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Să îndeplinim planul pe 1963 la toți indicii !

Cărbune peste plan9 economii
Angajamentul colectivului minei Petrila

Minerii, tehnicienii și inginerii 
de la exploatarea minieră Petrila 
s-ău întrunit recent într-o aduna
re în care, au fost definitivate an
gajamentele luate de colectivul 
minei, cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan pe anul 1963. Colec
tivul minerilor petrileni ; și-a asu
mat . următoarele angajamente de 
întrecere- eu minerii de la 
lalte exploatări miniere din 
Jiului.

să extragă peste planul

cele- 
Valea

căr- 
tip 

câr

citeva din aceste mă

realizarea ritmică a 
producție se va asigu-

cărbu-

supli- 
valoa-

anual 
10 000 tone de cărbune energetic;

— să realizeze o productivitate 
pe' exploatare de 1,288 tone 
ne pe post;

— să obțină o economie 
mentară la prețul de cost îh 
re de 405 000 lei;

— în cursul anului viteza me
die de avansare în abatajele came
ra va atinge 90 m. pe lună, în aba- 
ÎBje frontale 47 m. pe lună, în a- 
bataje figuri 37 m. pe lună. Iar in 
galerii 50 m. pe lună;

— se vor susține cu armături me
talice 4000 m. galerii și va fi extin
să la maximum armarea mixtă în

abataje cameră cu stîlpi metalici 
tubulari.

In vederea realizării obiective
lor de întrecere amintite condu
cerea minei Petrila a întocmit un 
plan de măsuri tehnico-organizâ- 
torice. Iată 
suri: ■■

— pentru 
planului de
ra Ia abatajele in trepte răsturnate 
o linie de front de 119 metri, la a- 
batajele cameră din stratele 3 șl 5 
o linie de iront de 149 metri, iar 
la abatajele frontale 11 metri;

— se va asigura pușcarea șl tă
ierea selectivă a cărbunelui și se 
va alege $1 depozita șistul vizibil 
in abataje pentru 
calității producției;

— se va extinde 
zilor relncărcătoare
cita din1 partea C.C.VJ. noi mașini

îmbunătățirea

folosirea ben- 
și se va soli-

de încărcat, adecvate condițiilor 
existente;

— la săparea suitorilor in 
bune se va utiliza mașina 
S.B.M.-3 U de forat suitor în
bune și se va solicita din partea 
C.C.VJ. procurarea unei mașini si
milare de forat suitori în steril;

— brigăzile de Ia înaintări în 
roci tari vor ii dotate cu burghie 
armate cu plăcuțe dure;

— se va extinde folosirea su- 
porților telescopici Ia susținerea 
perforatoarelor in timpul ltlcrului;

— va ii terminată montarea sta
ției de rambleu hidrauHc de lingă 
puțul est nr. 1 și se va pune in 
funcție noua pîlnle de rambleu in 
cursul trimestrului I 1963;

— în vederea asigurării unui 
transport corespunzător în subte
ran și la suprafață va fi mărit par
cul de vagonete cu 400 vagonete 
noi.
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Fruntași cu calitatea 
cărbunelui

• Colectivele sectoarelor- II și ЙІ 
Se evidențiază la mina Petrila prin 
producția ce o dau nește plan și 
prin calitatea cărbunelui extras 
din abataje.. In cele 1? zile țre- 
•wte din luna ianuarie, minerii 
sectorului II Petrila au extras 212 

*4cme de cărbune peste plan, pu- 
I nlhd în același timp accentul și pe 

alegerea șistului în abataje, pe 
pușcarea selectivă. O cantitate de 
910 tone de cărbune de calitate 
au dat în afara sarcinilor de plan 
și minerii de la sectorul III.

De remarcat faptul că mina 
trBa este fruntașă pe bazin 
calitatea producției. Cărbunele 
de minerii de aici a avut în 
rioada 1—15 ianuarie un conținut 
de șist cu 0,8 puncte sub indicele 
planificat.

Brigăzile minerilor Laszlo Ștefan, 
Bartok Iosif, Cîșlaru Ion de la 
sectorul III, Stăuceanu Gheorghe, 
Firoiu loan și alții de la sectorul 
II au merite deosebite în crește
rea producției și îmbunătățirea 
ealității cărbunelui la mina Petrila.

In .anul trecut în cadrul secto
rului de transport de la mina Lu- 
peni s-au ivit mai multe greutăți 

defectării locomotive- 
erau cazurile cînd ele 

funcționeze tocmai 
nu se aștepta. Acest

Pe- 
eu 
dat 
pe-

din pricina 
lor. Nu rare 
încetau să 
cînd nimeni
lucru îngreuna buna desfășurare a 
transportului, creind stagnări 
prpcesțij de producție.

Ținfnd seama de aeeete lipsuri, 
colectivul 3e mecanici a} atelie
rului de reparat locomotive " din 
cadrul sectorului de transport s-a 
sfătuit și a chibzuit asupra felului 
eum ele se pot înlătura, pentru 
ea în acest fel să sprijine și mai 
mult activitatea minerilor, a căror 
sarcini au sporit simțitor. împreună 
cu maistrul mecanic Tomșa Ernest, 
mecanicii de reperat locomotive 
au propus conducerii sectorului o 
nouă formă de organizare a repa
rațiilor. Propunerea a. fost accep
tată cu încredere. Ei au hotărît 
să revizuiască parțial cîte o lo
comotivă în fiecare schimb. Astfel 
se vor elimina defecțiunile, iar 
coeficientul de rulaj al locomoti
velor va spori. Vor intra în repa
rații în primul rînd locomotivele 
la eare au fost semnalate unele de
fecțiuni și care au un timp 
lung de funcționare. In acest

în

mecanicii s-au organizat în așa 
țel încît să poată acționa Ime
diat, în cazul unor defecte nepre
văzute și să repună în circulație 
iii cel mai scurt timp o locomotivă 
temeinic revizuită. In februarie: vor 
fi puse în. funcțiune două loco
motive de 8 tone reparate capital 
care vor contribui la buna desfă
șurare a transportului în subte
ran

Aplicînd țn viață această ini
țiativă, muncitorii atelierului de 
reparat locomotive vor sprijini ac
tivitatea minerilor lupeneni să-șî 
îndeplinească sarcinile ce le re
vin la extracția cărbunelui cocsi
ficabil.

AVRAM MICA
corespondent

Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările Congresului al Vl-lea al P.S.U.G.
• Convorbire Intre Fidel Castro și V. V. Kuznețov.
• Val de ger in întreaga Eu ropă.
• Mesajul bugetar al președintelui Kennedy.
• „Înțelegere deplină" între reprezentanții forțelor O.N.U. in 

Congo și Chombe.
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Premise creste pentru îndeplinim 
și depășirea sarcinilor de plan

primă hotărîrea colectivului de aMinerii sectorului III de la mina
Lupeni au ocupat în anul trecut • ridica nivelul producției pe o treap- 
primul loc în întrecerea cu cele
lalte sectoare miniere din Valea 
Jiului. Succesele remarcabile ob
ținute de ei au devenit cunoscute 
in întreaga țară. Colectivul aces
tui sector și-a Îndeplinit planul pe 
anul 1962 cu 40 de zile înainte 
de termen. Pe baza unor randa
mente Înalte, din abatajele sec
torului au fost extrase 50 000 tone 
de cărbune cocsificabil peste . pla
nul anual de producție.

In acest an în fața sectorului III 
Lupeni stau sarcini de producție 
mai mari decît cele din 1962. Nu
mai în primul trimestru, planul de 
producție a crescut cu 7 600 tone 
de cărbune față de aceeași peri
oadă a anului trecut, Randamen
tul prevăzut pe sector pe primele 
3 luni din 1963 este mai mare cu 
355 kg. de cărbune pe post decît 
cel planificat în trimestrul IV al 
anului trecut. Datorită măsurilor 
tehnico-organizatorice luate din 
vreme, condițiilor create brigăzilor 
de mineri pentru a desfășura o 
activitate rodnică s-au creat pre
mise ca aceste sarcini»să fie rea
lizate cu succes. De altfel încă 
din. trimestrul IV 1962 minerii 
sectorului III au obținut indici la 
nivelul celor prevăzuți pentru a- 
cest an. Productivitatea realizată 
pe sector în perioada respectivă 
a atins si chiar depășit 3 tone de 
cărbune pe post. Producția zilnică 
s-a ridicat, de asemenea, la nive
lul prevăzut pentru primele кШ 
din «cest «ж.

