
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine 

D E C R E T 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 37 pct. 1 cfin Constituție, Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romine

DECRETEAZĂ!
Se convoacă Marea Adunare Națională în a dncea sesiune, об* 

dinară, a celei de-a patra legislaturi, in ziua de 26 decembrie 1963, oră 
10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.

președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DSJ

în acțiunile 
controlului 

și persona
la S.M.S.

controlul 
pentru supra- 
efectuate s-au 
abateri de la 
susținerea lu-

După prima decadă
După producția extrasă pină in 

dimineața zilei de 11 decembrie, 
la mina Aninoasa primul loc în 
întrecerea dintre sectoare îl ocupă 
colectivul sectorului III Piscu, care 
a depășit sarcinile de plan cu 
tone de cărbune. Randamentul 
lizat pe sector este superior 
lui planificat cu 56 kilograme 
bune pe post. I.a succesul obținut 
de sectorul III Piscu au contribuit 
în mod deosebit brigăzile conduse 
de minerii Bulgaru Gheorghe și 
Schneider Francisc.

Cărbune de calitate
In primele 10 zile ale lunii 

decembrie, procentul de cenușă din 
cărbunele extras de minerii din A- 
nîneasa este de 29,3 la sută, cu 0,7 
procente mai mic decît procentul 
admis. Printre brigăzile care au 
extras cărbune de calitate se nu
mără cele conduse de minerii Muj- 
nai Nicol ae, Hegedus Dănilă, 
Schneider Francisc și Moisiu Re
mus.

I
C. DÂNILÂ 

corespondent
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din cadrul secției 
la preparația Petrila 
luna trecută succese

Schimb evidenjiat 
pe secție

Muncitorii 
spălătorie de 
au obținut în
de seamă. Cele mai bune rezultate 
pe secție în perioada respectivă 
le-a dobîndit schimbul condus de 
lane Iosif. In acest schimb spălă
toria a funcționat cu un debit su
perior celui prevăzut, cu 175 tone 
pe oră.

Colectivul acestui schimb a pus 
un mare accent și pe îmbunătăți
rea indicilor de calitate la cărbu
nele preparat. Astfel, calitatea căr
bunelui special a fost îmbunătă
țită cu 0,5 puncte, iar la sorturile 
0—10 și 10—80 acest indice a fost 
îmbunătățit cu 0,3 și, respectiv, 2,3 
puncte. Ca urmare a succeselor ob
ținute, acest schimb a fost declarat' 
fruntaș pe secție pe luna noiem
brie.

PETRU GÂINA 
corespondent

laGaier Francisc este unul dintre cei mai pregătiți electricieni de 
sectorul I.C.M.M. Petroșani. Lucrările executate de el sînt întotdeauna 
de calitate. '

IN CLIȘEU: Comunistul Gaier Francisc împreună cu ortacul 
Denis Francisc efectuînd verificarea unui tablou de siguranță.

său

-----------©-------—

Din activitatea unităților comerciale
Rezultate frumoase
Interiorul magazinului O.C.L. Ali

mentara nr. 2 din Petroșani are un 
aspect îngrijit, mărfurile sînt aran
jate cu gust în rafturi și etichetate. 
Deserviți prompt și civilizat, cum
părătorii pleacă pe deplin satisfă- 
cuți din magazin.

Ca urmare a acestui fapt, planul 
de desfacere a mărfurilor pe cele 
11 luni ce s-au scurs din anul cu
rent, a fost realizat în proporție de 
110 Ia sută. De asemenea, planul 
de circulație a mărfurilor a fost 
realizat în proporție de 105 la 
sută.

O contribuție prețioasă la obți
nerea acestor rezultate au adus-o 
vînzătorii Crișan Maria, Bădău 
Doina, Lăncrăjan Maria, Beretzky 
Agneta, precum și Iu'dean Teodor, 
Coc Mariana în frunte cu respon

sabilul magazinului Bodrog Alexan
dru.

Cu planul depășit
Magazinul alimentar nr. 6 din 

orașul Petroșani, al cărui respon
sabil e tov. Marian loan, se bu
cură de o bună apreciere din par
tea cumpărătorilor. Curat Si bine 
aprovizionat, cu un personal har
nic și conștiincios, magazinul cu
noaște zi de zi o continuă afluență.

Drept rezultat al acestui lucru, 
planul de desfacere pe luna noiem
brie a fost realizat în proporție de 
112 la sută. De asemenea, prin 
păstrarea bună a mărfurilor s-au 
obținut economii la perisabilitate, 
în valoare de peste 2 000 let

C. IOAN 
corespondent

Grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă la mina Vulcan

La mina Vulcan se pune un ma
re accent pe îmbunătățirea substan
țială a condițiilor de muncă ale 
muncitorilor. Recent a fost organi
zat un control preventiv intern 
care a cuprins toate compartimen
tele de activitate. Acesta s-a a- 
xat in mod special pe probleme de 
protecție a muncii și tehnica secu
rității. Cu această ocazie s-au con
stituit 3 comisii pentru 
din subteran și una 
față. La controalele 
semnalat o serie de 
N.T.S. cu privire Ia
crărilor de mină, respectarea re
gulilor de transport, modul de in
struire a muncitorilor și completa
rea fișelor de instruire etc., defi
ciențe care în bună parte au fost 
remediate.

Această acțiune de control pre
ventiv a contribuit în mare măsură 
Ia reducerea numărului de acci
dente, la îmbunătățirea condițiilor 
de lucru.

Un sprijin prețios 
întreprinse, cu ocazia 
preventiv, ne-a acordat 
Iul medico-sanltar de
Vulcan, care atît în subteran cit 

Ia suprafață a însoțit comisiile 
de control aducîndu-și contribuția 
în problemele de igiena muncii. 
Pe teme de protecție a muncii au.

Și

Pe
fost expuse 7 conferințe în sala de 
apel, două la stația de radioampli
ficare, două la stația de salvare 
etc. S-au ținut conferințe сц teme 
ca; „Silicoza și prevenirea el", 
„Combaterea intoxicațiilor cu ga
ze de mină" și altele. Conferințele 
au fost audiate de un mare număr 
de muncitori. In același timp, s-a 
îmbunătățit și
încă
puse

culație. O atenție deosebită s-a a- 
cordat cu ocazia controlului pre
ventiv și posturilor de prim ajutor. 
La fiecare post s-a verificat și 
completat stocul de medicamente. 
De asemenea, s-a acordat echipa
ment de protecție muncitorilor ca
re lucrează în condiții mai grele 
de muncă. Pentru echipament de 
protecție s-a alocat pe anul în 
curs suma de 216 000 Iei.

O preocupare de seamă ,a con
ducerii minei Vulcan, in colabora
re cu S.M.S. Vulcan, a fost aceea 
ca toți muncitorii care au lucrat 
mai mulți ani în steril, după un 
examen medical minuțios, să fie 
schimbați la alte locuri de mun
că, in cărbune. Aceasta a fost o 
măsură preventivă, în scopul re
ducerii numărului îmbolnăvirilor 
de silicoză.

O metodă eficientă în combate
rea prafului silicogen este folosi
rea perdelelor de ceață. Aceasta 
se face cu ajutorul unor instalații 
care pulverizează apa sub presiu
ne în formă de ceață la locurile 
de muncă in steril. Această me
todă s-a aplicat cu succes mai a- 
les de către brigăzile conduse de 
lonașcu Ioan, în galeria direcțio
nală din culcușul stratului 5 ori
zontul 550 blocul ІП, Fărcășeanu 
Zimbru, galeria principală de trans
port orizontul 480, blocul III.

