrative să urmărească cu o e- 
xigentă sporită traducerea în via
ță a măsurilor tehnico-organizato- 
rlce luate pentru îmbunătățirea 
calității producției, să desfășoare 
o muncă educativă susținută pen
tru sporirea răspunderii brigăzilor 
față de alegerea șistului vizibil în 
abataje, la fiecare loc de munca-

în 
Husti

de bună cali- 
este necesar 
de partid, de 
tehnico-admi-

In cadrul plenarei s-a vorbit 
pe larg despre însemnătatea deosebi
tă pe care o prezintă din punct 
de vedere economic îmbunătățirea 
continuă a calității producției S-a 
relevat bunăoară, de către repre
zentanții C.C.V.J., prezenți la ple
nară, că respectarea indicelui de 
calitate, ipcadrarea în normele de 
cenușă prevăzute pentru cărbunele 
brut condiționează direct obține
rea la preparații a sortimentelor 
de cărbune cerute de economia na
țională.

In referatul prezentat în plena
ră de către tov. ing. Nicorici Ni
colas, șeful minei, pe marginea 
preocupării conducerii exploatării 
cu privire la îmbunătățirea calită
ții producției, s-au arătat repercu
siunile pe care Ie-a avut slaba ca
litate a cărbunelui asupra celor
lalți indici ai planului. S-a rele
vat că,
lor interne de calitate 
tutui
fiind de 33,8 la sută față de 33 la 
sută,
de 7,5 la 
umiditate, 
umiditate — în cele 11 luni ce au 
trecut de la începutul anului — 
mina Lupeni a 
19 511 tone de 
cu 12 598 tone 
conținutului de 
aceste penalizări 
prin asigurarea unei calități cores
punzătoare a cărbunelui extras, 
mina Lupeni ar fi putut obține o 
economie și mai mare iar brigăzile 
de mineri ar fi realizat cîștiguri și 
mai frumoase. Astfel, pe primele 10 
luni 
tării

I Minerii din Lupeni sini cu- 
J noscuți pentru hărnicia
• au obținut în acest an
• tate deosebite
I plinirea sarcinilor
• Doar la un singur indice
• rămas deficitari. Cum se face
• ca la mina din care s-a extras 
! cea mai mare producție pește

privind 
de

lor. El 
reiul- 
inde- 
plan.

au

IMîlffll OlttTft
indice

prin nerespectarea norme- 
confi

de cenușă la cărbunele extras

cit este prevăzut, iar față 
sută, limita maximă de 
s-a ajuns la 8,1 la sută

fost penalizată cu 
cărbune din care 
pentru depășirea 

cenușă. Or, dacă 
ar fi fost evitate.

ale anului din cauza nerespec- 
calității producției s-a ma-

Un indice de primă Importanță 
jorat prețul de cost pe exploatare 
cu 2 485 386 lei. Nerespectarea ca
lității cărbunelui aduce după sine 
totodată micșorarea cîștigului bri
găzilor.- Astfel, prin depășirea con
ținutului de cenușă din producția 
extrasă, pe luna noiembrie șeful 
de brigadă Petre Constantin a pier
dut din cîștig 5Д0 lei pe post de 
miner, — Ghioancă Ioan — 3,25 
lei pe post, Nagy Andrei — 1,87 
iei pe post, Popescu Ioan — 4 lei 
pe post.

Este vorba deci de un
de primă importanță care are o 
influență directă asupra întregii 
activități economice a minei. Dar 
cum a fost privit acest indice la 
mina Lupeni ?

In referatul prezentat în plena
ră s-a arătat că în cursul acestui 
an conducerea minei Lupeni a a- 
cordat atenție calității producției. 
Problema indicelui de calitate a 
fost analizată în repetate rînduri. 
Cu acest prilej s-a atras atenția 
conducerilor de sectoare că pro
ducția extrasă are o slabă calitate, 
s-a cerut personalului tehnico-ingi- 
neresc să manifeste o exigență spo
rită față de respectarea normelor 
de ■ calitate, să efectueze un con
trol permanent la locurile de mun
că, să desfășoare o muncă educati
vă susținută pentru dezvoltarea 
răspunderii personalului în sub
ordine față de calitatea producției. 
Cu toate acestea, așa cum a sub
liniat de altfel plenara comitetului 
de partid, s-a făcut încă puțin la 
mina Lupeni pentru îmbunătățirea 
calității producției. Calitatea căr
bunelui trebuie să rănnnă In cen
trul preocupării întregului colectiv 
al exploatării,