Avlnd create aceste premise, 
minerii sectorului III de Ia Lu
peni 
noul 
tras 
curs 
plan
pe sector de 3,050 tone de cărbu
ne pe post. Aceste succese ex-

măsurilor teh- 
In vederea 

front, care si 
volumului de 
s-au accelerat

și-au început activitatea in 
an cu noi succese. Ei au ex- 

pînă în ziua de 14 a? lunii in 
2163 tone de cărbune peste 
și au realizat un randament

tă mai superioară. In acest scop 
conducerea sectorului a pus un 
mare accent pe aplicarea în ter
menele prevăzute a 
nico-organizatorice. 
menținerii liniei de 
asigure extragerea 
producție planificat,
lucrările de pregătire în vederea 
intrării în exploatare a unui nou 
abataj frontal încă înainte de sfîr- 
șitul acestei luni. Lungimea me-' 
die zilnică a frdntului de lucru > 
va fi de peste 300 m.l.

O deosebită grijă se acordă a- 
plicării în viață а măsurilor luate1 
pentru creșterea productivității' 
muncii, pentru sporirea vitezei de ' 
avansare. Se preconizează ea a*' 
vansarea medie lunară în fronta
lele sectorului să depășească 27 
m., iar randamentul să fie supe
rior celui planificat cu 900 kg. căr
bune pe post. Pentru aceasta se 
preconizează o serie de măsuri pri
vind buna funcționare . a utilaje
lor și instalațiilor din sector. Prin
tre acestea se numără: schimba
rea a 850 m. de transportoare 
S.K.R.-ll, înlocuirea scocurilor »•/ 
zate la transportoare, aprovizio
narea cu 6 transportoare tip A.C.P. 
și cu perforatoare pneumatice ro
tative. Pentru mecanizarea opera
țiilor cu volum mare de lucru la 
săparea preabatajelor și>suitorilor 
îh coperiș și culcuș vor fi mon
tate transportoare sau scocuri os
cilante.

Toate acestea crează premisele 
ca nuhaca însuflețită a minerilor 
mn sectorul III să se ridice la ni
velul îndeplinirii cu succes a sar
cinilor de plan pe 1963 și a an
gajamentelor luate în întrecere, să 
livreze siderurglștilor mari canti
tăți de cărbune cocsificabil peste 
plan.

ȘT. EKART

mei
scop
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Intp-o tună
Teo-Partizile de manevră erau adu

nate. Ca de obicei veseliei gene
rale îi puse capăt apariția în sală 
a șefului de tură Oprea Ioachim.

— Tovarăși — se adresă el — 
ne așteaptă o tură grea. Gerul 
va îngreuna foarte mult activita
tea noastră. Va trebui însă să cău
tăm ca toate trenurile să fie com
puse și expediate la timp.

După ce șeful de tură a dat 
citire programului de lucru și a 
adus la cunoștință ultimele indi
cații asupra desfășurării muncii, 
manevranții și acarii s-au îndrep
tat spre locurile lor de muncă.

Munca partizilor de manevră în
cepuse. Cu greu erau trase tre
nurile la descompunere iar din tre
nurile descompuse erau compuse 
altele pentru a fi expediate.

Kind pe rînd, plecară trenuri
le, 2 619, 2 889, 2 675, 2 876, 2 610 
dar ninsoarea și lapovița, în loc 
să se oprească se întețea. Șeful 
de manevră Vladislav Ioan, îm
preună cu manevranții Dudu loan, 
Нова Gheorghe, Matei Dan și Cos- 
tea Iulian, dezlegau vagoanele și 
le гтЛ-гЛ., nlnă cînd se opreau 
. ș : 1ІВІА afectată. La nfiSturU® do

de noapte
macaze, Pîrvu’ Ilie și Matei 
dor alergau prin noapte și întor
ceau macazele după fiecare vagon, 
sau grup de vagoane.

Toate trenurile din program fu
seseră campuse și descompuse la 
timp. Partida de manevră de la 
manevra I-a tocmai intra în ca
bină pentru a se scutura de zloa- 
tă și a-și încălzi mîinile cînd în 
cabină intră impiegatul de miș
care Spînu Aurel. Acesta le spuse 
manevranților:

— Repede, la trenul 2 605, sa 
dăm un vagon afară. Pelerinile. 
care abia fuseseră dezbrăcate au 
fost îmbrăcate din nou.

De-a luhgul trenului cinci feli
nare se vedeau în noapte. In scurt 
timp manevranții ÎȘi' îndepliniră 
sarcina primită, iar trenul 2 605 
plecă conform graficului. Toată 
noaptea a nins dar cu toate in
temperiile anotimpului răcoros, tre
nurile continuară să plece și să 
sosească conform graficului

Tura ltîi Oprea și-a făcut dato
ria. Toate trenurile au circulat fă
ră să înregistreze nici o întîrzie 
re.

I. CRIȘAN 
Jmețegat R.C.

Ca la fiecare sfîișit de schimb, 
treptele aleii care leagă incinta 
minei Arunoasa de strada prin-

8 cipală au cunoscut și de asta
9 dată animația obișnuită. Grupuri, 
3 grupuri, minerii ieșiți din șut se 
S îndreptau spre casele lor. Ajunși 
S in stradă, drumurile multora se 
3 despărțeau. O burtă parte din ei 
p se îndreptau spre mașinile care

îi duc și îi aduc zilnic din noile 
cartiere ale Petroșaniului sau Vul
canului.

Din șirul celor 12 autodube, 
una cite una își ia drumul spre 
Iscroni, Vulcan sau Petroșani. De 
astă dată, prima care pleca spre 
cartierul Livezeni al orașului Pe
troșani era mașina cu nr. 51 159. 
După ce supraveghetorul -constată 
că locurile din mașină au fost 
completate, aminti șoferului că 
‘ ebuia să se Întoarcă pentru a 
mai face o cursă la Petroșani 5
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dădu avizul de plecare. Un hu
ruit scurt, și după citeva secun
de, șirul de mașini, frumos ali
niate, se mai micșoră cu una...

...Șoferul Bej Mihai lucrează 
numai de cîteva luni pe autoduba 
destinată transportului de munci
tori. Acest timp a fost. însă su
ficient pentru ca In prezent . nu
mele lui să fie bine cunoscut nu 
numai de colegii săi de muncă, ci 
șl de muncitori, de transportai că
rora este zilnic răspunzător. Con
știinciozitatea cu care își îndepli
nește sarcinile de serviciu, stră
duința pentru a. transporta munci
torii la timp șl, în deplină sigu
ranță, respectul față de toți cei 
care îl înconjoară, grija pentru 
mașina pe care lucrează, modes
tia și seriozitatea de care dă do
vadă la iot pasul,, au făcut să se 
bucure de încredere și prețuire.

Piu de munqitor din orașul A- 
rad, a absolvit școala de conducă
tori auto în 1949. După satisface-, 
tea stagiului militar, în.anul, 1952, 
a venit în Valea Jiului-angajîn- 
du-se ca șofer la, autobaza din 
Vulcan. Arii de-a rîniul ,i-a fost 
încredințată sarcina de a trans
porta tuburi de oxigen la exploa
tările miniere. Preocuparea ce a 
acordat-o întreținerii mașinii " 1» 
cpa .mai perfectă, stare de funcția-, 
nare, modul exemplar în care, a 
respectat regulile de circulație, au 
făcut ca transporturile să 'ajuțiga 
la timp la exploatări, l-au fetit 
de ori ce accident șl abatere de 
la . regulile de circulație. Grija 
pentru mașină l-a suw în rîndul 
sutamflștUor.

Pentru meritele sale în produc
ție și activitatea obștească, în iu
lie 1959 comuniștii l-au primit cu 
încredere în marea lor. familie. 
Evenimentul nu a însemnat pen
tru șoferul Ве[ numai o mare cins
te, . ci în aceiași timp și un în
demn la răspundere și conștiin
ciozitate față de îndeplinirea tu
turor sarcinilor ce i-au fost trasa
te. Astfel, de mai multi ani este 
fruntaș în producfie pe autobaza 
S.T.R.A. Ga responsabil al resortu
lui cultural în cadrul i comitetului 
de secție sindicală, el se preocupă 
de îndeplinirea îndatoririlor ce-i 
revin, iar în calitate de cursant 
al; învățăm!ritului de partid frec
ventează cu regularitate învăță- 
mîntul și , la se minării dovedește 
preocupare pentru acumularea cu
noștințelor predate.