Perforajul umed s-a folosit mal 
mult experimental la patru locuri 
de muncă. Urmează să se aducă 
îmbunătățiri după care se va apli
ca pe sCară mai largă, fn cursul- 
acestui an s-au montat peste 2000

agitația vizuală: 
16 afișe sugestive au fost ex- 
pe traseele principale de cir

EMIL SIMINA 
tehnician — mina Vulcan

(Continuare in pag. 3-a)
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FIER VECHI OȚELARIILOR
toate unitățile de pionieri din 
se acordă o mare atenție co

In 
țară, 
lectării fierului vechi atît de ne
cesar oțelăriilor. Și pionierii uni
tății noastre sînt preocupați de 
colectarea metalelor vechi. Așa, 
de exemplu, în cursul acestui tri
mestru elevii școlii noastre au 
colectat 4660 kg. fier vechi, can
titate care a fost predată I.C.M.-

pio-ulut Intr-o singură după-masă 
nierii detașamentului nr. 2 au co
lectat aproximativ 2000 kg. fier 
vechi. In această acțiune s-au e- 
vidențiat pionierii Gaer Vasile, 
Cîra Gheorghe, Zăpîrțan Adriana, 
Bancu Maria, Matrici Gheorghe și 
alții.

MIRCEA IONICA
Școala generală de 8 ani nr.-2 

Petroșani

Calitatea cărbunelui se hotărăște în abataj!

' Brigada condusă de minerul Deak Petru de la sectorul de investiții 
al minei Lonea realizează lunar avansări de 90—100 metr! liniari. Bri
gada este deținătoare a fanionului de brigadă evidențiată.

IN CLIȘEU : Șeful brigăzii (mij loc) alături de cîțiva ortaci.

In recenta plenară a comitetu
lui de partid al minei s-a subli
niat că penalizările aplicate la mina 
Lupeni pentru calitatea necores
punzătoare a producției își au 
cauza, în cea mai mare parte, in 
depășirea conținutului de cenușă ’a 
sortimentul de blocuri de peste 80 
mm. Din analizele făcute la labo
rator rezultă că, în general, con
ținutul de cenușă la blocuri este 
de peste 40 la sută, deci cu mult 
peste limita admisă. De ce aceas
ta? Pentru [aptul că producția la 
acest sortiment conține într-o pro
porție de 45 la sută steril, care 
neales la tocurile de muncă, in 
abataje, ajunge la preparație. De 
altfel din analizele de șist vizibil 
cît și din constatările la locurile 
de muncă rezultă că un mare nu
măr de brigăzi neglijează alegerea 
sterilului din cărbune la locurile 
de muncă. Astfel, pentru conținu
tul de șist vizibil găsit în cărbune 
au fost penalizate brigăzile con
duse de tov. Lukacs Andrei 'cu 

1923 tone cărbune), Nagy Andrei

(cu 581 tone). Petre Constantin (cu 
512 tone), Leczfalvi Mihai (cu 586 
tone), Dobai loan (cu 430 tone), 
Isai Gheorghe (cu 428 tone). Au 
fost penalizate, de asemenea, cu 
cite 100—370 tone brigăzile con
duse de minerii Stuparu Iulian, 
Mililă Alexandru, Băcanu Aurel, 
Buliga Petre, Popa Ioan, Luca Va
sile, Ghioancă Sabin, Ghioancă 
loan. Poboreni Alexandru, Guță 
Nicolae, Șălceanu Petre. Și lista 
brigăzilor penalizate ar putea con
tinua cu încă multe brigăzi, în
deosebi din sectoarele III, IV B, 

• IV A, care au negâiat calitatea 
producției, n-au dovedit preocupare 
pentru alegerea șistului vizibil, au 
închis ochii în fata bulgărilor de 
steril care astfel au tost transpor
tate împreună cu cărbunele la su
prafață, la preparație dăunind în
tregii activități a minei.

Un participant Да plenară a spus, 
printre altele, că problema calită
ții producției e o problemă de 
conștiință și reflectă gradul de răs
pundere al fiecărei brigăzi față 
de calitatea muncii sale. Or, asu-

. ■ j. AJ 

pra acestei chestiuni trebuie să re
flecte fiecare brigadă, fiecare bri
gadier sau șef de schimb. Dar sla
ba calitate a producției mai are 
încă o cauzătolerarea de către 
maiștri a neglijentei brigăzilor față 
de alegerea șistului din cărbune. 
Printre maiștrii care dovedesc ne
glijență față de calitatea produc
ției date de brigăzile de care răs
pund sînt și Muller Adalbert. Bră- 
teanu Ioan, Erseny Iosif, Foteșcu 
Dumitru, Bădău Gh„ St'răuț Petru. 
Boca Adrian, Klatt Mihai, Kiss 
Martin, Zborovski Ludovic Ersek 
Ștefan, Armeanu Dumitru.

Sarcina de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui impune concen
trarea atenției spre sporirea preo
cupării brigăzilor, a maiștrilor mi
neri față de alegerea șistului vizi
bil în fiecare abataj, la fiecare loc 
de muncă, acolo unde șe hotărăște 
soarta producției, deci și a calității 
acesteia. Iată pentru ce trebuie să 
militeze fiecare organizație de 
partid, fiecare conducere adminis
trativă din sectoarele mineL
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Posibilități care trebuie folosite 

din plin
Coleetivul minei Lupeni și-a 

câștigat, mai ales în acest an, mari 
merite în lupta pentru sporirea 
continuă a producției de cărbune 
cocsificabil atît de necesar indus
triei noastre siderurgice. Cele 
peste 50 000 tone cărbune date 
peste plan, pe baza Greșteyii pro
ductivității muneii, economiile la 
prețul de cost care se cifrează la 
2 800 000 lei constituie o 
turie a hărniciei acestui

La obținerea acestor 
alături de comuniști, de 
muncitori, tinerii mineri 
aiului, care formează o bună parte 
• colectivului minei, au 
contribuție însemnată, 
conduse de tovarășii 
Sabin, Barbu Nicolae, Petre Con
stantin și multe altele, care prin 
succesele lor își înscriu tună de 
lună numele pe panoul de onoare 
al minei, cuprind mulți tineri. 
Muncind alături de comuniști, ur- 
mînd 
roși 
între 
loan,

vie măr- 
colectiv. 
realizări, 

ceilalți 
ai Lupe-

adus o 
Brigăzile 
Gliioanca

Pop 
Peter 

Cristian 
Arișan 
Farkas 

alții

exemplul lor înaintat, triune- 
mineri și muncitori utemiști 
care Maiida Aurelian,
Abdulachim Vaida,

Francisc, Dog ar u Tudor, 
Mihaiache, Amaria Aurel, 
Vasile, Stănescu Nicolae, 
Tudor, Dutică Ilje și multi
s-au dovedit oameni de nădejde, 
cu care organizația U.T.M. se poa
te mîndri.

