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CONDUCĂTORI DE PARTID Șl DE STAT LA PLOIEȘTI
Minerii de la Uricani au 

fășurat o rodnică activitate 
cest an. Lună de lună ei și-au în
deplinit și depășit sarcinii э de plan 
la extracția de cărbune. Acest lu
cru a permis minerilor uricăneni să 
realizeze cu 15 zile înainte de ter
men sarcinile de plan prevăzute 
pe primele 11 luni ale anului. In 
acest răstimp din abatajele minei 
au fost extrase în plus mii de 
tone de cărbune cocsificabil. Spo
rul de producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii, indice care, pe exploatare, a 
atins în medie 1,430 tone cărbune 
pe post față de 1,375 tone cit este

pe fiecare tonă de cărbune 
colectivul minei Uricani a 

în primele 10 luni 
economii suplimentare 
de 790 000 lei

ale
în

ob-

planificat. Prin reduc srea prețului 
de cost 
extrasă 
realizat, 
anului, 
valoare

O contribuție substanțială la 
ținerea acestor rezultate a adus 
sectorul I — sector fruntaș ps ex
ploatare. In abatajele cameră ale 
acestui sector s-au realizat randa
mente medii lunare de peste 6 to
ne cărbune pe post. Pe această 
bază minerii din sector au extras 
de la începutul anului aproximativ 
23 000 tons de. cărbune cocsifica-
bil peste plan.

Muncitorii din schimbul condus de Costică Zahie de la sectorul I 
angajamentele luate în ca-al minei Vulcan își depășesc lună de lună 

drul întrecerii socialiste.
IN CLIȘEU: (De la stingă la dreapta) 

hie și Nicola Ioan, în drum, spra locul de
Sușu Traian, Costică Za- 
muncă.

La rafinăria? Combinatul petrochimic 
și Centrala de termoficare Brazi

țițeiului o utilizare indus-

zeci de ani, în jurul Plo- 
își desfășurau activitatea

cele două răz- 
rubrica impor- 
uleiurî pentru 
benzine cu ci-,

seama dacă socotim că prin aceas
ta economia națională va avea un 
venit suplimentar echivalent cu 
valoarea produselor ce se realizau 
în 1959 din prelucrarea a 5 mili
oane tone petrol.

In ziua de 14 noiembrie, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, A- 
lexandru Drăghici, Leonte Răutu, 
Gheorghe Gaston Marin și Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, au vizitat două 
mari obiective industriale, care a- 
duc o contribuție de seamă la va
lorificarea superioară, 
lui. Rafinăria Brazi 
binatul petrochimic — 
centrala electrică de 
Brazi. Oaspeții au fost
tovarășii Dumitru Balalia, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Plo
iești al P.M.R., Gheorghe Stan, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional, 
activiști de partid și de stat.

vid a

mare 
că a-

desalinat și distilarea in 
păcurei.

încerci un sentiment de 
bucurie și mindrie cînd afli
ceastă instalație de înalt nivel teh- 

grad avansat de auto- 
fost proiectată în în- 
țară de către specia- 
Institutul de proiectări
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De-a lungul întregului 
an, sectorul I de la mina 
Aninoasa a obținut rezul
tate frumoase. Acest har
nic colectiv a extras pes
te prevederile de plan 
10 230 tone de cărbune, 
iar productivitatea pla
nificată a fost depășită 
trimestru de trimestru. 
Planul de pregătiri a fost, 
de asemenea, depășit atît 
la metri liniari cît și la 
metri cubi. Prețul de cost 
al tonei de cărbune a fost 
în toate trimestrele mai 
mic decît cei planificat. 
Pentru rezultatele bune 
obținute în trimestrul III 
sectorului, I i-a fost de
cernat steagul roșu de e- 
vidențiat în întrecerea so
cialistă. Explicația acestor 
succese ? Perseverența în 
introducerea tehnicii noi, 
măsuri tehnico-organizato- 
rice chibzuite, aplicarea 
pe scară largă a iniția
tivelor valoroase și a me
todelor avansate.

a petrolu- 
și Com- 

precum și 
termoficare 
însoțiți de

Ploieștiul și-a înscris numele, 
cu mai bine de un secol în urmă, 
în istoria mondială a petrolului. 
Lingă acest oraș, la Rîfov, în 1857, 
din rafinăria lui Teodor Meliedin- 
țeanu ieșeau primele cantități de 
petrol lampant. Romînia a fost 
printre primele țări din lume care 
au dat 
trială.

După 
ieștiului
mai multe rafinării, care prelucrau 
țițeiul sondelor situate în apropi4 
ere. Dar dacă cercetezi statisticile 
din perioada dintre 
boaie mondiale, la 
luri vei întilni 
automobile și chiar
fre octanice ceva mai ridicate, în 
vreme ce la export una din princi
palele mărfuri romînești era țițe
iul. Rafinăriile PloieștiuIUi, care al
cătuiau aproape întreaga ramură 
a prelucrării petrolului din țară, 
aveau o capacitate restrînsă, teh
nologii și utilaje învechite, cu a- 
jutorul cărora nu se puteau ob
ține cele mai valoroase produse 
derivate din petrol.

„Aurul negru" este o metaforă 
încetățenită de multă vreme cind 
se vorbește despre petrol. In ve
chea Rominie însă, țițeiul era aur 
numai pentru societățile monopo
liste străine, proprietarii de 
atunci ai acestei bogății, prefă
cute dincolo de hotarele țării in 
zeci de produse, care 
valoroase.

In ani; construcției 
partidul a acordat o
tenție construirii unor importante 
capacității de prelucrare a țițeiu
lui, dotate cu tehnică 
dezvoltării industriei 
pentru valorificarea 
acestei mari bogății 
în scopul înfloririi 
țării.