* 
î

plan în acest an, s-a înregiș- ‘ 
trat și o mare pierdere pentru • 
calitatea necorespunzătoare a • 
cărbunelui ? Condițiile vitrege â 
să fie oare de vină ? Nu I Sint J 
mai multe cauze care au dus * 
Ia acest peajuns. In primul • 
rind este vorba de inițiativa • 
„Nici un vagonet de cărbune • 
rebutat pentru șist vizibil" • 
care se pare că a fost dată • 
uitării în acest an. f

In 1962 această inițiativă a j
ifost extinsă pe larg la mina 

Lupeni. Și ea a dat roade. 
Procentul de cenușă în cărbu
nele extras nu depășea limi
tele admise. In acea perioadă 
existau controlori de calitate 
care urmăreau felul cum se 
aplică această inițiativă și mă
surile pentru alegerea șistului. 
Faptul că în acest an iniția
tiva a fost dată uitării a con
tribuit în mare măsură la sla- *♦

♦ J
♦♦

ba calitate a producției. Acest 
lucru a reieșit și din discu
țiile purtate in plenara comi
tetului de partid. In concluzie, 
se cere ca în timp cît mai
scurt inițiativa să se bucure J 
din nou de o largă extindere, t

• »»»♦<»

scopul îmbu- 
calității 
plena- Sa

corespun-
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rcini de viitor
In 

nătățirii 
producției, 
ra comitetului de
partid a stabilit măsuri 
zăloare.

In hotărirea adoptată, 
pus în fața conducerii 
conducerilor de sectoare, 
întregului personal tehnic 
trol să urmărească zi de 
cum se face alegerea șistului vi
zibil atît le fronturile de lucru cît 
și în preabataje de bază sau îa 
punctele de încărcare în vagonete.

plenara a 
i minei, a 

în fața 
de con- 
zi felul

Iată una din căile principale meni
te să asigure reducerea conținutu
lui de cenușă din producția ex
trasă. Totodată însă este necesar 
să se acorde o atenție continuă 
și pușcării selective la locurile de 
muncă cu intercalași sterile. Pen
tru a remedia un alt neajuns care 
a contribuit la înrăutățirea calită- 

- ții producției — vagonetele necu- 
rățate — plenara a cerut conduce
rii minei să asigure respectarea 
întocmai a programului stabilit 
pentru curățirea vagonetelor de 
steril cu ajutorul culbutorului vi
brant. Iar în scopul urmăririi în
deaproape a șistului vizibil prove
nit de la
necesar ca sectorul VIII transport 
să facă proba de calitate la cel 
puțin 60 vagonete, 
să fie afișate zilnic.

Plenara a stabilit
tente și în vederea
dității cărbunelui, cerînd conduce
rilor de sectoare să introducă la 
locurile de muncă cu mult praf, 
pulverizatoare mecanice pentru
opri astfel stropirea locurilor de 
muncă direct cu furtunurile.

De altfel pentru a îmbunătăți 
substantial calitatea producției pe 
exploatare trebuie stabilite măsuri 
corespunzătoare ca fiecare brigadă 
să extragă cărbune curat. In acest 
scop e bine venită Indicația plena
rei ca, în cel шаі scurt timp, con
ducerea minei să elaboreze un plan 
de măsuri cu prevederi adecvate 
fiecărui loc de muncă. Este nece-

preocupare permanentă 
din partea fiecărui 

întregului colectiv al 
In acest scop, o deo-

locurile de muncă este

iar rezultatele

măsuri irnpor- 
reducerii umi-

a

Cu prilejul plenarei comitetului de partid al minei Lupeni s-au adunat minerii, inginerii și tehni
cienii exploatării. Au dezbătut una din problemele cele mai arzătoare ее stau în fața colectivului mi
nei : îmbunătățirea calității producției.

1N CLIȘEE:1 1. Tov. ing. Nicorici N'icoiae, șeful exploatării prezintă referatul din partea conduce
rii minei. 2. Aspect din timpul plenareL < i • ,

în adu- 
în cons- 
organiza- 
să aibă,

sar, de asemenea, 
ca la locurile 
de muncă de ma
re importanță să

fie numiți de către conducerea teh
nică responsabili cu calitatea pro
ducției.