Sînt însă la mina Lupeni unii 
tineri — e drept puțini la număr 
— cure prin atitudinea lor față de 
munca, prin comportarea de care 
dau dovadă nu fac cinste colecti
velor in mijlocul cărora lucrează. 
Jiberna Iosif, Vig 
sectorul I A, Chiru 
zatu Valerian din 
Zilenski Sigismund, 
xandru din sectorul 
sile, Solomon Marian din sectorul 
III, Pîntecuț Vasile, Golescu Ni
colae, din sectorul IV B, Gros Cor
nel, Boros Ioan din sectorul VII, 
Meszaros Dumitru din sectorul VIII 
•i alții se remarcă prin... absente 
nemotivate, nerespectarea celor 8 
ore de muncă, sati prin lipsă de 
respect față de muncitorii vîrstnici, 
față de personalul tehnie. Cîțiva

Alexandru din 
Nicolae, Bote- 
sectorul I B, 

Egyedi Ale
ii, Răzor Va-

I

al minei Pe- 
cu vederea 
tinăr și l-a 
adunării ge-

partea organiza- 
U.T.M. nu s-a li
la atît. Secreta- 
propus conduce- 
ca tînărul Apro-

(
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te urmă cu cîteva luni, ute- 
mistul Aprofiri Constantin a- 
vea o comportare necorespun
zătoare în societate și făcea 
absențe nemotivate de la lu
cra. Tovarășul Bodenlosz loan, 
secretara! organizației U.T.M. 
din sectorul IV 
trila n-a trecut 
abaterile acestui 
pus in discuția
nerale a utemiștiior. Cu acest 
prilej, tinerii mineri i-au ce
rut lui Aprofiri să-și schimbe 
atitudinea față de muncă, să 
lucreze disciplinat, să nu mai 
creeze greutăți colectivului fă- 
cind absențe nemotivate.

Dar sprijinul primit de tov. 
Aprofiri din 
ției de bază 
mitaț numai 
ral U.T.M. a 
rii sectorului
firi să fie mutat într-o brigadă 
unde muncesc mai mulți ute
miști harnici, entuziaști, de la 
care să poată învăța. Astfel 
tov. Aprofiri a fost mutat in 
brigada tovarășului Moldovan 
Teodor.

Aprofiri s-a împrietenit cu 
noii Săi' tovarăși de muncă. 
Alături de ei a Început *3 
participe la diferite acțiuni 
patriotice, să vizioneze iilme, 

să frecventeze clubul. Treptat, 
influența lor asupra noului or
tac a început să 
In prezent 
stantin se 
nerii care 
nat, iar In 
cipă la activități obștești.

dea roade, 
tov. Aprofiri Con- 
numără printre ti- 
muncesc dlsdpli- 

timpul liber, parti-
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Lu- 
trag

tineri, între care Laszlo Gheorghe, 
Octavian Lazăr, Moraru Traian, 
Nebunu Ioan, Munteanu Pavel, 
Glovicska Francisc și-au făcut fai
mă prin arta de a simula că sînt 
„bolnavi" în zilele cînd n-au 
de lucru, prin insistentele pe 
le depun la medici pentru a 
tine foi de scutire medicală.

Dacă in rîndul tinerilor din 
peni mai sînt unii tineri care
înapoi munca colectivului, aceasta 
se datorește și faptului că orga
nizațiile de tineret, în frunte cu 
comitetul U.T.M. pe mină, n-au 
căutat să folosească din plin mul
tiplele mijloace care le stau la 
dispoziție pentru influențarea în 
-pre bine a acestor tineri, pentru 
educarea lor. Poeturile utemiste de 
control, care ar putea efectua rai
duri în legătură cu disciplina, ca
re pot publica cu operativitate ca
ricaturi, articole critice atunci cînd 
se ivesc lipsuri, sînt pur și simplu 
date uitării. Sute și sute de tineri 
mineri și muncitori participă la 
numeroase acțiuni de muncă pa
triotică, în cadrul cărora s-au co
lectat 395 tone fier vechi, s-au 
recuperat 70 tone cărbune, s-au 
amenajat zone verzi în incinta mi
nei sau în oraș, sau s-a venit în 
sprijini»! constructorilor de pe șan
tiere. De ce organizațiile U.T.M. 
nu Insistă ca și tinerii certați cu 
disciplina, cu munca să vină și ei 
alături de tovarășii lor, să simtă 
bucuria de a fi pus umărul la în
florirea orașului, mîndria de a fi 
făcut ceva în plus pentru semenii 
lor ? Comitetul U.T.M., organiza
țiile de bază din cadrul sectoare
lor au posibilitatea de a repartiza 
celor mai’ buni tineri sarcina de 
a-i atrage pe acești tineri la acti
vitățile care se desfășoară Ia club, 
la manifestările ce se organizează 
în timpul liber în scopul educării, 
formării lor ea oameni înaintați. 
De multă eficacitate s-a dovedit 
discutarea abaterilor unor tineri 
în adunările organizațiilor U.T.M., 
sau chiar în cadrai brigăzilor din 
care fac parte. De ce la mina Lu
peni nu se folosește și acest mij
loc de creare a unei 
pinii de masă față de 
la disciplina muncii ?

Este neeesar ea 
U.T.M. de la mina Lupeni să folo
sească din plin, cu inițiativă, mul
tiplele forme de educare a tineri
lor mineri și muncitori, de mobili
zare a lor la muncă conștientă, 
disciplinată pentru îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața harnicului 
colectiv al acestei exploatări.

puternice o- 
abaterile de

organizația

CLIȘEU :

I

Tineri inovatori

„Visează Lupens 
lucrează și bri
gada condusă de 
tovarășa 
Maria.
brigadă 
ză lună
însemnate 
tități 

peste 
plan.

IN
Tinerele Pop Ma
ria, Felcău Ana, 
Funduc Maria, 
Mocanu Lucretia 
și Bejenaru Ida

Funduc 
Această 

realizea- 
de

de 
sarcinile de

■ 7. '
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Utemiștii de la mina Petrila au 
contribuit din plin în acest an la 
dezvoltarea mișcării de inovații.

Dintre cele 11 propuneri de ino
vații făcute de tineri, 8 sînt deja 
aplicate. Ca rezultat al 
în producție a celor 8 
s-a realizat o economie 
culată de 60 000 lei.

Dintre utemiștii 
evidențiat tovarășii 
și Antal Ervin.

aplicării 
inovații 
antecal-

inovatori s-au 
Haidu Stefan

У. PlRJA
corespondent
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La muncă patriotică
Intr-una din zilele trecute, bi

roul organizației de bază U.T.M. 
nr. 10 de la depozitul de lemne 
al minei Petrila a organizat o ac-, 
tiune de muncă patriotică. In frun
te cu secretarul organizației de 
bază U.T.M., tov. Barbu Aristică, 
tinerii din acest sector au pornit 
de ia un capăt 
tului de lemne 
rului vechi pe
în vagonete și l-au transportat la 
rampa de încărcare. Au fost co
lectate astfel 3600 kg. fier

S-au evidențiat utemiștii 
rete loan, Topîrlan loan, 
Ioan, Sprîncenatu Gheorghe,
Maria, Voicu Florea, Cimpu Va
lerian.

la altul al depozi- 
ia colectarea fie

care I-au încărcat

vechi. 
Băltă-

Ilieș 
Sever

I. CIUR
corespondent

Joia tineretului 
formă atractivă de educare

Comitetul U.T.M. de la mina 
Lonea caută să asigure joilor ti
neretului un conținut cît mai bo
gat și educativ. In acest scop, în 
colaborare cu clubul muncitoresc 
din localitate, a fost întocmit un 
plan tematic al acestor acțiuni pe 
toată perioada de iarnă. Pentru 
pregătirea fiecărei joi a tineretu
lui răspunde cîte o organizație de 
bază din sectoarele minei și cîte 
un membru din comitetul U.T.M

In felul acesta, fiecare joie a 
tineretului este tot mai plăcută și 
apreciată de participanti, mai a- 
tractivă prin conținutul ei, mai 
interesantă. S-a încetățenit obi
ceiul ca la astfel de reuniuni să 
se prezinte în fata tinerilor cîte 
o scurtă conferință. La una din 
joile trecute ale tineretului, tov. 
Bucevschi Mihai, secretarul comi
tetului U.T.M. de la mină a vor
bit despre însemnătatea 
tării și 
rilor la 
cietate.

compor- 
atitudinii corecte a tine- 
locul de muncă și în so-

altă joie a tineretului a 
concurs „Cine

La o
fost organizat un
știe să danseze mai frumos". Con
cursul a plăcut mult tinerilor, con
stituind un prilej de a vedea cum

Răsfoind filele hotărîrii adunării generale..
La 17 noiembrie, cînd a 

adunarea generală pentru 
seamă și alegerea noului comitet 
U.T.M. al preparației Petrila, ute
miștii s-au declarat nemulțumiți 
de preocuparea vechiului comitet 
pentru educarea comunistă a tine
retului din uzină. Tovarășul Fe
lea Alexandru, fostul secretar al 
comitetului U.T.M., se mulțumea 
doar cu faptul că majoritatea ti
nerilor muncesc bine în producție. 
Si atît...