Realizările înscrise
urmă in înfăptuirea acestor sarcini 
au schimbat profund vechile ra
finării ploieștene. Reconstruirea 
radicală a vechilor instalații s-a 
împletit cu construirea altora noi. 
Datorită acestui fapt se înaintează 
necontenit spre atingerea unul in
dice de seamă stabilit de planul 
de șase ani, acela al creșterii cu 
cel puțin 40 Ia

Rafinăria Brazi

de care mai

socialiste, 
deosebită a-

modernă, 
petrochimice, 
superioară a 
a poporului 
economice a

în anii din

jMd jiltir: Punct de plecare
Astfel, armarea mixtă 

cu stîlpi tubulari S.T.C. a 
fost extinsă pe rînd la a- 
batajele cameră nr. 5, 6, 
7, 8, 11 și 17. La abata
jul frontal se folosesc la 
armare stîlpi G.H.H. In 
șapte preabataje ale aba
tajelor cameră și la aba
tajul frontal au fost'- in
troduse transportoars pu
ternice de tipul S.K.R.-11. 
Randamentul a crescut lu
nă de lună mai ales da-, ; 
torită faptului că . secto
rul a fost dotat cu tot 
mai multe utilaje. Dacă 
anuF trecut sectorul dispu
nea de două transportoa
re S.K.R.-ll în prezent el 
are 11 în folosință. Nu
mărul transportoarelor T. 
P.-l s-a mărit de la
41. Prin montarea 
transportor ușor de 
T.R.-2, la lucrările de

28 la 
unui 
tipul 

! pre
gătire a frontalului a 
crescut vitaza de avansa
re. Pentru a dezvolta spi-

de

cursul 
Gheor- 
condu- 
la Plo- 
cimpul

In vara anului 1959, in 
vizitei făcute de tovarășul 
ghe Gheorghiu-Dej și alți 
cători de partid și de stat 
iești, au fost examinate pe
de la Brazi propunerile privind am
plasarea unor noi mari întreprin
deri petrochimice.

...Acum, pe aceleași locuri, .’te 
întîmpină „pădurea" argintie de 
coloane și rezervoare. In soarele 
ce răzbate prin ceața dimineții de 
toamnă sclipesc coloanele comple
xului de reformare catalitică, cu o 
capacitate de 1 milion tone anual, 
intrată în funcțiune in anul 1961.

Conducătorii de partid și de stat 
au venit din nou în mijlocul pe
troliștilor de Ia Brazi cu prilejul 
unui eveniment important in viața 
acestei mari întreprinderi: intra
rea în funcțiune a instalației de 
distilare atmosferică si în 
(D.A.V.).

Instalația 
masivitatea 
rice. Dar 
te sînt
dese însemnătatea ei pentru valo
rificarea superioară a petrolului: 
aici vor fi prelucrate trei milioane de 
tone, un sfert din întreaga pro
ducție Йе țiței a țării noastre.

Directorul rafinăriei, ing. Bujor 
Olteianu arată că pe aceeași plat
formă sînt cuprinse utilaje în ve
derea efectuării a trei operațiuni: 
desalinarea electrică a țițeiului, 
distilarea atmosferică a țițeiului

vid

te impresionează 
desalinatoarelor 
și mai impresionan- 
cifrele care oglin-

prin 
sfe-

Uzina de pompe 
ale 
Lu- 
fost 
spe-

încep 
Benzi- 
de re
de vid

ritul de răspundere față 
de aceste utilaje, la 3—4 
transportoare a fost' re
partizat cite un mecanic 
care urmărește uzura, com
portarea 
grijește 
timp.

Prin
a muncii, eșalonarea puș
cării și aprovizionarea rit
mică cu vagon ?te goale 
s-a reușit ca 
frontal să se 
majoritatea 
două fîșii pe
tajele cameră nr. 2, 4 și 
5 se 
două 
aripă 
reușit
lună să se depășească vi
teza medie de avansare 
planificată pe s actor la 
abatajele cameră ; cu 35-4 
m.l. în trimestrul II și cu 
27,8 m.l. în trimestrul III

utilajului, se în
să fie uns la

buna organizare

la abatajul 
excaveze în 
perioadelor 

zi. La aba-
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sută a valorii pro
duselor obținute 
din fiecare tonă 
de petrol. Ce în
seamnă atingerea 
acestui indice ne 
dăm mai bine

nic, cu. un 
matizare, a

- tregime in 
liștii de la
de instalații petroliere din Ploieș
ti (șef de proiect Aurel Hotopelea- 
nu), iar echipamentul tehnologic 
este produs de Uzinele „Progre- 
sul“-Brăila, „Vulcan"—București,
Uzina de utilaj chimic și petrolier 
Ploiești, Uzina constructoare de 
mașini Reșița,
București și alte întreprinderi 
industriei noastre socialiste, 
crările de automatizare au 
realizate de întreprinderea de
cialitate din Ploiești (I.R.C.R.).

In instalația D.A.V, țițeiul se 
transformă in benzină, benzină 
grea, petrol, motorină, distilat de 
vid, rezidlu. Produsele fși 
apoi călătoria pe conducte, 
na ia drumul complexului 
formare catalitică, distilatul
este îndreptat spre cracarea cata
litică și hidrocracare, rezidiul con
stituie materia primă pentru fabri
carea cocsului in instalația de 
cocsare care se construiește, acum 
la cîțiva metri de D.A.V.

Drumul țițeiului prin coloane și 
conducte, țrecerea de la un' produs 
la altul, sub jocul dirijat al pre
siunilor și temperaturilor diferite, 
ăl reacțiilor chimice, iți apare ca 
o alchimie modernă, in care lichi
dul negru din adincurile pămînlu- 
lui țării suferă metamorfoze care-i 
ridică treaptă cu treaptă valoarea.

Nivelul tehnic înalt al instala
ției D.A.V. asigură obținerea de 
economii anuale în valoare de 27 
milioane Iei, sporirea productivi
tății muncii cu peste 150 Ia sută 
comparativ cu instalațiile vechi, 
imbunălățirea calității benzinei au
to prin ridicarea cifrei octanica.

Instalația de cocsare, vizitată a- 
poi de oaspeți, va prelucra anual 
500 000 tone rezidiu, prefăcindu-1 
în cocs de petrol, benzină, moto
rină. Gazele de rafinărie obținute 
aici vor contribui la sporirea pro
ducției de gaze destinate chimiză
rii.

Cocsul 
te căutat 
fi folosit 
miniu de
electrozilor.