Pentru modul exemplar în care 
își îndeplinește sarcinile de ser
viciu,. poza sa este de mai mult 
timp, afișată la panoul de onoare, 
alături de pozele altor muncitori 
fruntași din autobază, cum sînt 
Bddea Marin, Pacșan Constantin, 
Deâk' Gheorghe, Barabaș Ștefan șl 
alții.

...Pe șoseaua ce șerpuiește prin
tre dealurile Aninoașei, șoferul 
Bej . Mihai se grăbea să ajungă la 
timp cu mașina în stafie. Curind 
după sosire, ultimii muncitori 
ie seră din șut se îndreptau 
mașina, care li duse șl de 
dată spre apartamentele lor 
iartabile din noile cartiere 
Petroșaniului, unde îi așteptau fa
miliile si odihna binemeritată.
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lii vizită la prieteni
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Prietenul meu „vindtorul**...
Cunosc, un prieten vinător
Dibaci ți foarte norocos.
(Un demn urmaș, care descinde,
Din „Pseudo-Kinegetikos").

— Nu că mă laud, (zice dînsul) 
Să știți, că eu „nu le-nfloresc" 
Ca unii ageamii de branșă, 
Ce de-obicel, se grozăvesc.

Ca-ncepător, cind mi-a căzut. 
Din „primul foc", primul mistreț, 
A fost desigur o-ntimplare» 
(Și nici nu pun, pe dinsa. preț).

Dar mai ttrziu, cu ani in urmă 
Cind nu-mi scăpa un foc tavînt, 
Era s-o pat, cu o ursoaică— 

4 (A fost grozavă, pe cuvtat).

Răslețit, de-ai mei tovarăși, 
Intr-un bunget de brădul. 
Rătăcit și el, pesemne, 
Intitaesc in cale-un pul.

Mititel, cu capul mare
(Cu o ghiară-n botlșor) 
Ursulețul sta-n cărare, 
Ca un prunc, scincind ușor.

Cum mă vede, drept Ia mine! 
Fără urmă de sfială.
Natural l-am luat fn brațe. 
(Zic: — Să-l duc, la filială)

Am mai dus trofee de-astea 
Cit n-am peri pe cap la număr...
Dau să plec, cu puiu-n brațe 
Cind de-odată de pe umăr,

Simt că arma-mi este smulsă
Cu așa furle-ncit.
Nasturii de Ia tunică, 
Mi-au sărit toți, pin-іа gît !

Cînd mă-ntorc, iacă ursoaica I 
(Ptiu, nu-i fie de „deochi") 
întindea spre mine arma 
Cercînd să mă ia „la ochi".

Am pățit-o 1 Zic in gindu-mL
Dacă mă âtlnge-n plin I
Ce să fac ? Las, grabnic puiul, 
Și dan busna, către-un pin 1

Dar n-ajung căci „sburătara* 
A pornit și-ntradevăr, 
Traversind prin pălărie
Mi-a trecut „la fir de păr"!

Știind că arma-l descărcată 
Mă întorc numaidecît. 
Și din fugă, trag jungherul. 
Și-l înfig, ursoaicei-n git 1

O, patimă neînlrinată 1
Cit de senină povestești. 
Brodind cu „ață albă" salba.
Isprăvilor vinătoreștl 1

Dar mi-e necaz, cind fără jenă 
Aud fn jur, adeseori.
Cum unii „toarnă" la palavre 
Și nu-s măcar nici... vînători !

I. SASAREANU
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Hălăduind neimblinzilă peste larga inșeuare a mun
ților Bucegi, iarna pare a-și fi pierdut lingă cabana 
Omul o bună parte din povara sacului ei cu fulgi În
ghețați. Potopul de zăpadă nu oprește însă cu nimic 
zecile de turiști să Înfrunte urcușul drumului, mai 
ales cind e vorba de cabana care le poartă atit de 
sugestiv numele.

IN CLIȘEU: Cabana Omul în primele ore ale unei 
dimineți de iarnă.

-------- e--------
DIN LUMEA LARGĂ

București 8 septembrie 1962. In 
Gara de Nord, trenul internațional 
cu direcția* București — Budapesta 
— Praga —• Varșovia își așteaptă 
oaspeții. La ora 14,10 un șuier 
scurt anunță că trenul s-a pus în 
mișcare. Una după alta localită
țile patriei rămta în urmă. Insta
lat în compartimente, grupul 
nostru format din 24 studenți ai 
Institutului de mine Petroșani și 
4 cadre didactice, nici nu observă 
cît de repede trec orele. Am ajuns 
pe cîmpiile însorite ale R. P. Un
gare, Călătorim paralel cu bătrî- 
nul Danubiu. In tren se află nu
meroși străini. Se reîntorc din 
stațiunile însorite ale litoralului 
nostru. Toți sînt veseli și satîsfă- 
cuți. Acest lucru se vede din fe
lul cum vorbesc.

— Mi-a fost nespus de greu să 
mă despart de minunata dumnea
voastră tară — ne spune un miner 
cehoslovac, între două vîrste.

Prieteniile încep să ae lege. Se 
schimbă insigne, se dau autogra
fe, se ciocnesc pahare. Pe Dunăre 
la o distanță de aproximativ 100 
de metri de terasamentul liniei 
ferate un remorcher și două vase 
romînești se reîntorc spre casă. 
Pe catargurile lor flutură drape
lul drag al Republicii Populare 
Romîne. La geamuri apar in bă
taia vîntului zeci de batiste. Cei 
de pe vase răspund prin semna
lizări repetate.

La data de 9 septembrie ne gă
sim pe pămîntul Cehoslovaciei 
socialiste. In stația Breclav ne 
despărțim de un grup de turiști 
cehi cu care ne-am fotografiat 
împreună. ІП compartiment avem 
musafiri. Un feroviar slovac care 
fusese multă vreme în lagărul de 
la Auschwitz. Pe brațul sting mai 
poartă și acum pecetea număru
lui de ordine. Ne povestește des
pre viața groaznică din lagăr.

In noaptea spre 10 septembrie

ajungem la granița R. P. Polone. 
După obișnuitul control al pașa
poartelor, grupul nostru se în
dreaptă cu trenul electric spre 
orașul Krakov. In gară ne așteap
tă o delegație de la Academia de 
mine și metalurgie Gorniczo- 
Hutnicza.

Academia de mine și metalur
gie Gorniczo-Hutnicza a luat fi
ință în anul 1919 și are un nu
măr de 8 facultăți : (mine, meta
lurgie, siderurgie, turnătorie, geo
logie, topografie, mecanică și ce
ramică). In afară de acestea exis
tă și secții speciale pentru con
strucții miniere. Am vizitat cu un 
interes crescînd laboratorul de 
mașini miniere și cel de automa
tizare și acțiuni electrice, mina 
experimentală care are o vechime 
de 6—7 ani și în care studenții 
polonezi pot cunoaște practic di
feritele metode de exploatare a 
cărbunelui.

După-amiază, grupul nostru face 
o vizită la muzeul istoric „Czarto- 
ryshich". Tablourile expuse aici 
reprezintă valoroase opere de artă 
legate de activitatea marelui lup
tător Kosciuszki Olejny.

In ziua următoare ne îndrep
tăm spre castelul Wawel care se 
află în partea de est a orașului 
Krakov. Relicvele istorice care 
datează din secolul XIV impresio
nează. Sala de așteptare a depu- 
taților, sala de mese, vestibulul, 
sala de judecată a regelui Sigis
mund și biserica subterană în ca
re este expus corpul lui CS&a 
Mustafa, conducător otoman cap
turat de ostile poloneze la por
țile Vienei, rămîn bine întipărite 
ta mintea vizitatorilor.

D. ALBESCU 
student I.M.P.

(continuare în viitoarea pagină 
„Magazin")
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Nici un om de pe lume nu a numărat încă de la 
unu pînă la un miliard. Dacă am admite că cineva 
s-ar apuca să facă acest lucru, rostind un număr la 
fiecare secundă, fără să mănînce sau să bea, ar avea 
nevoie de un interval de timp de._ 32 de ani.