Adunarea a adoptat o hotărîre, 
ale cărei prevederi constituie un 
program de muncă pentru îmbu
nătățirea activității educative în 
rîndul tineretului din uzină.

Am răsfoit împreună cu tov. 
Nicolae Andrei, noul secretar aj 
comitetului U.T.M. de la prepara- 
ție această hotărîre, adoptată cu 
aproape o lună în urmă, spre a 
vedea modul în care se muncește 
pentru apliearea prevederilor ei. 
Intr-adevăr, cîte eeva s-a făcut: 
eele 8 cercuri ale învățămîntului 
U.T.M. și-au început activitatea, 
s-a îmbunătățit munca de primire 
de noi utemiști în unele sectoare, 
s-a inițiat o acțiune pentru abo
narea tuturor tinerilor la presă,

avut loc 
darea de

la brichetaj utemiștii muncesc 
rîvnă alături de comuniști, de

iar 
eu 
ceilalți muncitori pentru a raporta 
îndeplinirea planului anual la 20 
decembrie.

In hotărîrea adunării generale 
figurează o serie de sarcini impor
tante pentru îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tineretului, 
sarcini pentru care s-a stabilit ca 
termen de îndeplinire data de 10 
decembrie. Care e stadiul îndepli
nirii acestora ?

Hotărîrea prevede, de exemplu, 
ca pînă la data de 10 decembrie, 
toți propagandiștii 
politic U.T.M. din 
measeă programe 
ducative cu tinerii
cursurile respective, în care să se 
prevadă învățarea de eîntece, vi
zionări de filme în coleetiv etc.

Dar pentru realizarea acestei 
prevederi, pînă la data de 9 de
cembrie nu

Hotărîrea 
«a tot pînă 
brie, 45 de 
încadrați în formațiile «ultural- 
artistice ale clubului muncitoresa.

Nici această prevedere n-a fost 
îndeplinită. Mai mult, la unii to
varăși din comitetul U.T.M. se

învățămîntului 
uzină să întoc- 
de activități e- 
din cercurile și

menține părerea că e destul de 
greu să antrenezi tinerii la acti
vitatea culturală, pentru că sînt 
prea ocupați. In sprijinul acestei 
afirmații se arată eă vreo 30 ur
mează cursurile serale aie școlii 
medii, alți 40 completează 7 clase 
vreo 20 sînt fotbaliști și asta e 
îndeajuns pentru ei, așa că tinerii 
n-ar mai dispune de timp. Ade
vărul este însă că numărul tine
rilor e mult mai mare, iar pe mo
tivul că o parte din ei sînt ocu
pați, sute de alți tineri nu sînt an
trenați la activități culturale după 
terminarea programului de lucru.

Aeest lueru este arătat, de 
fel, de stadiul în care se află 
deplinirea unei alte sarcini
prinse în hotărîre, al cărei termen 
de îndeplinire era tot 10 decem
brie î un număr de 30 tineri să 
participe la discuțile finale în ca
drul concursului „Iubiți cartea" 
pentru obținerea insignei de „Prie
ten al cărții". Această prevedere, 
de аветепеа, n-a fost îndeplinită, 
așa eum n-a fost îndeplinită nici 
aceea de a se forma în uzină un 
cere al tinerilor inovatori.

Acestea sînt doar cîteva din 
prevederile hotărîrii, anume acelea 
al căror termen de îndeplinire a

alt-
în-
cu-

se făcuse nimic, 
prevede, de asemenea, 
la data de 10 decem- 
tineri din uzină să fie 

formațiile

se dansează frumos. Pe primele 
locuri la acest concurs s-au situat 
tinerii Bradu loan, Tipțer Nicolae 
și alți doi utemiști.

Pentru atragerea pe viitor 1. a- 
ceste reuniuni a unui număr cît 
mai mare, de tineri, comitetul 
U.T.M. și organizațiile de bază de 
la mina Lonea și-au propus să 
îmbogățească programul joilor de 
tineret. Următoarele joi ale tine
retului din luna aceasta, de exem
plu, vor fi închinate sărbătoririi 
majoratului, iar în altele se vor 
organiza interesante programe de
dicate tinerilor evidential în în
trecerea socialistă. Nu vor. ipsi 
nici momentele de satiră, car. vor 
lua în răspăr tendința unor tineri 
de a ieși din comun cu îmbrăcă
mintea, cu schimonoselile în tim
pul dansului.

Este bine ca pe viitor la aceste 
reuniuni, tinerilor muncitori să le 
fie prezentate recenzii asupra unor 
cărți noi apărute, noutăți științi
fice și tehnice, să fie invitați mun
citori vîrstnici, pedagogi, juriști, 
care să vorbească tinerilor despre 
muncă și viață, despre comporta
rea pe care trebuie să o aibă în 
societate.
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la data de 10 decembrie, 
sînt doar cîteva din mul- 
mijloace pe care organiza- 

are la îndemînă 
muncii de 
tineretului.

expirat 
Și ele 
țiplele 
tia U.T.M. le
pentru îmbunătățirea 
creștere și formare a 
Sînt încă frecvente absențele ne
motivate în rîndul tinerilor și fată 
de aceste abateri nu se ia încă 
o atitudine fermă, posturile U.T.M. 
de control, cu excepția celui de la 
spălătorie, sînt încă inactive.

Iată deci că la preparația Petrila 
nu sînt folosite nici pe departe 
posibilitățile privind educarea ti
neretului. Comitetul U.T.M. nu ur
mărește pas su pas înfăptuirea 
sarcinilor ce-i stau în față.

Tovarășul Nicolae Andrei, noul 
secretar al comitetului U.T.M. are 
multă voință, e 
și privește cu 
nile ce-i stau în
ca el să fie îndrumat mai îndea
proape de comitetul de partid,
mai ales în ce privește atragerea 
tuturor membrilor comitetului

U T.M. la îndeplinirea sarcinilor 
ce stau în fata organizației de 
tineret. Acest sprijin trebuie dat 

mai ales prin sporirea contribuției 
membrilor și candidaților de partid 
tineri, la îmbunătățirea activității 
organizației U.T.M. *

dornic de muncă 
răspundere sarci- 
față. Trebuie însă



STEAGUL R©$U 3

La ordinea xilei în exploatările forestiere

Cazarea în condiții optime 
și aprovizionarea muncitorilor

Iarna și-a făcut apariția. Cu 
toate greutățile provocate de ea, 
muncitorii forestieri se străduiesc 
să dea cît mai mult lemn econo
miei naționale

După orele de muncă, muncito
rii forestieri se îndreaptă spre ca
bane pentru a se odihni. Și ce plă
cută este o cabană curată, primi
toare, caldă în care omul să se 
reconforteze pentru ca a doua zi 
să pornească cu noi forțe la 
muncă.