O instalație de cocsare de a-

de petrol — produs foar- 
pe piața mondială — va 
și în noua uzină de alu
la Slatina, la fabricarea

scot intr-un schimb 
cîmpuri în fiecare 
a abatajului. S-a 
astfel ca lună de

FRANCISC VETRO

(Cont. în pag. 3-a)
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(Continuare în pag. 3-a)

Echipa condusă de Cozma Andrei din cadrul atelierului mecanic al minei Petrila 
execută reparații de ventilatoare și t'rolii. Lucrările efectuate de această echipă sînt de 
cea mai bună calitate.

IN CLIȘEU: Cozma Andrei cu doi din membrii echipei sale în timpul lucrului.
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Corul clubului sindicatelor din 
Petroșani oare a cunoscut în sta
giunea trecută o frumoasă activi
tate de masă prin manifestările 
artistice susținute și prin numă
rul mare al coriștilor, și-a început 
această stagiune printr-o judici
oasă organizare a repetițiilor și a 
manifestărilor pu-blice.

Desfășurarea repetițiilor în fie
care zi de luni de la orele 18—20, 
alegerea repertoriului adecvat eve- 
nhnentului sărbătorit, ținerea unei 
legături mai strînse cu organiza
țiile de sindicat din instituții și 
întreprinderi, stat mimai o parte 
din formele și metodele noi intro
duse în activitatea acestei forma
ții.

in repertoriul corului au fost in
duse o serie de ctatece despre 
patrie ca: „Republică măreață
vatră" și „Măreț pămînt al patriei 
iubite" de Ion Chirceau, „Mi-e 
dragă Stema tării mele" de S. 
Sarchizov î cîntece despre partid: 
„Părinte drag, partid iubit" de G. 
Bazavan, „Sirena lui Roaită" de V. 
Papovici. De asemenea, o serie 
de cîntece revoluționare printre 
eare amintim: „Hora muncitorilor 
de Al. Flechtemacher, cîntece de 
muncă, „Noroc bun" de Gh. Dan
ga, prelucrări de folclor, ca „La 
flntînă" și altele.

Trebuie să subliniem ca pozitiv 
faptul eă în prezent s-a realizat 
o apropiere între formația corală 
șl orchestra simfonică din Petro
șani. Pînă acum s-au pregătit ur
mătoarele bucăți : „Părinte drag, 
partid iubit”, „Mi-e dragă Stema 
țării mele” și „Corul robilor" 
care vor fi interpretate pe sce
nă în fața publicului, împreună cu 
orchestra simfonică a clubului sin
dicatelor din Petroșani. Acest lu- 
eru dovedește că atunci cînd exis
tă preocupare și mai ales înțele
gere scopul propus poate fi atins.

Din partea dirijorilor se cere un 
efort susținut, o ținută și o pre
gătire ireproșabilă, o înțelegere 
justă a scopului creării acestor 
formații și mai ales o mai mare 
răspundere, personală.

Angajamentul formației corale 
de a pregăti în cinstea conferin
ței orășenești de partid și a zilei 
de 30 Decembrie un bogat pro
gram artistic poate fi îndeplinit. 
Există toate condițiile create pen
tru aceasta.'

HOGMAN CORNEL 
soreșpondent
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La cercii! de croitorie

O carte pe săpiămînă

Drum fără întoarcere le Tsdor Pomii
Lucrarea lui Tudor Popepcu in

titulată „Drum fără întoarcere" 
este un roman de aventuri a cărui 
acțiune se petrece pe unul din 

șantierele noastre de construcții. 
Una -J; п preocupăf.e de căpeie 
nie ait inginerilor ierni' cnilrr 
și muncitorilor de pe șantier este a- 
ceea de a aplica în producție me 
todele de lucru cele mai moderne. 
In acest scop, profesorul Turtu
reanu, împreună cu colaboratorii 
săi lucrează de mai multi ani la 
formula chimică de obținere a cau
ciucului sintetic. Rezultatele ani
lor de studii si experimentări

în laborator sînt dintre cele mai 
bune, fapt care produce neliniște 
în cercuri de afaceri occidentale. 
Acestea nu văd în invenția profe
sorului Turtureanu decît un aspect 
pur comercial, care le-ar periclita 
expansiunea asupra pieții mondi
ale. Astfel, într-una din zile, po
posesc în București doi turiști 
străini, a căror misiune este aceea 
de a pune mîna pe formula chimi
că a profesorului Turtureanu. Ei 
lucrează cu abilitate, dar, dato
rită organelor noastre de securi
tate și vigilenței oamenilor, sînt 
prinși în momentul rfnd se cre

deau mai siguri de reușită..
----------©-----------

Pe ecranul cinematografului ,,

V E N I T I
7 Noiembrie" din Petroșani

M ÎI N E

Școala populară de artă din 
Petroșani. Zilnic, sălile de curs 

răsună de replicile elevilor de 
la actorie, de acordurile voioa
se ale muzicii. Dintre numeroa-
sele
oară

secții ale școlii, cea 
cuprinde mulțl elevi 
iubitori pasionați ai

de vi
talen-

tați,
natului instrument al lui Enescu,

IN CLIȘÎU: 
anul І vioară, 
de miner din
cu atenție arcușul pe strunele 
viorii la o oră de practică.

minu-

Tlnăra elevă din
Rusu Maria, fiică 

Petrila, conducînd

© NOUĂ 
PREMIERA
Astă seară, la ora 20 pe scena 

Teatrului de Stat din Petroșani se 
va prezenta o nouă premieră, a pa
tra din actuala stagiune. .Este vor
ba de comedia scriitorului sovietic 
Valentin Kataev „Vremea dragos
tei" în interpretarea colectivului de 
actori al treatrului de stat' din lo
calitate. Din distribuție fac parte 

printre alții: Maria Dumitrescu, 
Alexandru Codreanu, Ștefania Doin
ea, Victoria Nedelcu, Paulina Co
dreanu, Alexandru Zecu, Ion Ro- 
xin. Regia artistică este semnată 

de Marcel Șoma, iar scenografia de 

Emil Moise.