îmbunătățirea calității cărbune
lui cere o 
și exigentă 
muncitor, a 
exploatării.
sebită importanță o are munca po- 
litico-educativă desfășurata de or- 

’ yanizațiije de partid și de n»asă 
pentru dezvoltarea răspunderii fio* 
cărei brigăzi față de calitatea pro
ducției. Calitatea producției tre
buie să fie mereu în atenția or
ganizațiilor de bază, a grupelor de 
partid și a agitatorilor, problemele ■ 
calității să fie analizate 
nări generale de partid, 
fătuirile de producție i 
tiiie de sindicat trebuie
de asemenea, în centrul preocupării 
lor extinderea inițiativei „Nici un 
vagonel de cărbune rebutat pentru 
șist".

întreaga muncă politică să ur
mărească stimularea fruntașilor în 
lupta pentru îmbunătățirea calității 
pioductiei, crearea unei puternice 
opinii împotriva acelora care ne
glijează alegerea șistului vizibil.

Economia națională, centrele si
derurgice, cer din partea 
cărbune cocsificabil mult 
calitate tot mai bună. Li 
peni există posibilități
scop, iar minerii, ingineri; și teh
nicienii sînt chemați ca printr-o 
preocupare susținută să aa’isfacă 
pe deplin și această cerință de o 
primă importanță.

minerilor 
și de o 

urina Lu- 
în acest
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Proclamarea independentei 
Zanzibarului

■[ ZANZIBAR 9 (Agerpres). 
Astă seară în Zanzibar va

arborat, pentru' prima dată, noul 
drapel — roșu cu verde — al Zan
zibarului. După 73 de ani de do
minație colonialistă, în dimineața 
Zilei de 10 decembrie 41 de salve 
de tun Vor anunța proclamarea 
independenței Zanzibarului, care 
constituie încununarea victoriei în
delungatei lupte de eliberare na
țională.

Q = —

păcii 
parte 

a de-

Manila HI 0. Kekkeaen
HELSINKI 9 (Agerpres).
„Activitatea în interesul 

constituie la noi în Finlanda 
integrantă a patriotismului",
cleraf U. K. Kekkonen, președin
tele. Finlandei, unei delegații stu
dențești care J-a vizitat cu prile
jul aniversării a 46 de ani de la 
proclamarea republicii. Pentru a- 
sigurarea vieții 
altă cale decît 
mării generale 
sigurarea păcii
a spus președintele. Acest lucru co
respunde 
mari cît 
poate fi 
subliniat

Kekkonen 
activeze în

omenirii nu există 
înfăptuirea dezar- 

și controlate și a- 
în întreaga lume,

atît intereselor țărilor 
și celor mici, dar el nu 
obținut fără a acționa, a 
el.

a cerut tineretului să 
favoarea cauzei păcii.

PLENARA С. C. AL P. C. U. S
MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

la 9 decembrie 1963, în Palatul 
Congreselor din Kremlin, s-a des
chis plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei fi
gurează problema „Dezvoltarea ra
pidă a industriei ehimice — con-

Conferința „mesei rotunde66 
' și-a încheiat lucrările

vitor la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare. Tratatul eon- 
stituie însă doar un prim pas, 
ceea ce înseamnă că lupta pentru 
pace trebuie să continue".

In cuvîntarea sa, Krishna Me
non, fost ministru al apărării al 
Indiei, a subliniat importanța în
țelegerii între U.R.S.S. și S.U.A. 
pentru asigurarea păcii în lume.

diție principală pentru creșterea 
producției agricole și a bunăstării 
poporului".

Tovarășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a prezentat raportul 
în această problemă.

0------------

Seminarul „Relațiile internaționale 
și pacea în lumea întreagă"

DELHI 9 (Agerpres).
In mesajul adresat de președin

tele Indiei Radhakrishnan partici- 
panților la ' seminarul „Relațiile 
internaționale și pacea în lumea 
întreagă", lucrările eăruia se des
fășoară la Delhi, se arată, printre 
altele: „Popoarele lumii sînt în
setate de pace. întreaga omenire 
a salutat încheierea Tratatului pri-

------------0

Ancheta Io looăloiă (о іішінгеа Iii J. Keooeflj
DALLAS 9 (Agerpres).
Biroul Federal de Investigații 

(FBI) continuă la Dallas ancheta 
pe marginea asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., John F. Kennedy. 
După cum transmite agenția France 
Presse, se relatează că Oswald, a- 
sasinul prezumtiv al președintelui 
Kennedy, s-a antrenat înaintea a- 
tentatului în apropierea orașului, 
la poligonul de tir de la Grand 
Prairie.