Dar cum sînt asigurate condi
țiile de cazare pentru muncitor.; 
forestieri ? Iată întrebarea pentru 
al cărui răspuns am făcut zilele 
trecute o vizită la câteva cabane 
ale sectorului forestier Lupeni.

...Exploatarea forestieră Petroas.î 
se întinde în lungul unei văi în
guste aflate dincolo de Uricani. 
Drumul spre exploatare urcă in 
pantă abruptă, pînă la rampa de 
încărcare a materialului lemnos 
unde este așezată și cabana fores
tierilor. Cabana de aici este fru
moasă. Înăuntru domnește o cură
țenie exemplară : dușumelele ca
merelor proaspăt frecate, păturile 
curate, hainele așezate în ordine 
iar... în sobe focul duduie vesel. 
Deci pe locatari îi așteaptă o ca
bană rînduită și călduroasă. Acesta 
este meritul cabanierei Tășlovan 
Maria care pune mult suflet pen
tru ca forestierii din brigada lui 
Moisescu Gheorghe I să găsească

- .seara, după munca de peste zi, 
/ condiții bune de găzduire.

„.Dealul Babii este o exploatare

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

forestieră destul de îndepărtată, 
așezată dincolo de orașul Vulcan. 
Aici există mai multe cabane pen
tru muncitorii forestieri, dar ele 
nu sînt încă complet pregătite 
pentru iarnă. In cabana unde lo
cuiește brigada lui Tămășilă Iosif, 
de pildă, sobele sînt nereparate și 
există un singur rînd de geamuri 
la ferestre. Același lucru și la ca
bana de la parcela 115' ori caba
na din apropierea rampei de ma
terial. La aceste cabane nu se gă
sește nici un post sanitar cu medi
camente pentru primul ajutor. In-r 
tr-o situație asemănătoare, cu pre
gătirile de iarnă încă nepuse la 
punct, se află și cabanele de la 
Valea de Brazi care nu oferă con
dițiile de găzduit necesare oame
nilor după o zi de muncă

Nu se pot spune cuvinte bune 
nici despre aprovizionarea exploa
tărilor forestiere : O.C.L. Alimen
tara și O.L.F. nu acordă o sufi
cientă atenție aprovizionării mun
citorilor forestieri. Astfel. în ma
gazia principală din Lupeni se gă
sesc produse puține — nici cel 
puțin sortimentul minimal obliga
toriu. Oare de ce ? In comerț sînt 
doar cantități suficiente.

Muncitorii forestieri au nevoie 
în toate exploatările de cabane 
călduroase, de b bună aprovizio
nare, de condiții optime de caza
re. Trebuie luate toate măsurile 
necesare pentru crearea acestor 
condiții I

ȘTEFAN MIHAI

Cu planul anual 
îndeplinit

Cu cîteva zile în urmă, colec
tivul de muncitori de la autobaza 
I.R.TA. Petroșani a raportat înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor anuale de transport. In pe
rioada tare a trecut din acest an 
muncitorii de aici au realizat peste 
plan 156.500 tone kilometrice con
venționale. In același timp, pro
ductivitatea muncii a sporit în 
medie cu 3 la sută.
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Inovație valoroasă
Cu puțin timp în urmă, zidarul 

Foliș Gheorghe de la sectorul 
I.L.L. Vulcan a prezentat cabinetu
lui tehnic al întreprinderii inovația : 
„Metodă pentru înlăturarea ciuper
cilor din locuințe" care constă din 
schimbarea umpluturilor de zgură 
de sub pardoselile atacate cu o 
masă din zgură, ciment, bitumen și 
izolarea cu un strat de praf de 
var nehidratat.

Experimentată, propunerea de 
inovație a dat rezultate bune, con
tribuind astfel la reducerea prețu
lui de cost al reparațiilor și la îm
bunătățirea întreținerii locuințelor

VW —
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Se apropie de sfîrșit 
turul campionatului de popice

Cu două etape înaintea epui
zării turului campionatului orășe
nesc de popice, continuă să con
ducă în clasament, fără nici o în- 
frîngere, echipa minerilor din Le
nea, secondată de cea a minerilor 
din Vulcan. O comportare satis
făcătoare a avut și echipa co
operatorilor din Petroșani, iar o se
rie de jucători ca Ghirciș Eugen, 
Boboc loan și Suciu Aurel au de
pășit în mai multe rînduri granița 
celor 800 popice doborîte. Mulțumi
toare este și comportarea echipe
lor noi promovate în actualul cam- 

I pionat : Jiul Petrila și Retezatul 
I Uricani.

Iată acum rezultatele înregis

A N
I.C.R.M. Petroșani, str.

Grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă la mina Vulcan

cu pardoseală din lemn.
Inovația a fost aplicată și ex

tinsă.

GH. SÂNDULESCU 
corespondent

(Urmare din pag. l-a)

metri conductă de apă in acest 
scop.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
ăe muncă s-au efectuat mai multe 

năsurători și s-au luat măsuri 
pentru reducerea temperaturii, u- 
midității și creșterii vitezei aeru
lui. S-au mai luat o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea aeraju- 
iui, fapt care a atras după sine 
îmbunătățirea condițiilor de lucru 
la unele locuri de muncă. Astfel, 
fn blocul II prin demontarea uși
lor de aeraj din galeria de acces 
la planul Pirvulescu orizontul 590 
și montarea lor în galeria direc-
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țională din stratul 7, orizontul 550 
partea vestică, aerajul s-a îmbu
nătățit fn mare măsură. Aici, pe 
cap de muncitor revine acum 4,48 
m.c, aer pe minut. In cadrul blocu
lui VIII prin demontarea a două 
uși de aeraj din galeria de acces 
ia suitorul de aeraj orizontul 705 
și montarea lor in galeria trans
versală orizontul 705, aerajul s-a 
îmbunătățit la cele patru locuri de 
muncă din stratul 3, blocul VIII.

Pentru aerisirea abatajelor ca
meră din straiele 3 șl 5 blocul IV 
se montează un ventilator de 1000 
m.c. pe minut, în locul celui de 
500 m.c. pe minut. La montarea a- 
cestui ventilator se lucrează in
tens. El va fi pus in funcțiune pe 
data de 15 decembrie a. c. Prin în
locuirea ventilatorului de 500 m.c. 
pe minut condițiile de lucru ale 
muncitorilor de aici se vor îmbu
nătăți in mod simțitor.

De numele comunistului De- 
leanu Sabin sînt legate sute și 
sute de metri liniari de sudură e- 
lectrică executată pe șantierele 
I.C.M.M. din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. Acest meseriaș price
put este apreciat de colectivul 
din care face parte pentru calita
tea ireproșabilă a lucrărilor de 
sudură.

IN CLIȘEU: Sudorul Deleanu 
Sabin la masa de lucru.

trate în etapa din 8 decembrie; 
Viscoza Lupeni — Minerul Lu- 
peni 4 228 -4 131 p.d.; Utilajul Pe
troșani — Parîngul I.onea 4183— 
4 583 p.d. ; Jiul Petriia — Voința 
Petroșani 4 394—4 600 p.d.