De două ori pe săpfămînă, la 
clubul muncitoresc din Uricani, o 
sală mare, cu multă lumină și căl
dură se transforma în sală de cla
să. Aici se întîlnesc cele peste 80 
de cursante ale cercului de croi
torie al clubului, care „înarmate" 
cu caiete și creioane, 
și compase învață, 
nează. Sînt soții și 
fiice de mineri 
care vor să înve
țe frumoasa artă a 
croiului, a... modei. 
Tînără este și ins- 
tructoarea lor, to
varășa Patalita Ma
ria, care șe preo
cupă cu grijă și 
interes de „eleve
le" sale. De altfel 
și „elevele" se ara
tă a fi șîrguin- 
cioașe. Burtea An
gela, Enache Floa
rea, surorile Sîrbu 
Gheorghița și Floa
rea, Georgescu I- 
oana, Stancu Au- 
gustina și Moldea 
Natalia sînt numai 
cîteva dintre aces
tea, sînt numai cî
teva din viitoarele 
croitorese.

cu echere 
scriu și dese-

Folosind mijloace comice, filmul 
„Veniți mîine", o producție a stu
dioului din Odesa, demonstrează 
prin viața celor două persoanje 
centrale, că opera de artă nu poa
te fi socotită valoroasă decît a- 
tunci cînd autorul ei se adresează 
poporului. Frosea vine la Moscova 
din îndepărtata Siberie pentru „a 
cînta pe scenă". .Invingînd greu
tățile, ce i se pun, fata stlngace,

naivă, devine una din cele mai 
apreciate eleve ale conservatoru
lui.

In contrast cu Frosea, ni se dez
văluie prăbușirea vremelnică a 
unui sculptor talentat care se rupe 
de realități, moleșit de bună stare 
și succesele ușoare.

Filmul „Veniți mîine" rulează pe 
ecranul cinematografului No
iembrie" din Petroșani, Incepind 
de mîine 18 noiembrie.

IN CLIȘEU: Ѳ secvență din film.

Pentru • sasfiiiutâ activitate cuitiirai-cducallvâ 
Hi Нвваі stMcntiior

NESTEMAT
Cu inima lor plină de-ndemn spre noi victorii, 
Recolte de lumina din neguri string minerii 
Cu brațele vlnjoase, din stlnci zmulg nestemate 
Crelndu-șl dram in noapte, de luptă și izbtndă 
Din noaptea subterană, de unde nu cresc flori, 

Scot la lumina zilei а раііЫ comori.

SPRE VIITOR...

В

H. DRAGAN

ș 
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așteptam viitori/ 
pe ceva dăruit, 
mintea și brațul

Nu 
Ca 
Cu
Ce-i azi, am făurit I
Și-n Iureșul ce crește, 
Ne-avlntăm spre miine i 
Azi, visul se-mplinește, 
Se
In
Si
Din viața ce-o trăim,

sting dureri, suspine, 
jur doar s3 privim 
cîntecul se naște,

Din sufletele noastre. 
CSd azi stegar partldu-1, 
Făclie veșnic vie, 
Ce unește sub ialdu-i 
Spre zarea purpurie. 
Cu-ai vremii noastre sori 
Pășim pe noul dram, 
Spre vremurile de 
Păși* cutezători.

aur,

muncitor
I. ТОМА

— UJLUM.P.

Sediul comitetului UJJH. de la 
Institutul de mine din Petroșani. 
Se adunaseră membri ai Comitetu
lui U.T.M., ai Consiliului asociației 
studențești, delegați de ani și de
legați ai grupelor. Cu toții veniseră 
aici pentru a discuta ce măsuri 
să ia în vederea desfășurării unei 
munci cultural-educativa rodnice in 
acest an universitar.

— In cadrul anului universitar 
trecut — a deschis discuția tova
rășul Ciocirlie Mihai, președintele 
Consiliului A.S. din institut — ar
tiștii noștri amatori au obținut re
zultate bune în munca cultural- 
educativă. In cadrul institutului au 
activat mai multe formații artis
tice printre care o echipă de dan
suri și una de teatru, o formație 
de estradă, un cor precum și o 
orchestră de muzică ușoară, bine 
cunoscută în orașul Petroșani și 
împrejurimi. Dintre acestea aș vrea 
să remarc in mod special formația de 
estradă împreună cu soliștii vocali 
Leila Moldovan, Maria Popescu, 
Orlando Aleman, Mihăilescu Nico- 
lae care a pregătit două specta
cole intitulate: „Studenție, tinere
țe, melodii" și „La braț cu tine
rețea" pe care le-a prezentat în 
Petroșani și în orașele Hunedoara, 
Brad, Sebeș, Alba Iulia etc. bu- 
curîndu-se de aprecierea publicu
lui.

Despre zctivitat** cultural-artis

tică desfășurată de către studenții 
institutului în anul universitar tre
cut au vorbit și alți studenți, pre- 
zenți la sediul U.T.M, Cu toate a- 
cestea, s-a apreciat că activitatea 
culturală a studenților putea fi și 
mai bună și cu o eficacitate mai 
mare.

— Sîntern hotărîți da în acest an 
universitar — interveni în discuții 
tovarășul Galea Ion, șeful comisiei 
culturale din A.S. — să desfășu
răm o activitate culturală mult mai 
susținută.

In primul rind în atenția noastră 
va sta atragerea da cît mai multi 
studenți în formațiile artistice și 
în general la activitățile pe care le 
desfășurăm în cadrul Institutului. 
La aceste activități vor trebui însă 
atrași cei mai buni studenți la 
învățătură și îndeosebi cei din anii 
mai mici pentru a ne asigura pe 
deoparte continuitatea în această 
muncă și în anii viitori, iar pe da 
altă parte pentru a atinge pe de
plin și scopul educativ. Este în
deobște cunoscut că munca cultu
rală va avea un puternic caracter 
educativ, numai dacă este dusă 
de către cei care prin întreaga 
lor comportare în viață și învăță
tură constituie exemple demne de 
urmat...

De la această consfătuire ținută 
la sediul U.TM nu a trecut 
prea mult timp, dar roadele ei au

început deja să se vadă. Formațiile 
artistice ale Institutului pregătesc noi 
programe artistice cu care vor ieși 
în curlnd pe scenă. La afișierul 
institutului a apărut programarea 
repetițiilor pentru fiecare formație 
în parts precum și posibilitățile 
zilnice de recreere a studenților: 
spectacolele de cinema, teatrale, 
conferințe, simpozioane literare, 
seri de dans, întîlniri cu muncitori 
evidențiați în întrecere șl ingineri 
din producție stc.