Din relatările martorilor anche
tați de FBI, 
din Dallas 
Presse, reies

arată corespondentul 
al agenției France 
o serie de probleme

Atac al rasiștilor din Georgia
NEW YORK 9 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că la Dawson, statul Georgia, 
rasiștii au săvîrșit un atac asupra 
unei case 
tiviști ai 
giștrarea 
t orale. In
cembrie au fost trase 
tei case, locuită de 
niels, peste 50 de focuri de armă,

în care se întruneau ac- 
eampaniei 
negrilor în 
noaptea de

pentru 
listele

7 spre 
asupra
Carolyn Da-

înre- 
elec- 

8 de- 
aces-

după care a fost aruncată și 
bombă care a provocat grave 
varii locuinței. Carolyn Daniels, 
lovită de un glonte, a fost trans
portată la spital. FBI-ul a deschis 
o anchetă.

După cum relatează Associated 
Press, populației de culoare din 
statul Georgia i se refuză dreptul 
constituțional de a vota în ale
gerile locale și federale.

©

Festivalul internațional al filmului 
din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 9 (A- 
gerpres).

In orașul mexican Acapulco a 
luat sfîrșit' eel de-al 6-lea Festi
val internațional al filmului din 
Mexic, la care au participat sirca 
1000 de actori, producători și ci
neaști din numeroase țări. Nu 6-a 

' acordat un premiu I dar s-au de
cernat mai multe „Premii Palen- 
que", reprezentînd o copie aurită a 
unui vechi bust indian. Printre

>»+

O

o 
a-

filmele distinse se numără: „Tra
gedia optimistă" (Uniunea Sovie
tică), „Harakiri" (Japonia), „Opt și 
jumătate" (Italia), „Cînd vine pi
sica" (Cehoslovacia) și altele. Pre
miile au fost decernate de un ju
riu internațional, avînd în frunte 
pe Rosas Priego (Mexic). Festivi
tatea de închidere a avut loc în 
vechiul fort San Diego, transfor
mat într-un teatru în aer liber.

Mesajul președintelui Goulart
«BRASILIA 9 (Agerpres).
Președintele Joao Goulart a a- 

mesaj Congresului bra- 
care propune 
muncitorilor 
In cazul cînd

dresat un 
zilian în 
salariilor 
șase luni,
duce o rapidă creștere

fiecare 
va pro- 
prețuri- 
această

revizuirea 
la 
se 
a

lor, mesajul propune ca 
revizuire ,să se facă la fiecare trei

0

seluni. De asemenea, în mesaj 
propune sporirea salariului mini
mal.

Președintele Goulart recunoaște 
în mesajul său că procesul infla
ționist ia amploare în Brazilia și 
promite eă guvernul va lua mă
suri serioase pentru a Temedia 
situația.

Von Hassel a părăsit S. U. A
NEW YORK 9 (Agerpres).
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, duminică 
seara a părăsit New Yorkul, Kai 
Uwe von Hassel, ministrul vest- 
german al apărării eare, la invi
tația ’lui MacNamara, ministrul a- 
părării al S.U.A., a Vizitat Statele 
Unite timp de două săptămîni.

înainte de a părăsi aeroportul

Idlewild, ministrul vest-german, a 
făcut o declarație ziariștilor în le
gătură eu vizita sa în S.UA., a- 
preciind-o ea „foarte utilă". Refe- 
rindu-se la întrevederile sale cu 
diferite personalități americane, 
von Hassel a 
cutate „toate 
res reciproc, 
militare".

spus că au fost dis- 
problemele de inte- 
precum și probleme

cărora deocamdată nu li s-a pu
tut da vreun răspuns. „Astfel, scrie 
corespondentul, accesul la poligo
nul de tir este dificil, neputîndu- 
se ajunge acolo decît cu automo
bilul. Or, Oswald nu știa să con
ducă". Pe de altă parte, una din 
cele trei persoane care au depus 
mărturie că l-au văzut pe Oswald la 
acest poligon de tir a declarat că 
„acesta era însoțit de o persoană 
care i-a înmînat pușca peste gri
lajul care desparte locul de par
care al automobilelor de poligon".

Ziarul „New York Times" 
blicat luni un interviu 
Bernard Weisman care 
o declarație instigatoare 
„Dallas 
atacuri 
dintelui 
rație a 
inte ca
fie asasinat.