☆
Algele au o valoare nutritivă în proteine deosebit 

de ridicată. Fiind lipsite de celuloză, ele se digeră 
foarte ușor. De pe o suprafață de 800 000 de hectare, 
ceva mai mult decît a 5-a parte din suprafața Olte
niei, se poate obține o recoltă de alge suficientă să 
hrănească timp de un an întrăaga omenire.

☆
Oamenii de știință au reușit să extragă din cor

pul omenesc otrăvuri dintre cele mai toxice: arsenic 
in proporție de 100/1 000 000, mercur în proporție de 
10/1 000 000. plumb în proporție de 1/1000 000.

☆
Apa intră într-o proporție considerabilă în compo

ziția țesuturilor vii, De pildă, la om proporția este 
de 66 la sută. Ia pești de 80 la sută, Ia plante acvatice 
de 98 la sută. Dacă, eliminind apa, am putea așeza 
unul peste altul toți nucleii atomilor compușilor care 
constituiesc cor- _____ ___________ _______

încercuită din 
loate părțile de 
troiene de zăpa
dă, cabana Rusu 
rezistă cu succes 
asaltului iernii. 
Cu tot greu] ur
cușului, nu-i zi ca 
ea să nu primeas
că „ajutoare". 
Sînt schiorii ca- 
re-și croiesc pirtii 
prin nămeți.

pul omenesc, a- 
tanci omul ar a- 
vea volumul u- 
nui grăunte de 
praf, ebea vizi
bil cu ochiul li
ber.<X> CO 0000 000000 03 00 00 00 00 00 00 00 000000 900000000000

— Ce-i ăsta, derdeluș, ori vre-un 
nou model de tobogan ?

— Da de unde, stat scările pa
sarelei din dreptul stației CKR. 
Petroșani, pe care gheața și ză
pada necurățite au transformat-o 
tatr-un teren unde, precum se ve
de, echilibristică... de nevoie.

„Oala maimuței44
Nucile de Sapukaya. sau cum li 

se mai spun nucile paradisului slnt 
cele mai gustoase dintre toate spe
ciile de nud cunoscute pînă as
tăzi. Ele stat sămînța arborelui 
Lecithya Sapukaya din pădurile 
tropicale ale Amazonului. Nucile, 
care au un înveliș tare și încrețit, 
slot închise într-o coajă groasă, 
lemnoasă, de forma unei oale ru
dimentare. Cind eînt coapte, in 
partea superioară a acestei oale 
se deschide un căpăc-ri și semin
țele, adică nucile, cad afară. In
digenii folosesc „oala" fără capac 
drept capcană pentru maimuțele 
nzici. Ei pun în ea zahăr sau o 
altă momeală. Maimuțica tși bagă 
capul înăuntru ca să mănînce, dar 
nu mai poate să-l scoată afară, 
zbăttndu-ae neputincioasă pînă ce 
este prinsă. De aici, probabil, și 
denumirea (rwtwlnl s Sapukaya, 
care tn traducere tnseacevă „«aia 
maimuței".

Tovarăși
Pînă la cabană, urcușul mai du

rează o jumătate de oră. Căutătura 
ochilor lunecă lacomă peste cres-
tele munților care mă înconjoară. 
Liniștea e profundă. După zgomo
tul zilelor de muncă, această li
niște este mîngîietoare. In decorul 
de basm, irizația policromă a ra
zelor de soare se strecoară jucău
șă printre crengile brazilor încăr
cări cu zăpadă. La poala munților, 
siluetele zvelte ale noilor blocuri 
din Vulcan, Paroșeni și Lupeui au 
schimbat complet vechea înfățișare 
a Văii Jiului. Stîrnlte gîndurils 
fug fără voie cu ani in urmă cînd 
ținutul nu era decît un tărîm al 
plîngerîi. Otă deosebire între ieri 
și azi.

Ocolind treenele mari de zăpa
dă dpi oameni se apropie discu- 
tînd. Subiectul discuției — deose
birile calitative ale unor ciuperci. 
Vocea domoală care înșiruie dife
rite denumiri latinești pare cunos
cută. Să mă înșele auzul ? Ba de 
loci E chiar șeful de echipă Du
mitrescu Alexandru de la prepa- 
ratia Lupeni. Lucram împreună de 
mult timp. Pînă acum însă nu bă
nuisem niciodată că acest om mo
dest preocupat totdeauna de orga
nizarea bună a echipei sale și de 
calitatea cărbunelui poate să vor
bească cu atîta dezinvoltură și ta

de muncă și
că în limba latină despre ciuperci 
ca și despre cenușa cărbunelui spe
cial

Ajunși la cabana Straja, rămî- 
nem multe ore împreună. Sînt cu 
rios și dornic să-l cunosc pe acest 
o® mai îndeaproape. Discuție por
nește tot de la ciuperci. Ii place 
mult să colinde munții, să simtă 
cum îi pătrunde aerul ozonat în 
plămini, să trăiască alături de brazi 
si să le asculte foșnetul care pen
tru el nu mai are taine. Totdeau
na cind are o zi liberă pleacă spre 
cabane- Nu merge insă pe poteci. 
Itineraxiul îl stabilește adhoc în 
funcție de starea timpului și de 
orele libere pe care le axe la dis
poziție. Frumosul, liniștea, sălbă
ticia priveliștilor îl pasionează. A- 
tunci cind găsește o poeniță ta 
care s-au adunat multe din spe
ciile florilor alpine sau cînd zăpa
da fulguiește discret printre arbori 
e ta stare să Ie admire ore întregi. 
Cărțile scrise de Mihail Sadoveanu 
și Calistrat Hogaș îi sînt prietene 
nedespărțite. Mă uit la el ta timp 
ce vorbește. Nu mai e omul tăcut 
pe care-1 cunoșteam înainte. In 
ochi i s-a aprins o lumină care 
scînteiază, iar fața sa trădează o 
nețărmurită bucurie. Din discuții 
aflu de la el că a venit la prepa- 
rația Lupeni ta anul 1944, cînd

drumeție
uzina avea o existență mai puțin 
însemnată. A muncit alături de 
ceilalți pentru ca uzina să crească 
și să se dezvolte. S-a frămîntat a- 
lături de ceilalți pentru a mări 
recuperarea de cărbune special, 
pentru a îmbunătăți condițiile de 
muncă. E și inovator. Propunerile 
sale sînt rmilt apreciate la pre- 
parație.

Pentru hărnicia sa și pentru a- 
portul adus în decursul anilor la 
Înflorirea preparation șeful de e- 
chipă Dumitrescu Alexandru a fost 
decorat anul trecut cu Ordinul 
Muncii clasa III-a. Oare dacă acest 
om, unul dintre sutele și miile de 
oameni care ne înconjoară zilnia, 
nu ar fi apucat aceste zile în care 
condițiile de trai sînt minunate ar 
fi putut ajunge aici ? Nu I De aceea 
el nu-și precupețește eforturile de 
a îmbunătăți mereu activitatea e- 
chipei pe care o conduce.

...Cerul e parcă mai limpede ca 
altă dată, ta ziua aceasta am mai 
cunoscut un om. Unul dintre acei 
obișnuiți cu care lucrez zi de zi 
și pe care totuși nu l-am cunoscut 
pînă azi. E tîrziu. Parcă a-și mai 
fi vrut să discutăm. Am lăsat însă 
continuarea pe altă dată. Impre
siile adunate m-au copleșit.

ION ENE
ing. praparația Lupeni



ЬТЖЛШЖІ

Cum ne-am petrecut 
noi vacanța

Programul de activitate a unită
ții noastre pe perioada vacantei de 
iarnă a fost foarte bogat și variat 
Printre acțiunile cuprinse în pro
gram au fost concursuri de șah și 
săniuțe între clase, excursii, vizio
nări de filme, programe artistice 
și mult doritul carnaval. In cadrul 
organizației noastre de pionieri s-a 
născut inițiativa formării unei gru; 
pe „a plugușorului" care a urat la 
comitetul orășenesc U.T.M., la azi
lul de bătrîni și Ia U.R.U.M.P, Bă- 
trînii au răsplătit cu lacrimi ură
rile noastre și programul artistic, 
iar muncitorii de la U.R.U.M.P 
ne-au dat ca amintire fiecăruia cî
te o lampă de miner. Timpul minu 
nat pentru excursii l-am folosit 
din plin. Astfel, cercul micilor na- 
turaliști din școală a organizat o 
excursie pe Valea Polatiștei, care 
ne-a lăsat în inimi frumoase amin
tiri !