Paralel cu acestea, în planul de 
muncă privind i acțiunile cultural- 
educative ale studenților sînt pre
văzute excursii, vizite la diferite 
întreprinderi, organizarea de între
ceri sportive, prezentarea de spec
tacole de către formațiile studen
țești în centrele muncitorești din 
Valea Jiului și regiune, schimburi 
de experiență cu alte centre uni
versitare.

Desigur că planul de activități 
cultural-educative este bogat. El 
însă va trebui dus la îndeplinire, 
iar acest lucru e posibil numai 
printr-o muncă susținută de zi cu. 
zi, printr-un control peimanent din 
partea Comitetului U.T.M. și a 
Consiliului A.S., printr-un sprijin 
concret din partea conducerii ins
titutului și participarea în masă a 
studenților la acțiunile ce vor fl 
întreprinse.



STEAGUL ROȘU

Lucrări de
Revizuirea vagorneioi de maria 

și călători intr-un timp cit mai 
scurt și îndrumarea trenurilor în 
cele mai optime condiții de regu
laritate și siguranță este una din 
preocupările de bază ale întregului 
colectiv de muncitori de la revizia 
de vagoane din Petroșani.

Urmărind realizarea la timp a 
acestor indicative, lăcătușii de re
vizie, lăcătușii de reparație și tră
gătorii de vagoane obțin zi de zi 
noi realizări. In cele 10 luni ce au 
trecut din acest an, .planul global 
de producție a fost depășit cu 20 
la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 22 la sută.

Activitatea rodnică depusă de 
lăcătușii de revizia Dăian țoari, 
Vîr2ob Vasile, Untaru Milan și 
Costăchel Gheorghe precum și de 
lăcătușii de reparații Mihaly Ște
fan și Raica Ioan a tăcut ca pla
nul de reparații la vagoanele de 
călători și la vagoanele de marfă 
să fie depășit cu 10 și, respectiv, 
30 la sută. Lucrări de calitate a e- 
fectuat și colectivul centrului de

Centrala termică Hraia 2
De cîteva zile, pe șantierul 7 

Lupeni a început să funcționeze în 
probă tehnologică o nouă centra
lă termică avînd o însemnată capa
citate de încălzire — centrala Bra- 
ia 2.

La terminarea în bune condițiuni 
fa acestui obiectiv, însemnat, o pre
țioasă contribuție au adus maistrul 
Cimenti loan și brigada de cons
trucții a lui Vischi Iosif care a 
executat în bună măsură lucrările 
de construcții Instalatorii conduși 
de maistrul Forgo Iosif au executat 
bine instalațiile și montajul cazane- 
Ipr, boilerelor de apă caldă, sta
ției de distribuție și toate lucrările

--------- o

PUNCT DE- ---. n
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Pentru dirijarea vagoneteior 
pline spre transversala principală, 
ia orizontul IX, în apropierea pu
țului orb nr. 5 a fost montat un 
troliu, ceea ce a dus la îmbună
tățirea transportului.

Folosind din plin armarea meta
lică — cu Т.Н. la pregătiri, mixtă 
la abataje cameră și cu stîlpi G.H.H. 
la frontal, consumul de lemn a fost 
redus ceea ce a favorizat realiza
rea unor însemnate economii. Du
pă nouă luni de activitate econo
miile la prețul de cost depășesc. 
200 000 lei. Pentru îmbunătățirea 
operațiilor de pușcare mineri ti
neri și energici absolvenți ai școlii 
de mineri, cum este Olaru Victor, 
Istrate Dumitru, Vayay Gheorghe 
au fost școlarizați și apoi reparti
zați în munca de artificieri. Alți 
absolvenți ai școlii de mineri ca 
Țiplea Petru, Dediu Pa vel, Scredea- 
nu Petre, Ene Vasile, Ezeanu An
ton au fost promovați în funcția 
■de șefi de schimb.

S-a îmbunătățit, de asemsnea, și 
activitatea corpului tehnic. Sa re
marcă îndeosebi aportul maistru
lui principal Cosrna loan, al maiș
trilor Mîrza Cornel, Mihu Vasile și 
Costinaț Nicolae, al tovarășului Si-

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

NOTĂ

Stocurile de materiale au fost uitate?
Pentru buna desfășurare a muncii 

pe șantierele de construcții și în 
timpul iernii, este necesar ca să 
existe stocuri de materiale de masă 
— nisip, balast, ciment, var, că
rămizi —- pentru a se putea lucra 
normal.

Cu toate că ne aflăm în prag de 
iarnă, pa șantiere încs nu există 
aceste stocuri de materiale. Șantie
rul Lupeni, duce o lipsă acută de 
nisip —- neavînd. nici pentru ne
cesitățile zilnice de lucru — ba
last are foarte puțin și de o gta- 
nulație nepotrivită, iar îti loc de 
cărămidă .plină, cu; circ se zidasc 
seil« blocuri C 1, G 2 »1 C 3 a

buna calitate
frină unde s-a evidențiat lăcătușul 
Buibaș Vantie. Reparînd înainte de 
termen ventilele de frină, colecti
vul de aci a rdușit să depășească 
planul la reviziile intermediare cu 
25 la sută.

O altă preocupare a tuturor lă
cătușilor de revizie și reparație 
este găsirea defectelor ascunse la 
vagoane. Aceste defecte periclitea
ză foarte mult siguranța circula
ției. In cele zece luni care au tre
cut au fost descoperite zeci de ast
fel de defecte. Numai în ultimele 
zile lăcătușii de revizie Untaru Mi
lan și Colțatu Virgil au găsit cite 
un vagon cu defecte ascunse. Ei 
au fost felicitați de întregul colec
tiv și propuși pentru premiere ex
cepțională.

Lăcătușii de la revizia de va
goane din Petroșani asigu
ră astfel un transport rapid 
al mărfurilor și călătorilor în cele 
mai depline condiții de regularitate 
și siguranță.