După cum arată ziarul, Weisman 
a deelarat că este un admirator, 
al senatorului Barry Goldwater 
(senator republican ultrareacționar 
— n. r.), dar că nu aparține nici 
unei organizații politice. El a afir
mat că a strîns suma de 1464 
dolari pentru plata declarației în 
ziar „de la locuitori ai Dallas- 
ului, aparținînd cercurilor conser
vatoare". Weisman a refuzat 
indice 
dar a 
putea 

„zației

MOSCOVA 9. Corespondentul 
Agerpres transmite:

Conferința „mesei rotunde", ca
re și-a încheiat lucrările a adop
tat o serie de rezoluții în care se 
propun măsuri concrete pentru re
zolvarea principalelor probleme 
internaționale — destinderea în
cordării internaționale, dezarmarea 
generală și totală, întărirea secu
rității europene, dezvoltarea rela
țiilor economice și culturale între 
țări.

In rezoluția Comisiei politice a 
conferinței se propune rezolvarea 
următoarelor sarcini primordiale: 
încheierea unui tratat de neagre
siune între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O., crearea unor 
zone denuclearizate în Europa și 
în alte regiuni ale lumii, adopta
rea de măsuri care să preîntîmpi- 
ne un atac prin surprindere.

Participanțiî la conferință au 
cerut să se interzică orice fel de 
livrări de armament către guver
nele care îl folosesc pentru repri 
marea mișcărilor de eliberare. Re
zoluția cere marilor puteri să con 
tinue tratativele în problema Ger
maniei. Totodată, conferința și-a 
reafirmat declarația anterioară 
privire la necesitatea de a se 
corda R. P. Chineze 
vine în O.N.U.

In comisia pentru 
fost elaborate două
tr-una sînt enumerate măsurile 
re trebuie adoptate de urgență, 
iar cealaltă expune principalele 
puncte ale unui tratat pentru de
zarmare. Printre măsurile pe care 
Conferința „mesei rotunde" le con 
sideră urgente se află extinderea

atac prin surprindere.
ce privește acordul cu pri- 

la dezarmarea generală și to- 
Conferința a propus căi con-

locul ce-i

dezarmare 
rezoluții.

cu
a-

re-

au
In-
ca-

a pu- 
luaț lui 

a semnat 
in ziarul 
conținîndMomind News", 

violente împotriva preșe- 
Kennedy. Această decla- 

apărut cu cîteva ore îna- 
președintele Kennedy să

a

acțiunii Tratatului de la Moscova 
asupra experiențelor subterane, în
cheierea unui acord care să îm
piedice fabricarea armei atomice 
de către țările ce nu dispun încă 
de ea, asumarea de către puterile 
nucleare a obligației de a nu am
plasa arma nucleară în regiunile 
unde aceasta nu există pînă în 
prezent, stabilirea unor puncte de 
observație pentru preîntîmpinarea 
unui

In 
vire 
tală,
crete pentru ca ea să fie înfăp
tuită în trei etape eșalonate pe 
o perioadă de 6 ani.

Comisia economică a examinat 
problemele privind dezvoltarea co
laborării economice ca aspect im
portant al întăririi păcii interna
ționale.

Conferința a cerut înlăturarea 
embargoului, a tarifelor, a restric
țiilor de credit, care împiedică 
dezvoltarea comerțului și consti
tuie o excrescență a „Tăzboiului 
rece".

La cea de-a 8-a Conferință a 
„mesei rotunde" a fost creată Co
misia culturală, care a propus con
vocarea unui Congres pedagogic 
international (Ia început european), 
care să elaboreze metode de edu
care a tinerei generații în 
colaborării internaționale 
prieteniei între popoare. 
, In timpul întîlnirilor s-a
o atenție deosebită proiectului de 
colaborare internațională în dome
niul cercetărilor științifice și me
dicale. Printre altele, s-a exprimat 
speranța că Institutul de cercetări 
în domeniul cancerului va fi creat 
cit mai urgent.

spiritul 
și al

acordat

să 
numele acestor persoane 

spus că unele dintre ele s-ar 
să fie membre ale „Organi- 
John Birch" (organizație de
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CATASTROFĂ AERIANĂ
NEW YORK 9 (Agerpres).
Un avion de tipul „Boeing-707", 

aparținînd companiei de aviație 
„Panamerican World Airways", s-a 
prăbușit în flăcări la 8 decembrie 
în apropiere de orășelul Elkton, 
statul Maryland (S.U.A.). Toți cei 
74 de pasageri și echipajul for
mat din opt persoane au pierit. 
Experți ai Agenției federale de a- 
viație au sosit imediat la locul a- 
cestui accident. Pînă în prezent 
numai două cadavre au fost găsi
te. Un automobilist care circulă pe 
o autostradă din Maryland a de-extremă dreaptă — n. r.).