De asemenea, am organizat 
de basme, recenzii, 
cltoare, care ne-au 
gajul de cunoștințe.

Multi pionieri au
tîneze și să schieze. Dar cîte 
prize plăcute nu ne-a rezervat 
moașa vacanță de iarnă 1

concursuri 
îmbogățit

învățat să

I

seri 
ghi- 
ba-

pa- 
sur- 
fru-

POPA LUCIA
elevă în clasa а ѴП-а В 

Școala de 8 ani nr. 1 Petroșani
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8
de vlnătoare я 
Petroșani a- §

Comitetul Filialei 
șl pescuit sportiv 

nunță că viza permiselor de vî- " 
nătoare pentru anul 1963 se face § 
între 1 ianuarie — 28 februa- 
rie a. e.

Viza permiselor de port armă § 
se face începînd cu data de 25 § 
Ianuarie plnă Ia 25 februarie a.c. 8

Viza permiselor de pescuit se я 
- face între 1 ianuarie — 31 mar- s 
tie a. e. I

Fiecare vînător sau pescar se я 
I va prezenta personal la viza § 
8 permisului
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UN CU ITE
neobișnuită a orga- 

partid de la termo- 
Este pusă în 

primire în rîn- 
de partid a

cu cei tineri. Cind expllca- 
nu erau suficiente, el scotea 
buzunarul salopetei o schiță.

Alegerile în grupele sindicale
Aprecierea colectivuluiO ședință 

nizației de 
centrala Paroșeni. 
discuție cererea de 
durile membrilor
maistrului Crainic Petru, Se citesc 
documente. Cel pus în disauție se 
află în mijlocul sălii. Emoționat. 
II privesc și mă gîndeso la im
presiile

...Era 
mineață 
nă. ІП

primei noastre întîlniri. 
într-o di- 
de toam- 

atelierul 
de reparații ter- 
mo — mecanice 
strungurile uruiau 
de zor desprlnzînd spirale argin
tii de pe metalul încălzit, iar u- 
riașul baros de la forja electrică 
izbea cîteodată atît de puternic în 
nicovală că se zguduia toată fun
dația ca 
rană.

Un om 
țe părea 
la locurile de muncă, discuta mai

ales 
țiile 
din 
De atunci tovarășul Crainic a în
ceput să fie cunosaut in uzină...

Acum, fotografia maistrului 
Crainia Petru e nelipsită de Ia 
papoul de onoare. Se menține în 
rîndul fruntașilor. Este unul din 
inovatorii

după o explozie subte-

tînăr, care după aparen- 
să fie maistrul se oprea

BRIGADA
0.

me- 
ma
cii-

Pe ploaie, arșiță sau ger 
Bl zi de zi înalță, 
Construcții svelte către cer. 
Undeva, sus la douăzeci de 

tri înălțime, brațul galben al 
coralei rotește prins în
Ug un panou greu din prefabrica
te, îl așează cuminte cu capetele 
pe reazime. Se mai înalță un etaj.

Aici va fi bucătăria. Aici soția 
își va primi soțul obosit după o zi 
de muncă, cu supa aburindă pe 
masă. Copiii vor dormi poate la 
ora aceea în camera de alături.

Hei, visuri, visuri I Ce repede se 
înfiripă. Hotărît lucru. Visele cresc 
odată cu etajele. Cite etaje a ri
dicat pină acum brigada zidaruluf 
Budică Gheorghe t Cind a 
ea fn lărgimea orizontului 
Cămine spațioase ? Sînt doi 
Amlndoi zidari. Cei mai 
Gheorghe, conduce brigada,
la» • unul din cei 23 membri ai 
brigăzii. Amlndoi frații sînt co
muniști, Pe șantier brigada lor e 
cunoscută sub numele de „Brigada 
celor 23".

durat 
atîtea 
frați.

mare, 
Nico-

In atenția participanțiîor ia concursul cu tema: 
Prietenia romîno-sovîetică

Din inițiativa Consiliului regional A.R.LU.S. 
zat cu cîtva timp în urmă, un concurs eu tema: 
mino-sovietică'. Acest concurs trebuia să șe încheie 
15 ianuarie a. c. La cererea unui mare număr de 
Consiliu] regional A.R.L.U.S. a prelungit termenul de 
buletinelor pină la data de 10 februarie a. iar

a fost organi- 
„Prietenia ro

la data de 
participant!, 
depunere a 

tragerea ta-
Ioanelor cîștigătoare se va face în ziua de 24 lebruarie a. e.

mai activi de 
Ia termoeentrală. 
Mulți tineri au 
fost îndrumați de 
eătre tov. Crainia 
atunci cînd au 
făeut primii pași

spre tainele meseriei. Se bucură 
de multă stimă din partea tova
rășilor eu care muneește. Pentru 
meritele sale membrii de partid 
l-au primit pe maistrul Crainia 
Petru eu unanimitate de voturi în 
marea familie a comuniștilor.

CRAC IOSIF 
corespondent

CELOR 23
tot 
De

E o mare cinste sd faci parte tUn 
această brigadă cunoscută în 
trustul regional de construcții, 
cînd cu blocul A de la Petrila,
brigada celor 23 a devenit și mai 
cunoscută. Ea are lozinca : „Lucrări 
de calitate, înainte de termen și cu 
pidț de cost redus". Dat banii și 
timpul trebuie bine chibzuiți. Oa
menii lui Budică și-au făcut din 
economisirea tifnpului și 
rialului

Unde 
jumătăți 

să
nefolosite, 
lui" 
lor, și mortarul rămas de 
pe alta are locul lui. Toate

obiectivul nr. 1. 
lucrează ei n-ai 

sau sferturi de

a mate-

Minerii din grupa sindicală nr. 
1 din seetorul de investiții al mi
nei Petrila № bucură de ш bine
meritat prestigiu pentru rezultatele 
pe care le obțin în producție. A- 
cest fapt a reieșit și la adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri în grupa sindicală.

Darea de seamă prezentata d? 
tov. Bălășoiu Vian, organizatorul 
grupei, a subliniat că prin efortu 
rile comune ale tuturor minerilor 
din brigăzile ce formează grupa 
sindicală planul de producție л 
fost îndeplinit în anul trecut cu 
mult mul devreme, iar calitatea lu
crărilor de pregătire a fost lună 
de lună mai bună. In consfătuirile 
de producție ale grupei s-au lan 
sat chemări la întrecere socialistă. 
Astfel, brigada lui Dogaru Sevas
tian a fost în întrecere, în tot 
cursul anului, cu brigada luț Toth 
Seza. Fiecare din aceste brigăzi 
s-au angajat anul trecut să depă
șească lună de lună cu 10 la sută 
planul de producție și să realizeze 
10.000 lei economii la prețul de 
coat. La finala anului întrecerea a 
fort clștigată de brigada lui Do
garu Sevastian, care s-a situat nu 
odată iu fruntea întrecerii pe sec
tor

Grapa sindicală a urmărit în
deaproape felul în care se îndepli
nesc propunerile făcute de munci 
tori în consfătuirile de producția 
De pildă, la propunerea minerilor 
din brigada lui Toth Geza, condu
cerea sectorului a introdus la lo-

propuneri 
anul trecut'.

achitat cu

cui de muncă al brigăzii o banda 
reincărcătoațe, iar în brigada din 
care face parte minerul Turda Si- 
mion s-a introdus un troliu pen <, 
tru manevrarea vagonetelor. La ‘ 
propunerea șefului de brigadă Во-1 
teanu Nicolae ortacii săi au trecut I 
Ia refolosirea armăturilor de lemn 
de la galeriile ce se betonează. 
Prin aplicarea acestei 
brigada a realizat 
100.000 lei economii.

Grupa sindicală s-a
cinste și de celelalte sarcini care 
i-au revenit. Activul obștesc al 
grupei s-a îngrijit de frecvența 
muncitorilor la diferite cursuri da 
ridicare a calificării profesionale, 
la repetițiile formațiilor artistice.