In penultima etapă, cea mai Im
portantă întîlnire va avea loc la 
Lonea, unde jucătorii echipei gaz
dă, întîlnesc pe Minerul Vulcan, 
care, la fel ca lonenii, aspiră la 
titlul de campioană pe anul 1963/ 
1964. Retezatul Uricani întllnește 
pe Voința Petroșani, Jiul Petrila 
pe Viscoza Lupeni, Voința Lupeni 
pe Utilajul Petroșani.

S. BÂLOI 
corespondent

UNȚ
Republicii nr. 104, telefon

sa larizare 
cel puțin 5

1500—1750 lei. 
ani vechime.

397, an-

Condițil:
gajează:

— Consilier juridic, cu 
studii juridice superioare și

— Merceolog principal cu salarizare 
studii medii și 5 ani stagiu.

— Planificator principal pr ețuri, cu 
Condiții: studii medii și 3 ani stagiu.

Posturile se ocupă prin concurs.

950—1250 Iei. Condiții:

salarizare 925—1050 lei.

I

Aspect din cartierul Livezeni care cuprinde în prezent 68 blocuri 
și 35 case însumînd 1670 apartame nte noi, precum și o școală cu 16 
săli de clasă, unități comerciale și trei centrale termice.

Anul viitor, acest cartier se va îmbogăți cu alte 700 apartamente 
noi si un complex comercial.
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NOTE ȘI COMENTARII
„Mărunțișuri

Pe lingă alte obiceiuri ca: a 
vorbi răstit cu clienții, a nu da 
restul, a ține condica de reclama - 
ții sub „șapte lacăte" etc., vin- 
zătorul Drăghici Gheorghe de ia 
unitatea O.L.F. nr. 12 din Lupeni 
și-a mai însușit unui: acela de 
a „ciupi" la etntar. In ziua de 
26 noiembrie a.c., de exemplu, 
cumpărind zece kilograme de 
cartofi, Molnar Margareta a ob
servat că în timp ce clntărește 
maria, vinzălorul Drăghici Gheor
ghe ridică cu mina partea de ba- 
lunță pe care stau greutățile. Ce
tind vinzătorului să recintărească 
cantitatea de cartofi cumpărați, a-

64 mari
deșertat automat sacul 
în grămadă, adresînd 

cu-

13 decembrie

cest a a 
înapoi 
cumpărătoarei fel de fel de 
viate injurioase. Un caz asemă
nător — sesizează un grup de 
gospodine din cartierul Lopștein 

s-a întîmplat zilele trecute ce
tățeanului Mureșean Iosif care, 
pentru două kilograme de varză 
a 1,10 lei kg. a plătit 4 lei. A- 
ceste „mărunțișuri'* mari iscă în
trebarea : De ce conducerea O.L.F. 
din Petroșani tolerează vînzăto/i 
cu asemenea atitudini, mai ales 
că Drăghici Petru гш-i la prima 
abatere de acest fel ?

De data aceasta taxatoarele...
in ultimul timp (spre lauda 

l.C O. Petroșani) regularitatea cir
culației autobuzelor cu circuit lo
cal s-a îmbunătățit. Făcîndu-și 
mai conștiincios datoria, conducă
torii auto, pornesc sau sosesc din 
cursă la ore fixe, interioarele au
tobuzelor sînt mai curate și mai

de
A-

bine întreținute iar organele 
control ies mai des pe teren, 
cest început bun bucură.

Totuși mai exista ceva care um
brește realizările obținute: com
portarea unor taxatoare făță de 
călători, lată de exemplu, un caz 
petrecut în ziua de 29 noiembrie

3 lei. 
bani.

adre-

a.c. pe autobuzul local nr. 52091 
HD.

— Un bilet pînă la maternitate 
— solicită taxatoarei cetățeanul 
Szolga Ludovic, întiniîndu-i

— N-am bilete de 0.50 
Trebuie să plătiți 1 leu.

La coborire călătorul s-a 
sat din nou taxatoarei:

— Tovarășă, vă rog restul.
— N-am mărunt. Veniți altă

dată cu bani potriviți — apoi 
dînd frîu iiber gurii taxatoarea 
începu sâ se certe cu ceilalți că
lători cărora nu le dăduse restul.

Asemenea impertinențe cît și 
anumite expresii necontrotate ca : 
„Mișcă, înainte", „Ce. vă trebuie 
bilă să avansați'1 ? etc. des mani
festate în timpul activității unor 
taxatoare de ia Petroșani, Vulcan, 
Lupeni și Aninoasa trebuie să 
dea de gîndit organelor de con* 
ducere de la l.C.O.

Nu ar strica dacă 
de re s-ar înființa un 
Iruire a taxatoarelor 
buze, accentuîndus-e 
ciai asupra modului 
portare cu călătorii.

în între pi in
curs de іпя- 
de pe aut D’
In mod spe- 
lor de сот-

N. NîCULESCU
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8.06 Muzică populară, 8,30 
Scene din opere în interpretarea 
soliștilor noștri, 9,30 Muzică dis
tractivă, 10,25 Dansuri de estradă, 
11,05 Muzică din operete, 12,28 
Muzică ușoară romînească, 13,10 
Pagini orchestrale din' opere, 14,00 
Din muzica popoarelor, 15,00 Pot
puriuri și selectiuni din operete,
15.30 MilziCă de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 In sluj
ba patriei, 18,00 Muzică ușoară,
18.30 Program muzical pentru e- 
videntiati în întrecerea socialistă,
19.30 Universitatea tehnică radio, 
20,40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II, 21,15 Muzică de dans
21.45 Părinți și copii. PROGRAMUL 
II. 10,10 Muzică populară interpre
tată de Maria Cotîrlea și Ioa 
Oprea, 11,30 Intermezzouri și to
rentele. 12,05 Muzică distractivă 
interpretată de fanfară, 12,56 Me
lodii populare, 13,30 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur, despre „Forme ale unor cu
vinte" (reluare), 14,35 Muzică popu
lară din Moldova, 17,00 „Din al
bumul melodiilor de estradă",
18.45 Lecturile dumneavoastră pre
ferate, 19,00 Din muzica corală a 
compozitorilor noștri Înaintași. 
19,30 Teatru la microfon: „Strada 
nouă" de Fbldeș Maria, 20,55 Mu
zică din operete, 21,50 Interpreți 
de muzică ușoară.
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13 decembrie

PETROȘANI: — 7 NOIEMBRIE: 
A dispărut o navă; REPUBLICA: 
Harakiri; PETRILA : Misterul ce
lor doi domni „N"; ISCRONI: 
Fortăreață pe Rin; ANINOASA : In
dependență scump plătită; LUPENI : 
Pompierul atomic; BARBÂTENI s 
Carmella.
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Scăderea radioactivității 
,lh aer și în apa de ploaie

LONDRA 11 (Agerpres).
Procentul radioactivității în aer 

*i în apa de ploaie înregistrează 
в scădere — se arată în raportul 
dat publicității de Comisia pentru 

> energia atomică a Marii Britanii. 
Dacă la începutul acestui an pro
centul de radioactivita*te din aer 
și apa de ploaie înregistrase o 
creștere destul de importantă, în 
prezent, datorită „încetării expe
riențelor nucleare în atmosferă ca 
urmare a semnării Tratatului de 
Ia Moscova pentru interzicerea 
limitată a experiențelor nucleare", 
acest procent a scăzut, 
raportului se așteaptă ca 
tivitatea să scadă și mai 
viitor.