ATENA. O delegație a Comite- 
tului expoziției mondiale de la 
New York, care urmează să aibă 
loc în 1964 a făcut un demers pe 
lingă guvernul grec pentru a ob
ține trimiterea temporară în S.U.A. 
a unor statui celebre din antichi
tate, oferind pentru aceasta citeva 
milioane de dolari. G. Anastasiadis, 
ministru fără portofoliu în guver
nul grec, a declarat — potrivit a- 
genției France Presse — că va cere 
Consiliului arheologic din Grecia 
șă găsească o soluție pentru a ilus
tra cît mai bine spiritul și civiliza
ția elenă Ia Expoziția mondială de 
Ia New York.

LONDRA. In legătură eu pro
clamarea independentei Kenyei la 
12 decembrie, Duncan Sandys, mi
nistrul englez al coloniilor și 
Commonwealthului, a plecat la 
Nairobi pentru a participa la festi
vități.

PARIS. Comitetul C.E.E. ‘— Co
munitatea economică vest-europea- 
nă — pentru problemele oțelului 
a hotărit să supună unui studiu a- 
mănunțit situația pe piețele mon
diale ale oțelului. Acest studiu 
trebuie să se refere in special la

г

clarat că avionul semăna cu o pa
ră de foc.

Potrivit unor relatări, înainte de 
explozia care s-a produs pe bordul 
avionului, la baza aeriană din Do
ver a fost captat un mesaj radio
fonic prin care unul din piloțl a- 
nunța: „Ne prăbușim în flăcări". 
Autoritățile continuă cercetările. 
Agenția France Presse remarca 
faptul că această catastrofă aeria
nă este a 10-a care are loc de 
cînd aparatele de tip „Boeing-707" 
au intrat în funcțiune pe liniile 
aeriene internaționale.

dezechilibrul existent dintre cerere 
și capacitatea de producție in a- 
cest domeniu, precum și la modul 
cum ar putea fi învinse dificultă
țile prezente ale producătorilor la 
vînzarea oțelului. In acest scop a 
fost numită o comisie compusă din 
reprezentanți ai R. F. Germane, 
Belgiei, Luxemburgului, Franței, 
Marii Britanii, Suediei și Statelor 
Unite, care va întocmi un raport.

majorarea salariilor, va fi decla
rată greva. Autoritățile locale con
sideră că în prezent este posibilă 
izbucnirea unei greve generale în 
Islanda. ,

in lapte 
în luna 

de 
in

SANTIAGO DE CHILE. Ziarele 
chiliene anunță că 3 000 de mun
citori de la oțelăria Huacipato, si
tuată în suburbiile orașului Con
cepcion, au declarat o grevă de 
24 de ore, în sprijinul cererii lor 
de mărire a salariilor. Patronii au 
refuzat să satisfacă revendicările 
muncitorilor.
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WASHINGTON. Serviciul pentru 
sănătate publică din S.U.A. a a- 
nunțat că procentajul de stronțiu 
90 radioactiv conținut 
scade continuu. Astfel,
septembrie el a reprezentat 26 
picocurles la litrul de lapte, 
timp ce in august reprezenta 28, 
in iulie — 31, iar in iunie 
(Un picocurles reprezintă a mili
arda parte din cantitatea de radia
ții produsă de un gram de radiu). 
Scăderea procentajului de stronțiu 
90 radioactiv in lapte este pusă 
in legătură cu încetarea experien
țelor nucleare în atmosferă.

ISTANBUL. Un autobuz de pa
sageri s-a ciocnit de un tren în 

apropiere de localitatea Manisa (in 
partea de vest a Turcdei). In urma 
accidentului 17 persoane și-au pier
dut viața.

REYK JAVIK. Peste 50 de sin
dicate islandeze, reunind 20 000 de 
muncitori, au declarat că dacă la 
10 decembrie nu se va ajunge la 
un acord cu patronii în ce privește

BRASILIA. Agenția Prensa La
tina anunță că la Brasilia și Rio 
de Janeiro au luat ființă Comi
tete de solidaritate cu mișcarea de 
eliberare din Venezuela. La Rio de 
Janeiro, Mareos Negron, repre
zentant al Forțelor naționale de 
eliberare din Venezuela, a ținut o 
conferință despre situația din a- 
eeastă țară. La Brasilia, deputatul 
brazilian Neiva Morira a vorbit la 
postul de radio despre rolul și im
portanța Frontului național de e» 
liberare din Venezuela. _;
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