Atît darea de seamă cit și to
varășii care au luat cuvintul au fă- 
euț o analiză temeinică a întregii 
activități a grupei sindicale, au 
venit cu propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea muncii. Ei au mai a- 
rătat că tov. Vasiliu loan, Băbuț I 
Ioan, Puiu Vasile, Boicu loan nu 
au făcut totdeauna cinste grupei 
sindicale prin faptul că au făcut 
nemotivate și au avut abateri de 
Ia regulamentul de ordine interioa
ră. Ei au condamnat și faptul că 
tov. Pascaru Gheorghe și Dușcă 
Florea au avut abateri de la dis
ciplina socialistă a muncii.

Trecîndu-se la alegerea noilor 
activiști ai grupei sindicale, tov. 
Bălășoiu Vian a fost reales din 
nou ca organizator al grupei.

sd vezi 
cărămizi, 

vezi pentru că ei nu 
„Fiecare lucru,

și cărămizile sparte

Activitatea culturală poate fi îmbunătățită
Boldura a asigurat schimbarea tri
mestrială a cărților din bibliotecă, 
a vlndut membrilor de sindicat 
cărți în valoare de 5 000 lei.

Membrii de sindicat prezenți la 
adunare au apreciat însă că acti
vitatea culturală nu se desfășoară 
încă la nivelul posibilităților. In 
rîndurile funcționarilor sînt și 
membri de sindicat tineri printre 
care tov. Furduî Viorica, Satner 
Elena, Vesa Maria, Baci Cornelia, 
Bogdan Georgeta, Val Elena și al
ții care, deși au fost solicitați să 
activeze în formațiile clubului, s-au 
eschivat de la acest lucru, iar o 
parte din ei nu se abonează la zia- 
гэ și reviste.

Tovarășii care au luat cuvintul 
la discuții au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii cultural- 
educative de masă și au subliniat 
că această 
stea mereu 
tiv obștesc
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In brigadă fiecare știe precis ce 
are de făcut. Șeful de brigadă și-a 
împărțit bine ortacii. Depășirile de 
15--25 la sută pe care le înregis
trează brigada nu sînt întîmplătoa- 
te.

Acum e iarnă, un anotimp duș
mănos constructorilor, dar 
face omul 1 Cu ajutorul 
brigada lui Budică a adus 
ra lingă ea. Și așa poate
creze mai departe. Dacă activitatea 
de pe afară a șantierului s-a res- 
trîrts, zidarii lucrează înăunttu, 
tencuitul pereților pe care tot ei
i-au zidit in lunile maț calde. O 
parte dintre membrii brigăzii sint 
în concediu. Se odihnesc după un 
an de muncă. Dar nu peste 
vreme, se vor întoarce toți 
cui lor. Ii așteaptă lucruri 
Casa 
alte lucrări folositoare. De altfel 
tot ceea ce iace omul de astăzi e 
mărej și impunător. De aceea brigada 
lui Budică Gheorghe pune fn lu
crul pe care-1 iace o parte din mă
reția vremii și o parte din bucuria 
ei.

multă 
la lo

muri,
de cultură din Petroșani și 

lucrări
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cele două 
să facă mo- 
timp Ecateri- 

cu satisfacție, 
întrecut pla-

Membrii de sindicat din grupa 
sindicală nr. 6 de la preparația Pe- 
trila s-au adunat zilele trecute 
pentru a face analiza activității de
pusa de la ultimele alegeri șl plnă 
în prezent. Darea de seamă pre
zentată de tov. Ecobescu Gheorghe, 
a scos în evidență că membrii de 
sindicat au depus o muncă sîr- 
guincioasă pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le stau în față. Ei au 
făcut o temeinică analiză a activi
tății desfășurată de cei 50 mem
bri de sindicat din grupă. Aduna
rea grupei sindicale a apreciat 
dragostea cu care tov. Filimon Io
sif II, Pascu Elena, Motoc Vasile, 
Kinsky Emil, Dulepa Nicolae par
ticipă la formația corală a clubului 
din localitate, precum și munca 
neobosită a tovarășului Boldura 
Ștefan care se ocupă de biblioteca 
volantă din cadrul administrației. 
Sprijinit de grupa sindicală, tov.

problemă 
în atenția 
al grupei

trebuie să 
noului ac- 
sindicale.

Alegerea activelor obștești
toate secțiile „ 
se desfășoară în

.Vjseozei" Lu- 
aceste zile 

obștești ale

luat nume-

in 
peni 
alegerea noilor active 
grupelor sindicale.

Cu acest prilej s-au
roase angajamente concrete me
nite să dea viață cifrelor de plan 
și să aducă îmbunătățiri în acti
vitatea sindicală.

Plnă în prezent cele 
angajamente și propuneri au iz- 
vorit în adunările generale de 
dare de seamă și alegeri ale gru
pelor sindicale din secția a III-a. 
In fruntea acestor grupe sindicale 
au fost alese tovarășele Maier 
Maria, Stăiculescu Maria, Nicoară 
Luiza și Loy Frida.

mai multe

MUNCII ÎMPLINITE
Nenumărate sint brigăzile de mi
neri de la mina Aninoasa care în 
urma muncii din luna trecută au 
realizat cîștiguri de pește 100 lei 
pe post

Lucrînd într-unul din abatajele 
cameră de pe stratul V al secto
rului II, minerii din brigada lui 
Kibedi Francisc au încheiat luna 
decembrie cu o însemnată depă
șire de plan. Drept răsplată, cîș- 
tigul pe post de miner s-a ridicat 
la suma de peste 125 lei.

Cunoscut ca un bun organiza-

Ultimii cumpărători părăsiră 
magazinul textil nr. 20 din Ani
noasa. Gestionara și 
vînzătoare începură 
netarul. Peste puțin 
na Knebel constată

— Si azi ne-am
nul. Dacă va continua așa vom 
încheia și luna ianuarie cu suc
cesul de luna trecută. Numai să 
fim aprovizionați cu mărfuri din 
abundență...

...Magazinul textil din Aninoasa, 
ca și celelalte magazine de aici, 
cunosc zi de zi o afluență tot mai ■ tor al lucrărilor de pregătire în 
mare de cumpărători. Ultimele 
zile au fost adevărate „vîrfuri" 
în munca lucrătorilor din comerț.
Minerii aninoseni și-au primit răs
plata pentru munca depusă în lu
na trecută. Si cum munca le-a fost 
frumoasă — s-au situat primii pe 
bazin — și răsplata e similară.

Bela 
mult 
unei 
tre-

subteran, tovarășului Lașzlo 
i-a fost încredințată, încă cu 
timp în urmă, conducerea 
brigăzi de pregătiri. In luna
Cută această brigadă și-a întrecut 
toate realizările de plnă acum. E- 
fectulnd lucrări de pregătiri în 
cărbune, intr-un suitor din stra

tul 5, minerii și-au dovedit din 
plin hărnicia. Aprovizionați la timp 
cu vagonete goale și material (con
diții de bază în muncă), ei au 
realizat un randament spo
rit, îndeplinind 
gătirl în 
Răsplata 
tisfacția 
cîștig de 
ner.

Salarii
lei pe post au primit și minerii 
din brigăzile conduse de Kiko Lu
dovic din sectorul III, Roman Pe
tru din sectorul I, minerii din a- 
batajul cameră nr. 1 al celui mal 
mare sector și alții care au în
cheiat luna decembrie cu însem
nate cantităti de cărbune extrase 
peste plan sau cu avansări rapide 
la lucrările de înaintare în sub
teran.

randament 
planul de pre- 

proporție de 127 la sută 
le-a fost — pe lîngă sa- 
munaii împlinite — un 
125,50 lei pe post de mi-

cuprinse între 104—108

L. LABA
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Lucrările Congresului al VI-lea 
al P. S. U. 6.

programuluiȘi

luat 
de
Hager, membru

cuvîntul în 
vineri ale

BERLIN 18. Corespondentul A- 
gerpres transmite r

La Ețerlin .au continuat vineri 
lucrările Congresului al VI-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Delegații care participă la 
congres au luat cuvîntul pe mar
ginea raportului 
partidului.

Printre alții au 
cursul ședințelor 
congresului Kurt 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., Heinz Hoffmann, mem
bru ăl C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării al R. D. Germane, Otto 
Winzer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe al R. D. Germane, 
Hermann Matern, membru al Bi
roului Politic al C.C, al P.S.U.G., 
Herbert Warnke, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Uniunii Sindicatelor 
Libere Germane.

In ședința de după-amiază to
varășul Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a ros
tit cuvîntul de închidere la dis
cuțiile pe marginea documentelor 
prezentate Congresului la primul 
punct de pe ordinea de zi.