I. CRIȘAN 
corespondent

aferente pentru racordarea blocuri
lor la centrală. Datorită acestui 
fapt, un număr de 4 blocuri В 1, 
2, 3, 4 — aflate în construcție și 
care urmează să fie predate în fo
losință săptămînile viitoare, pri
mesc deja căldură de la noua cen
trală. Anul viitor, tot aici vor fi 
racer date încă 3 blocuri — CI, 
2 și 3 — a căror construcție a 
îuceput.

Intrarea în funcțiune a noii cen-' 
trale termice Braia 2 rezolvă a- 
sigurarea încălzirii blocurilor din 
atest cvartal constituind un însem
nat succes al constructorilor lupa- 
neni.

PLECARE
ma Vasile, mecanic șef al secto
rului.

Realizarea planului la toți indi
cii este punctul de plecare în pre
gătirile pentru anul viitor. încă în 
trimestrul III al acestui an secto
rul I de la mina Aninoasa — șef 
de sector ing. Dumitraș loan — 
a reușit ca să atingă sau să de
pășească unii indici planificați pen
tru anul, 1964. Sectorul va trebui 
ca în anul ce vine să extragă lu
nar aproximativ 700 de tone mai 
mult cărbune de cit extrage în 
prezent. Pentru a putea realiza 
ritmic planul de producție încă din 
primele luiu se iau măsuri de pe 
acum. Brigăzilor li se crează condi
ții optime de muncă pentru a pu
tea realiza planul. Se pregătesc din 
timp utilajele necesare. O atenție 
deosebită se acordă lucrărilor de 
pregătiri pentru a asigura linia de 
front necesară volumului crescind 
de producție.

Organizîndu-și tot mai bine mun
ca, colectivul sectorului are posibi
lități ca încă din a doua jumătate 
a lunii decembrie să dea cărbune 
în contul anului viitor, iar apoi, 
prin mobilizarea forțelor întregului 
colectiv, să îndeplinească cu suc
ces sarcinile de plan pe anul cî 

se apropie.

primit aproape 400 000 buc. cără
midă eficientă (cu goluri) cu care 
nu sie ce face , și care numai 
ocupă locul degeaba în tranzitul 
gării Lupeni. Asemenea probleme 
sînt și pe șantierele din Vulcan 
și Petroșani care nu și-au făcut 
stocurile de «rateriale de masă 
pentru iarnă.

Este necesar ca conducerile șan
tierelor să insiste cu hotărîre pe 
lîngă trustul tie construcții pentru 
livrarea și stocarea materialelor da 
masă înainte de sosirea iernii, asi- 
gurind astfel condiții peritru buna 
desfășurare a lucrului și pe aceasta 
perioadă de tițpp!

La rafinăria, Combinatul petrochimic 
și Centrala de ter moilcare Brazi

(Urmare din pag. l-a)

cest tip, dar de proporții mai re
duse, a fost construită și în ca
drul rafinăriei de la Gauhati (In
dia) fiind proiectată de specialiș
ti romini și înzestrată cu utilaje 
produse de industria noastră.

Datorită noilor instalații, pre
lucrarea țițeiului in Rafinăria 
Brazi crește în anul 1964 de peste 
3 ori față de anul 1959, iar valoa
rea produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței va fi în anul 1964 
de 2,6 ori mai mare decît în anui 
1959.

Combinatul 
petrochimic

In imediata vecinătate a rafină
riei Brazi se înalță construcțiile 
și instalațiile combinatului petro
chimic, care va valorifica superior 
fracțiile rezultate din distilarea 
țițeiului.

Prima fabrică a combinatului, 
care va intra în funcțiune este cea 
de olefine (35 000 tone etilenă și 
20 000 tone propilenă anual).

Aici se va prelucra, prin cra
care termică, fracția de propan din 
rafinării și după o fracționare a 
produselor se va ajunge la eti
lenă și propilenă, principalele ma
terii prime pentru o serie întrea
gă de produse. Etilena constituie 
materia primă de bază pentru 
producerea polietilenei.

La camera de aparate de mă
sură șl control, directorul combi
natului, ing. Gavril Muscă, pre
zintă oaspeților pe machetă prin
cipalele instalații ale acestei fa
brici, dintre care multe au și prins 
contururi concrete pe șantiere. In
tr-un stadiu avansat sînt și lucră
rile fabricii de polietilenă, care se 
construiește pe baza procedeului, 
proiectelor și utilajelor livrate de 
două firme din Anglia. Pe porțile ei 
vor ieși anual 24 000 tone polietilenă, 
produs care are o bogată gamă de 
utilizări: izolări de cabluri subte
rane, aeriene și submarine, inclu
siv pentru curenți de înaltă frec
vență in industria electrotehnică, 
conducte ce pot fi folosite la o 
presiune pînă la 16 atmosfere și o 
temperatură de 80 grade, amba
laje,. diferite piese de mașini pen
tru medii corosive, înlocuitor de 
metale neferoase și la producția 
unui mare număr de obiecte 
de larg consum etc. Un 
amănunt interesant: însăși
macheta de execuție a viitoarei 
fabrici este confecționată în între
gime din polietilenă.

Tot etilena provenită de la fa
brica de olefine va constitui ma
teria primă pentru fabrica de oxid 
de etilenă și etilen glicol, care se 
construiește pe baza tehnologiei 
și a utilajelor achiziționate de Ia 
firma italiană „Montecatini".

Oxidul de etilenă șl glicolii au 
largi întrebuințări, printre care 
la producerea de insecticide pen
tru agricultură, conservarea ce
realelor, fabricarea celofanului șl 
rășinilor poliesterice.

Străbătînd șantierul, oaspeților 
le-au fost prezentate și locurile 
unde vor fi construite alte fabrici 
ale combinatului. Planul de dez
voltare in perspectivă a acestei 
„cetăți a petrochimiei" romîneștl 
preconizează realizarea unei largi 
game de produse petrochimice, 
menite să înlocuiască consumul de 
metale feroase și neferoase în in
dustria constructoare de mașini și 
să îmbogățească sortimentele de 
bunuri de larg consum.

Imaginile atît de caracteristice 
unui mare șantier, te întîmpină la 
tot pasul. In vreme ce sudorii îm
bină Ia înălțimi construcțiile me
talice, mentorii fac să prindă con
tururi tot mai precise modernele 
instalații și agregate. La trecerea 
prin dreptul lor a conducătorilor 
de partid și de stat, ei se opresc 
pentru cîteva clipe din lucru pen
tru a-i saluta cu multă bucurie 
pe oaspeții dragi.