Potrivit 
radioac- 
mult în
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Monede cu efigia 
lui J. Kennedy

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, a adresat un mesaj Con
gresului în care cere ca, în me
moria fostului președinte John F. 
Kennedy, efigia acestuia să fie 
imprimată pe monezile de 50 de 
cenți. După cum transmite agen
ția UPI, în Camera Reprezentan
ților au fost prezentate două pro
iecte de lege care prevăd punerea 
în circulație a unor noi monezi 
de 50 de cenți avînd imprimată 
figia președintelui Kennedy.

☆

e-

NEW YORK 11 (Agerpres).
Consiliul municipal al orașului 

York a aprobat în unanimi- 
schimbarea numelui aeropor- 

internațional Idlewild, din 
York, în Aeroportul interna

țional „John Kennedy", anunță a- 
genția Associated Press.

New 
tate 
tului 
New

Manifestația antiguvernamentala 
a minerilor din Oraro

LA PAZ 11 (Agerpres).
Agențiile UPI și Associated Press 

relatează că în eonflietul dintre 
guvernul Paz Estensoro și minerii 
de la minele de cositor din Oruro 
nu a intervenit nici o ameliorare 
a situației. In ciuda ultimatumului 
dat de autorități, minerii refuză să 
pună în libertate pe cei 17 osta- 
teci deținuți în semn de protest

împotriva arestării de către auto
rități a patru fruntași sindicali aâ 
minerilor. Garnizoana locală a fost 
întărită cu alți 3000 de soldați trli 
miși de la La Paz. Cu toată des
fășurarea de forțe militare, circal 
4000 de mineri au manifestat pe 
străzile orașului Oruro, seandînd 
lozinci antiguvernamentale.

©

Patru avocați în apărarea lui Jack Ruby
DALLAS 11 (Agerpres).
Agenția UPI anunță că Jack 

Ruby, asasinul lui Lee Oswald, va 
fi apărat la proces de Melvin 
Belli, unul din cei mai cunoscuți 
avocați americani. In afară de

Belii, alți trei avocați au fost an
gajați pentru apărarea lui Ruby.

Belli a declarat că va pleda 
pentru absolvirea Iui Ruby de cri
ma comisă pe motiv eă ar fi să- 
vîrșit-o într-o „stare de alienare 
mintală".

©

Experimentarea rachetei „Blue Streak"

al aviației a 
militară Lake 
Australiei, a 
racheta „Blue

în legătură cu construcția rache
tei „Blue Streak" în Anglia 
desfășurat o amplă dispută 
eursul căreia a fost pusă 
semnul întrebării utilitatea ei
punctul de vedere al armamentu
lui celui mai modern. De aseme
nea, disputa s-a axat asupra pre
țului de cost ridicat al acestui tip 
de rachetă.

s-a
în 

sub 
din

a Comitetului nr. 3 care 
proiectul de declarație 

măsuri menite să promo- 
rîndul tineretului idealu- 

reciproc și

NEW YORK 11 (Agerpres).
In cursul ședinței de marți di

mineața 
dezbate 
privind 
veze în
rile de pace, respect 
înțelegere între popoare, prezen
tat inițial de R. P. Romînă, îm
preună cu alte șase delegații, a 
luat euvîntul reprezentanta Nige
riei, sare a subliniat necesitatea 
de a se pune capăt situației exis
tente în unele țări, în care tînăra 
generație este îndoctrinată cu 
ideile urii, discriminării și așa- 
zisei superiorități rasiale.

Reprezentantul Bulgariei și-a ex
primat convingerea că aplicarea 
în practică a principiilor propuse 
pentru educarea tinerei generații 
ar aduce o contribuție la menți
nerea păcii în lume.

Delegatul Camerunului a subli
niat importanța proiectului de 
declarație la care țara sa a sub
scris în calitate de coautor.

A • luat apoi euvîntul delegata 
Statelor Unite, care a apreciat 
pozitiv activitatea U.N.E.S.C.O.,

desfășurată pe baza propunerii 
Romîniei, subliniind rezoluția a* 
doptată la cea de-a 12-a sesiune a 
U.N.E.S.C.O., care prevede nece
sitatea educării tineretului în spi
ritul păcii și respectului reciproc 
între popoare. Statele Unite nu se 
opun ideii elaborării unei declara
ții în acest sens, a relevat vorbi
toarea.

A urmat la cuvînt reprezentanta 
Libanului, care a arătat că dele
gația sa este convinsă că adopta- 
іеа unei declarații ar crea posibi- 
lități eficiente în vederea realiză
rii țelului cu care toți sîntem de 
acord.

Reprezentantul Arablei 
subliniat că majoritatea 
lor s-au pronunțat în 
proiectului de declarație.

La sfîrșitul ședinței, 
Senegalului a propus i 
discuției generale 
tului de declarație și trecerea la 
examinarea concretă a preambulu
lui și articolelor acestui document. 
Comitetul a aprobat în unanimi
tate această propunere.

Saudite a 
vorbitori- 
favoairea

delegatul 
încheierea 

asupra prolec-
LONDRA 11 (Agerpres).
Ministerul englez 

anunțat că la baza 
Hart, din sudul 
fost experimentată
Streak". Aceasta este considerată 
prima treaptă a unei rachete cu 
trei trepte care urmează să pla
seze sateliți artificiali ai Pămîntu- 
lui pe orbită. După cum se știe
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Puternic conflict de muncă în Islanda
REYKJAVIK 11 (Agerpres).
In Islanda s-a declanșat o gre

vă generală pe eare ziarul „Thjod- 
viljinn" o ealifică drept cel mai

ânyrf^.‘

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 11 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută marți în 

Camera Comunelor, primul minis
tru al Marii Britanii, Douglas 
Home, a subliniat că la 21 ianua
rie 1964 își va relua lucrările la 
Geneva Conferința celor 18 state 
pentru dezarmare. In legătură cu 
aceasta, reprezentanții opoziției 
laburiste au cerut primului minis
tru ca la apropiatele tratative pe 
care le va avea eu președintele 
S.U.A., Johnson, să depună toate 
eforturile pentru realizarea unui 
progres la Geneva. Deputatul la
burist Arthur Henderson a insis
tat ca Anglia să formuleze propu
neri concrete de reducere a înar
mărilor și în special de reducere 
a numărului vehiculelor purtătoa
re de arme nucleare.

I Primul ministru Home a rele
vat că guvernul englez întreține

------------- ©

Grevă la baza milifară engleză 
din Aden

contacte eu guvernul american în 
problema dezarmării și examinează 
posibilitățile formulării unor noi 
propuneri cînd Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare își va re
lua lucrările la Geneva.

Philip Noel Baker, deputat labu
rist, a cerut la rîndul său ca An
glia să manifeste inițiativă pentru 
a realiza o apropiere între planul 
american de dezarmare și cel so
vietic. Arătînd că Anglia sprijină 
planul american, Sir Alee Douglas 
Home a declarat că unele propu
neri ale planului sovietic merită o 
examinare serioasă, și ar putea fi 
incluse în proiectul final al acor
dului de dezarmare.

Răspunzînd la alte întrebări, în 
legătură cu problema dezarmării, 
primul ministru britanic și-a ex
primat speranța că se vor realiza 
progrese în acest domeniu.

mare conflict de muncă din isto
ria mișcării sindicale islandeze. 
Același ziar subliniază că răspun
derea pentru acest conflict de 
muncă revine patronilor, deoarece 
nu a făcut nici un pas în 
satisfacerii revendicărilor 
ale sindicatelor cu privire 
jorarea salariilor. Abia în
moment patronii au propus sindi
catelor o majorare a salariilor, pe 
care însă sindicatele au respins-o 
ca fiind nesatisfăcătoare.