Congresul a aprobat raportul de 
activitate al Comitetului Central, 
raportul Comisiei Centrale de Re
vizie și expunerea prezentată de 
tovarășul Walter Ulbricht. Au

„înțelegere deplină" între reprezentanții 
torțelor O.N.U. în Congo șî Chombe
ELISABETHVILLE 18 (Agerpres).
După cum a anunțat un repre

zentant oficial al forțelor O.N.U. 
în Congo, la 17 ianuarie, repre
zentanții O.N.U. au ajuns la „înțe
legerea deplină" cu Chombe ca 
trupele O.N.U. să ocupe Kolwezi, 
important centru minier și cel din 
urmă punct de sprijin al jandar
meriei katangheze și al mercena
rilor. Acordul a fost semnat de 
George Sherry, reprezentantul lui 
Robert Gardiner, șeful operațiu
nii O.N.U. în Congo, generalul 
Prem Chan, tot din partea O.N.U., 
și de către Chombe.

Mesajul bugetar al președintelui Kennedy
Sta- 
pre- 
me- 

anul
1963—1964.

f WASHINGTON 18 (Agerpres).
La 17 ianuarie președintele 

telor Unite, John Kennedy, a 
zentat Congresului american 
sajul la bugetul S.U.A. pe 
fiscal

I La capitolul cheltuieli, bugetul 
prevede suma de 98,8 miliarde de 
dolari, iar la capitolul venituri, 
suma de 86,90 miliarde de dolari. 
Aceasta înseamnă că deficitul pe 
noul an va fi de 11,90 miliarde de 
dolari. Dacă se mai adaugă redu
cerea impozitelor pe care preșe
dintele Kennedy intenționează să 
o ceară Congresului, deficitul pe 
noul an fiscal va fi și mai mare. 
„Acest deficit, scrie France Presse, 
nu a fost depășit decît o singu
ră dată după cel de-al doilea răz
boi mondial, cînd Administrația 
Eisenhower a înregistrat un defi
cit de

Noul 
record 
Pentru 
melor cerute de președintele Ken
nedy pentru cheltuieli militare se 
cifrează la 56 miliarde de dolari, 
cu aproximativ 3 miliarde de do
lari mai mult decît în anul fiscal 
1962—1963 și, așa cum a sublimat 
însuși Kennedy, „cu aproximativ 
10 miliarde de dolari peste cifra 
prevăzută în anul I960". In cadrul 
cheltuielilor militare se va pene 
în continuare accent, a declarat 
președintele Kennedy, pe înarma
rea nucleară, precum și pe spori
rea efectivului forțelor terestre. 
O atenție deosebită se va acorda 
și de aici înainte instruirii unită*

13 miliarde dolari.
buget prevede cheltuieli 

pentru scopuri mi)ițare, 
anul următor, totalul su-

rapoar

la con- 
U Siu- 

'.C. Chi-

fost de asemenea aprobate 
tele comisiilor.

In cursul zilei de vineri 
greș au rostit cuvîntări 
țiuan, membru al C.C. al P. 
nez, Luigi Longo, secretar gene
ral adjunct al P.C. Italian, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Sandor Gaspar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.

Intîmpinat cu vii aplauze de că
tre delegați, tovarășul Chivu Stoi
ca, membru al Biroului Politic al 
CC. al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., a rostit cuvîntarea de sa
lut. Cuvîntarea a fost îndelung a- 
plaudată.

Luerările Congresului continuă.
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Un aparat pentru filmări 
ultra-rapide

(Agerpres),

fost proiectat 
filmări ultra-

LENINGRAD 18
TASS transmite :

La Leningrad a 
un aparat pentru
rapide pe o peliculă de 16 mm. 
cu o frecvență de 20 000—300 000 
imagini pe secundă.

O asemenea viteză de filmare 
permite să se înregistreze majo
ritatea covîrșitoare a proceselor 
cu desfășurare rapidă, oare „se 
întind" pe sute de imagini.

să intre în orașul 
la 21 ianuarie cel

Kol- 
mai

clauzele acordului pre-

Potrivit acordului, forțele O.N.U. 
vor trebui 
wezi pînă 
tîrziu.

Una din
vede că Chombe „va lua toate mă
surile necesare și efeetive în ve
derea intrării pașnice a forțelor 
O.N.U. în Kolwezi, sprijinite de 
autoritățile locale și jandarmeria 
katangheză".

Forțele O.N.U. s-au angajat să 
asigure securitatea membrilor jan
darmeriei luîndu-și totodată obli
gația de a nu-i trata ca prizonieri 
de război și de a nu-i aresta.

ților militare speciale destinate 
înăbușirii luptei de eliberare na
țională a popoarelor subjugate.

Alocările pentru nevoile mili
tare, pentru cerGetarea Cosmosu
lui și pentru cheltuieli legate de 
războaiele trecute vor reprezenta 
în total 79 Ia sută din totalul 
cheltuielilor bugetare.

Tot la capitolul cheltuieli, bu
getul prevede pentru anul viitor 
suma de 4 945 000 000 de dolari 
destinați așa-zisului „ajutor" pen
tru străinătate, sumă care se va 
folosi ca și pînă acum în scopul 
exercitării de presiuni împotriva 
acestor țări, pentru a le impune 
punctul de vedere american în 
probleme internaționale, precum și 
în scopul achiziționării de măr
furi, și în special de armament 
din S.U.A. Un deosebit accent 
este pus pe creditele aferente pro
gramului „Alianța pentru pro
gres", instrument destinat a fi fo
losit pentru aplicarea politicii 
S.UA. în țările Americii Latine, 
politică care s-a dovedit puțin e- 
fieace.

„Mesajul bugetar al președinte
lui Kennedy prevede, pentru anul 
1963, relatează agenția France 
Presse, o expansiune modestă a 
economiei americane". O mare par
te a mesajului a fost consacrată 
denunțării insuficienței progresului 
economic al Statelor Unite. „Eco
nomia noastră, a declarat Kennedy, 
nu șl-a realizat potențialul său de 
mai mult de cinci ani, deoarece 
cererea totală de bunuri și ser
vicii din partea consumatorilor și

Convorbire întpe Fidel Castpo 
si V. V. Kuznețov

HAVANA 18 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 17 ianuarie Fidel Castro, pri
mul ministru al Republieii Cuba 
și prim-secretar al Conducerii Na
ționale a O.R.I., l-a primit la pa
latul prezidențial din 
V. V. Kuznețov, prim 
ministrului afacerilor 
U.R.S.S.

Havana pe 
locțiitor al 
externe al

o
Tratativele 

pentru realizarea acordului de la Nassau
LONDRA 18 (Agerpres).
La 17 ianuarie 

dra un grup de 
tari americani în- 
Nitze, adjunct al 
război al S.U.A.

Ei vor avea tratative eu repre
zentanții departamentelor militare 
engleze în probleme legate de 
realizarea acordului militar an-

Val de ger 
în întreaga Europă

PARIS 18 (Agerpres).
Din Oeeanul ArctiG pînă la 

Marea Mediterană, întregul con
tinent european este cuprins de 
un val puternic de frig eare a 
provocat înghețuri ale eăilor na
vigabile și a paralizat circulația 
în regiuni întinse din numeroase 
țări.

După cum transmite agenția 
France Presse în nordul Franței, 
în Belgia și Olanda unde termo
metrul indică multe grade 
zero șoselele sînt acoperite 
gheață și navigația fluvială 
praștie întreruptă. In Germania 
occidentală s-au înregistrat tem
peraturi pînă la minus 32 de gra
de, iar fluviul Rin este acoperit 
de ghețuri. In Spania la Cadix, 
termometrul a indicat minus 16 
grade iar în nordul Angliei au fost 
înregistrate temperaturi record 
pentru această regiune de minus 
18 grade.

Turcia suferă, de asemenea, din 
cauza frigului, termometrul cobo- 
rînd la minus 16 qrade la Istan
bul.

Lon- 
mili- 
Paul 

de

a sosit la 
specialiști 
frunte cu 
ministrului

sub 
cu 

este

afacerilor a fost insuficientă 
tru a menține economia în de
plina sa capacitate". Kennedy a 

.dezolat" de rit- 
economiei

pen-

cheltuielile 
în noul

scop „înviorarea 
Kennedy a ce- 

„să slăbească 
asupra cheltuie-

declarat că este „i 
mul de dezvoltare al 
americane.