Cu toate că a trecut doar un an 
de la deschiderea șantierului, Ia 

fabrica de olefine și la cea de po
lietilenă au fost executate pînă în 
prezent majoritatea lucrărilor sub
terane, de construcții și o parte 
din lucrările de montaj ale cons
trucțiilor metalice, de utilaj greu 
și conducte.

In realizarea construcțiilor in
tr-un ritm rapid, în reducerea 
cheltuielilor de investiții un rol de 
deosebită importanță îl are înfăp
tuirea indicațiilor conducerii de 
partid și de stat cu privire la or
ganizarea de întreprinderi de con
strucții și montaje industriale spe
cializate. Aplicarea acestei forme 
.ie organizare își arată din plin 
roadele.

Conducătorii de partid și de 
stat au examinat utilajele de înal
tă tehnicitate în curs de montaj, 
îndeosebi compresoarele care rea
lizează presiuni de pînă la 2 000 
de atmosfere.

După Vizita pe șantier, a avut 
loc o discuție de lucru cu specia
liștii combinatului. Au fost anali
zate probleme legate de punerea 
în funcțiune la termenele stabilite 
a primelor două fabrici și de pre
gătirea . cadrelor specializate.

Conducerea combinatului a a- 
rătat că datorită sprijinului primit 
din partea partidului și guvernu
lui există toate condițiile ca la 
sfirșitul anului viitor să fie pro
duse primele tone de polietilenă.

Centrala 
de termoficare Brazi

In decorul industrial de o mare 
frumusețe și poezie, care ilustrea
ză avintul industriei noastre so
cialiste, se întind pe aproape 45 
de hectare construcțiile și instala
țiile anexe ale Centralei de ter
moficare de la Brazi. Un adevărat 
păienjeniș de conducte înconjoară 
clădirea, care adăpostește caza- 
nele și turbinele, prin intermediul 
cărora prozaica apă, supusă unei 
presiuni de 130 de atmosfere și u- 
nei temperaturi de 570 de grade, 
se transformă în energie termică 
și electrică. Combustibilul folosit: 
gazul natural, gazul de la rafină
rii și păcura.

Sînt numai cîțiva ani de cînd 
pe locurile acestea era doar pîr- 
loagă. Privind în perspectiva ani
lor de construcție socialistă, parti
dul a hotărît să fie amplasată aici 
o puternică centrală de termofi
care — chemată să furnizeze ener
gie electrică și aburi de înaltă ca
litate combinatului petrochimic și 
rafinăriei Brazi din vecinătate, pre
cum și Rafinăriei Ploiești și altor 
unități industriale, noilor construc
ții de locuințe din orașul Ploiești. 
Prin concentrarea marilor consu
matori de căldură și energie în 
jurul ei, se realizează însemnate 
economii de combustibil. O cifTă 
este edificatoare: anual se obține 
O economie de 200 000 tone com
bustibil convențional.

întregul echipament de bază al 
centralei de termoficare este li
vrat de Uniunea Sovietică, fiind 
produs de mari uzine ca „Elek- 
trosila" șl „L.M.Z." din Leningrad, 
„Krasnii Kotelscic" din Taganrog.

Ing. C. Fuiga, directorul între
prinderii, arată că aceasta a ajuns 
ia puterea maximă prevăzută în 
proiect, furnizînd zilnic sistemu
lui energetic național 5 milioane 
kWh. Ea produce în prezent cel 
mai economic kilowat-oră din 
centralele termoelectrice. Volumul 
de abur industria] furnizat in timp 
de 8 ore întreprinderilor vecine, 
a fost ilustrat printr-o sugestivă 
comparație: dacă el ar fi folosit 
la o locomotivă aceasta ar putea 
remorcă 12 vagoane în jurul glo
bului cu viteza unui accelerat. In
teresant este și faptul că Brazii 
se numără printre termdcentralele 
miliardare, adică produce peste un 
miliard kWh anual.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc in hala sub cupola 
căreia se află agregatele. Primele 
trei turbine sînt de condensație 
cu prize reglabile, iar cea de-a pa
tra este cu contrapresiune. Este 
de reținut faptul că răcirea gene
ratoarelor, care de obicei se face 

cu aer, aici se realizează prin in- 
termediul hidrogenului. Aburul 
„obosit" în turbine, după ce își 
face datoria furnizînd energie e- 
lectrîcă, își continuă călătoria, 
pornind-a de-a lungul conductelor 
spre consumatorii termici din ve
cinătate. Specialiștii arată că abu
rul industrial este transportat pînă) 
la rafinăria Ploiești de o conduc
tă care străbate peste 7 km, fiind 
cea mai lungă din cit se cunoaștem 
din literatura de specialitate.

Una dintre turbine este echi
pată cu instalațiile necesare ter- 
moficării. Aburul pus la lucru în
călzește permanent o mare can
titate de apă pompată sub presiuni 
în rețea prin conducte învelite ІЯ 
saltele de vată minerală termoi- 
zolantă. Cantitatea de căldură fur
nizată în total va fi de peste un 
milion și jumătate de gigacalorli.

In timpul vizitei, oaspeților le 
este prezentat cei de-al patrulea 
grup de 50 000 kW, intrat nu de 
mult în exploatare. Datorită efor
turilor deosebite depuse • de co
lectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai Trustului de cons
trucții și montaje energetice apar- 
ținind Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, acest important 
agregat energetic a putut fi pus 
în funcțiune cu 75 zile înainte de 
termenul prevăzut prin planul de 
stat.

Despărțite de turbine, la o oa
recare distanță, se află cazanele, 
care dau un randament de peste 
92 la sută și sînt echipate cu regu
latori electronici. Cazanele de 
înaltă presiune sînt pretențioase: 
ele cer apă total demineralizată 
Pentru aceasta funcționează un 
sector de preparare a apei, cu o 
capacitate de 620 tone pe oră.