Datorită grevei au fost sistate 
cursele internaționale ale avioa
nelor islandeze, iar ziarele și-au 
încetat apariția.

direcția 
juste 

la ma- 
ultimul

Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 11. Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite f

întrunit Ia cererea unui grup 
de țări africane, Consiliul de Se
curitate a continuat la 10 decem
brie examinarea situației din teri
toriile aflate sub dominația colo
nială a Portugaliei.

Reprezentantul Marocului, Ah
med Benhima, ministrul de exter
ne al Liberiei, Rudolph Grimes, 
ministrul de externe al Sierei Leo
ne, Karefa Smart, ministrul aface
rilor externe al Republicii Mal- 
gașe, Albert Sylla, și reprezentan
tul U.R.S.S., N. T. Fedorenko, au 
condamnat încercările ministrului 
afacerilor externe al Portugaliei, 
Alberto Nogueira — care a căutat 
în ședința din 9 decembrie a Con
siliului — să denatureze poziția! 
țărilor africane la tratativele cu 
delegația portugheză în problema 
Angolei și a altor teritorii aflate

sub dominație colonială portughe
ză și să demonstreze că Consiliul 
de Securitate nu ar avea compe
tența să examineze această pro
blemă.

La încheierea ședinței a fost 
prezentat Consiliului de Securitate 
un proiect de rezoluție din partea 
Ghanei, Marocului șî Filipinelor. 
Caracterul moderat al acestui pro
iect de rezoluție este pus în 
gătură cu dorința reprezentanții 
africani de a evita veto-ul pute 
lor occidentale — membri perma
nent ai Consiliului.

Proiectul 
între altele, 
statelor de 
arme și alt

de rezoluție eonține, 
apelul adresat tuturor 

a nu acorda ajutor în 
ajutor Portugaliei.

plinească diferite munci la aceas
tă bază.

Aceste acțiuni ale autorităților 
militare din Aden, a deelarat se
cretarul general al Congresului 
sindicatelor din Aden, nu vor o- 
bliga sindicatul 
renunțe la 
rilor juste 
catul este 
drepturile
servesc baza militară.

ADEN 11 (Agerpres).
La baza militară engleză din A- 

den continuă greva muncitorilor 
declarată în sprijinul revendicări
lor cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de muneă și majorarea 
salariilor. Autoritățile coloniale 
engleze refuză să satisfacă reven
dicările greviștilor. Pentru a-i o- 
bliga pe greviști să-și reia lucrul 
au fost aduși din Londra 700 de 
funcționari care urmează să înde-

------- © 
interarab

cumentare și de cercetări sociale 
și psihologice, crearea unui oficiu 
arab al muneii, studierea și con
trolul natalității în lumina eifre- 
lor privind populația și nevoile 
dezvoltării economice ale fiecărui 
stat, «rearea unui serviciu special 
care să organizeze lupta împotri
va delicventei juvenile etc

Seminar
CAIRO 11 (Agerpres).
La Cairo a luat sfîrșit Semina

rul pentru îmbunătățirea situației 
femeii și copilului în țările arabe, 
întrunit sub auspiciile Organiza
ției Națiunilor Unite și Ligii A- 
rabe. Seminarul a adoptat 36 de 
recomandări, privind, între altele, 
reglementarea muncii copiilor, 
crearea unui eentru arab de do-

ROMA. După cum relatează co
respondentul din Roma al agenției 
France Presse, tradiționalul Festi
val internațional al filmului de la 
Veneția va avea loc anul viitor în
tre 27 august și 10 septembrie. Pe 
de altă parte, s-a stabilit ca între 
16 și 18 iunie să aibă loc Festiva
lul internațional al filmului artis
tic, între 6 și 16 august Festiva
lul internațional al filmului pentru 
tineret, iar în perioada august— 
septembrie Festivalul internațional 
al cărții și publicațiilor cinemato
grafice.

suri împotriva creșterii costului 
vieții. Intr-o altă rezoluție confe
rința și-a exprimat solidaritatea cu 
lupta revoluționară a poporului 
cuban. Participanții la 
au cerut, de asemenea, 
libertate a deținuților 
Spania șl Portugalia.

Zanzibar și Kenya 
vor fi primite în O.N.U.

NEW YORK 11 (Agerpres).
La Organizația Națiunilor Unite 

s-a anunțat că luni 16 decembrie 
Zanzibarul și Kenya vor fi primite 
ca membre ale O.N.U. Astfel, nu
mărul țărilor membre ale O.N.U^ 
va fi de 113.

conferință 
punerea în 
politici din
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muncitorilor să 
satisfacerea revendică- 

ale muncitorilor. Sindi- 
ferm hotărît să apere 
muncitorilor care de-

OSLO. Luînd euvîntul în cadrul 
unei conferințe de presă ținută la 
Oslo, cu ocazia aniversării a 15 
ani de la proclamarea declarației 
Națiunilor Unite cu privire la drep
turile omului, Harold Wolpe, re
fugiat din Republica Sud-Afrieană, 
a declarat că „numai un boicot e- 
conomic general impus R.S.A. va 
determina guvernul rasist al lui 
Verwoerd să renunțe la politiea 
sa de apartheid, ceea ce ar duce 
la soluționarea pe eale pașnică a 
tuturor problemelor din această 
tțară".

SANTIAGO. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, cea de-a 
5-a conferință națională a Centra
lei unice a oamenilor muncii din 
Chile a adoptat o rezoluție în carb 
se cere sporirea salariilor și adop
tarea de către guvern a unor mă-

LOS ANGELES. Actorul Mickey 
Rooney, fost „Bopil minune" al 
filmului american în deceniul al 
patrulea, și despre care agenția 
UPI scrie că „se află în stare de 
faliment", a primit o nouă lovi
tură financiară: un tribuna! din 
Los Angeles a respins cererea 
prezentată de Rooney de a se a- 
nuia urmărirea lui judiciară рел- 
tru neplata 
pe care ar 
o persoană.

LONDRA.
și pescuitului al Marii Britanii a> 
anunțat că guvernul englez va în
cepe o serie de consultări cu re
prezentanți ai industriei pescuitu
lui în scopul definitivării atitudi
nii pe care Anglia o va adopta la 
Conferința celor 16 țări vest-euro
pene asupra pescuitului, care se 
va deschide la 8 ianuarie Ia Lon
dra.

CAIRO, 
întîlnirea 
din țările 
nunță eă
șurat în cel mai striet secret.

sumei de 8 350 dolari 
fi împrumutat-o de Ia

Ministrul agriculturii

La Cairo a luat sfîrșit 
șefilor de stat major 
arabe. Agenția MEN a- 
lucrările ei s-au desfă-

Căpitanul Galvao 
s-a întors în Brazilia

NEW YORK 11 (Agerpres).
Căpitanul Enrique Galvao, venit 

să vorbească în fața Comitetului 
de tutelă al Organizației Națiu
nilor Unite, a părăsit New YorkuL 
înapoindu-se la Rio de Janeiro la 
bordul unui avion brazilian, anun
ță agenția France Presse.

După cum se știe, guvernul 
tughez al lui Salazar a cerut 
vernului american extrădarea 
pitanului Galvao în timp ce
afla pe teritoriul Statelor Unite.

por- 
gu- 
că- 
sa
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Ploi torențiale în Maroc
RABAT 11 (Agerpres).
Datorită ploilor torențiale care 

au căzut în sudul Marocului, nu
meroase locuințe, șosele și culturi 
agricole au suferit daune serioase. 
Pierderi grave s-au înregistrat în 
regiunile rurale, unde au fost dis
truse numeroase locuințe. Se sem
nalează victime omenești. j
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