Cu toate acestea- 
civile nu înregistrează 
buget o creștere spectaculoasă. In 
domeniul programului agricol, 
spre exemplu, alocațiile bugetare 
pentru anul 1964 au fost chiar 
reduse cu 1,1 miliarde de dolari 
în raport cu anul 1962—1963.

Deficitul bugetar va necesita în 
anul fiscal 1963—1964, după cum 
a afirmat Kennedy, ridicarea pla
fonului datoriei naționale la 320 
miliarde de dolari.

Invocînd drept 
economiei țării", 
rut Congresului 
frîna impozitelor 
Iilor particulare și asupra stimu
lentelor de producție". Dar prin 
felul cum este concepută această 
măsură ea va avea drept efect 
îngreunarea poverii impozitelor pe 
umerii contribuabilului simplu. 
Astfel potrivit prevederilor noului 
buget, sumele care se vor realiza 
la buget vor proveni în principal 
din impunerile pe veniturile indi
viduale ale populației. Potrivit 
Calculelor date de Associated 
Press, pentru fiecare dolar reali
zat la buget contribuția va fi ur
mătoarea : 47 de cenți impozit pe 
venitul individual, 11 cenți impo
zite indirecte și numai 24 de cenți 
din veniturile societăților parti
culare. Restul de 18 cenți vor fi 
realizați din alte resurse.

Intre Fidel Castro și V. V. Kuz
nețov a avut loc o convorbire ca
re s-a desfășurat într-o atmosferă 
de deplină și sinceră înțelegere 
reciprocă, de mare cordialitate și 
prietenie frățească.

La convorbire a fost de față 
A. I. Alexeev, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Republica Cuba.

militare americano-engleze
glo-american de la Nassau care, 
după cum se știe, prevede înzes
trarea Angliei cu submarine ato
mice avînd la bord rachete „Po
laris".

La Londra se manifestă vizibil 
graba de a încheia tratativele pen
tru a obține cit mai curînd ra
chete „Polaris", ele trebuind să 
constituie baza mijlocului nuclear 
„independent" englez de reținere.

După cum reiese din știrile a- 
părute în presa engleză, în mo
mentul de față Anglia va încerca 
să obțină în arendă eîteva sub
marine atomice americane pînă 
cînd va putea să-și construiască 
singură submarine care să fie 
prevăzute cu rachete „Polaris", 
ceea ce după cum se crede nu va 
avea loc mai devreme de 1969— 
1970.

Tot la 17 ianuarie au început 
la Londra tratativele militare an- 
glo-italiene între reprezentanții 
statelor majore ale celor două 
țări. Scopul acestor tratative — 
primele tratative militare anglo- 
italiene după încheierea celui 
de-al doilea război mondial este 
de a face schimb de 
problemele strategiei și 
litere, precum și în 
lnstrucțiilor militare.

I

păreri în 
tacticii mi- 
problemele

ІошіиіоІ (ооінп giivigd Iratalhele dintre Кепвйг- 
ti fântâni

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
După cum anunță agenția As

sociated Press, Casa Albă a dat 
publicității comunicatul comun cu 
privire la încheierea tratativelor 
de două zile dintre președintele 
S.U.A., Kennedy, și primul minis
tru al Italiei, Fanfani.

Din textul comunicatului reie
se limpede linia orientării poli
tice a celor două guverne. In 
ciuda declarațiilor convenționale 
cu privire la „interesul" pentru 
„consolidarea păcii în lume", ac
centul comunicatului este pus pe 
problemele militare ale celor două 
țări, în special pe participarea lor 
militară la pactul N.A.T.O. „Preșe
dintele și primul ministru, se spu
ne în comunicat, au căzut de a- 
cord asupra necesității moderni
zării atît a armelor și forțelor nu
cleare, cît și a celor convențio
nale cu care țările lor contribuie 
la alianță (este vorba de alianța 
din cadrul N.A.T.G. — N. R.)".

Totodată, după cum menționea
ză agenția Associated Press, „pri
mul ministru, Amintore Fanfani, 
a declarat eă trebuie să se dea 
cea mai serioasă considerație pro
punerilor președintelui Kennedy eu 
privire la crearea unei ferțe nu
cleare multilaterale a NA.T.Q.".

-------------O

O. N. U. AJUTA CEYLONUL
NEW YORK 18 (Agerpres).
Consiliul administratorilor fon

dului special al O.N.U. pentru ne
voile dezvoltării .economice a în- 
eheiat examinarea proiectului pen
tru acordarea de ajutor țărilor 
slab dezvoltate. Printre altele, a 
fost aprobat proiectul privind a- 
cordarea de ajutor Ceylonului de 
către O.N.U., în domeniul moder
nizării utilajului petrolier și a 
portului Colombo.

In cadrul dezbaterii acestui pro-

Rezultatele semuTcative 
ale unei anchete

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
Institutul american pentru son

darea opiniei publice Gallup a e- 
festuat în Statele Unite și Anglia 
o anchetă în rîndul populației a- 
supra posibilității realizării coexis
tenței pașnice între Uniunea So
vietică și țările occidentale. La 
întrebarea: „Considerați posibilă 
realizarea reglementării pașnice a 
divergențelor dintre Uniunea So
vietică și Occident" au răspuns 
pozitiv 63 la sută din americanii 
întrebați și 57 la sută din englezi.

La această întrebare au răspuns 
negativ în S.U.A. 31 la sută din 
cei întrebați, în Anglia 21 la 
sută.

Nu și-au spus părerea în S.U.A. 
la sută, în Anglia 22 Ia sută.6
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Mesajul șefului 
guvernului fogolez

LOME 18 (Agerpres).
Postul de radio Lome a transmis 

în seara zilei de 17 ianuarie un 
mesaj al șefului guvernului togo* 
lez, N. Grunitzky.

După ce a evocat momente?^ 
dificile prin care trece în prezdi^ 
statul Togo, N. Grunitzky a sub
liniat că „sarcina principală este 
pregătirea alegerilor libere care 
trebuie să aibă loc Ia o dată cît 
mai apropiată, întrucît un guvern 
fără sprijinul poporului este 
tit pieirii".

Referindu-se la relațiile cu 
tele vecine, N. Grunitzky a 
tat că guvernul său va dezvolta șî 
mai mult relațiile eu DahomeyuL 
In ceea ce privește Republica 
Ghana, el a făcut cunoscut eă va 
organiza întrevederi* cu președin
tele Nkrumah pentru normaliza
rea relațiilor economice și de 
frontieră între cele două state.

sor-

sta- 
ară*

abordată de 
comun este 
occidentale și 

Piața comună.

O altă problemă 
către comunicatul 
„integrarea" Europei 
intrarea Angliei în
Potrivit textului comunicatului „In 
cursul examinării situației politi
ce și economice din Europa, pri
mul ministru a subliniat efortul 
continuu al Italiei în sprijinul in
tegrării economice europene și al 
intrării Marii Britanii în Piața 
comună. Președintele S.U.A. a fost 
de acord cu primul ministru al 
Italiei...". Această subliniere a co
municatului demonstrează încerca
rea de a exercita presiuni asupra 
președintelui Franței, de Gaulle, 
care zilele trecute s-a pronunțat, 
în mod net împotriva includerii 
Angliei în Piața comună.

O interpretare similară se poa
te da și prevederii cu privire la 
crearea unor 
tilaterale ale 
conferința sa 
mina trecută,
de fapt, propunerea lui Kennedy 
în legătură cu crearea acestor 
forțe.

Comunicatul comun eu privire 
la tratativele de la Washington 
dintre Kennedy și Fanfani lasă să 
se întrevadă contradicțiile care se 
ascut tot mai mult între membrii 
pactului N.A.T.O.

forțe nucleare mul- 
N.A.T.O. întrucît. în 
de presă de săptă- 

de Gaulle a respins,

s-a 
de 

mo-

iect delegația Statelor Unite 
pronunțat împotriva acordării 
ajutor economic Ceylonului, 
tivînd că guvernul ceylonez a na- 
ționalizat recent proprietatea so
cietăților petroliere americane.

Pronunțîndu-se împotriva acor
dării de ajutor Ceylonului, dele
gatul S.U.A. la sesiunea Consiliu
lui directorilor Fondului special 
al O.N.U., a cerut Ceylonului să 
plătească imediat compensații so
cietăților petroliere americane.
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