In marea încăpere unde se află 
tablourile de comandă termică — 
adevărat sistem nervos al agrega
telor — conducătorilor de partid 
și de stat Ie sînt prezentați doi 
dintre specialiștii sovietici care 
și-au adus contribuția la montajul 
utilajelor ing. N. I. Komarov, șe
ful grupului de montori, șl ing. 
B. G. Sineakevici, șeful grupului 
de automatizare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a interesat îndeaproape de 
activitatea pe care au desfășurat-o, 
de felul cum s-au simțit in țara 
noastră, in mijlocul prietenilor 
romini. Specialiștii sovietici vor
besc cu căldură despre colabora
rea frățească cu muncitorii și spe
cialiștii romini. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a dat o înaltă 
apreciere nivelului tehnic al uti
lajelor centralei de termoficare și 
a mulțumit speciaiișiilor sovietici 
pentru munca depusă.

In continuare este vizitată ca
mera de comandă electrică care 
se Încadrează în aceeași notă de 
eleganță și de utilare tehnică de 
înalt nivel, caracteristică întregii 
termocentrale. Pereții sînt acope- 
riți de jur-împrejur cu aparate de 
măsură și control. Inginerul de 
serviciu. Silviu Daia, explică In 
țața aparaturii drumul pe care îl 
ia energia electrică spre sistemul 
energetic național și spre consu
matorii din vecinătate.

Afară, lingă zidurile clădirii, se 
află stațiile de 110 și 35 kilowolți, 
înconjurate de stîlpii argintii, su
pli. Și cit cuprinzi cu privirea, 
pînă departe în zare, se văd lini
ile de înaltă tensiune ce pornesc 
ca niște raze in toate direcțiile.

In timpul vizitei, conducătorii 
de partid și de stat au fost salu
tați cu însuflețire de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii termocen
tralei. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a' felicitat colectivul de 
aici pentru realizările obținute, 
urind muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noi succese în mun
că, sănătate și fericire personală.

☆

In după-amiaza aceleiași zile 
conducătorii de partid și de stat 
au vizitat șantierul Combinatului 
de îngrășăminte chimice de Ia Tr. 
Măgurele, regiunea București.

ION MARGINE ANU 
SORIN STRUJAN



STEASUL ROȘU

Alegeri municipale 
în Turcia

ANKARA 16 (Agerpres).
După сива anunță agenția France 

Presse, la 17 noiembrie vor avea 
loc în Turcia alegeri municipale. 
Potrivit agenției, la aceste alegeri 
participă Partidul republican al 
poporului. Partidul țărănesc, Parti
dul Turciei Noi (care fac parte din 
coaliția guvernamentală), precum 
și Partidul muncitoresc din Turcia 
(partide de opoziție). In legătură 
cu aceste alegeri, primele ds acest 
fel după răsturnarea guvernului 
Menderes în mai 1960, adaugă 
France Presse, autoritățile turce au 
hotărît ridicarea temporară a stării 
de asediu pentru nopțile de dumi
nică și luni. Se așteaptă ca rezul
tatele definitive, ale alegerilor să 
fie cunoscute în cursul zilei de 
marți. .

- = ©=-

WASHIGTON. Henry Cabot Lod
ge, ambasadorul S.U.A. în Vietna
mul de sud, se va înapoia la Was
hington pentru consultări cu pre
ședintele Kennedy. El se va opri 
mai întîi la Honolulu, unde va 
participa la o conferință în legă
tură cu situația din Vietnamul de 
sud.

Un purtător de cuvînt al Depar
tamentului de stat al S.U.A. a con
firmat la 15 noiembrie că Statele 
Unite au restabilit integral ajutorul 
economic acordat Vietnamului de 
sud, ajutor care a fost suspendat 
în cursul lunii august.

DELHI. Epidemia de holeră care 
bîntuie mai multe regiuni din In
dia continuă să facă noi victime. 
După cum anunță agenția U.P.I. 
în urma acestei epidemii, pînă în 
prezent în India au murit 1 500 de 
persoane. Epidemia afectează în 
mod deosebit statele Bihar și Oris
sa.

Pietimi Rtcfcwefl Kent despre a 39-a aaiversaie 
a siaNlkii геіаінш ijM iwte U.R.S.S. si Ш.

NEW YORK 16 (Agerpres).
„Cea de a 30-a aniversare a sta

bilirii relațiilor diplomatice dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii trebuie să marcheze 
începutul unor eforturi mai activa 
pentru statornicirea unor relații 
prietenești normale între cede două 
țări și pentru slăbirea încordării 
internaționale" — a declarat pre
sei pictorul american Rockwell 
Kent, președintele Consiliului Na
țional pentru prietenia americano- 
sovietică.

El a adăugat: „Tratatul cu pri
vire la interzicerea parțială a ex

■ ■ ..................... .

Presa nord-amerieană despre lucrările 
Consiliului interamerican

NEW YORK 16 (Trimisul special 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite :).

Presa nord-americană se ocupă 
pe larg în aceste zile de desfășura
rea lucrărilor conferinței anuale 
a Consiliului interamșrican econo
mic și social de la S.ao Paulo. Ac
centul este pus asupra situației e- 
conomice din țările Americii Lati
ne în care „Alianța pentru progres" 
nu și-a atins țelurile.

Datele statistice ale raportului 
(prezentat în cadrul conferinței — 
N.R.), arată „New York Times", 
reflectă condițiile reale din aceas
tă regiune. Economia Americii La
tine a înregistrat un considerabil 
regres în anul trecut față de 
1961"... Acest lucru a fost arătat 
și de Avarell Harriman, subsecre
tar de stat al S.UA. pentru pro
blemele afacerilor externe, care,

Sesiunea Adunării Generale 
a O. N. U.

Prevederile rezoluției în problema dezarmării 
adoptate de Comitetul Politic

NEW YORK 16 — Trimisul spe
cial Agerpres, G. Alexandroaie, 
transmite :

Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat în după- 
amiaza zilei de 15 noiembrie prin 
c clamare, proiectul de rezoluție 
elaborat de 47 de state care cer 
reluarea urgentă a tratativelor în 
cadrul Conferinței celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva. .

In rezoluție se subliniază că 
Adunarea Generală a O.N.U., con
știentă de responsabilitatea ce o 
are pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru consoli
darea păcii, și convinsă de faptul 
că numai dezarmarea, sub un stric, 
control internațional, este cea mai 
sigură garanție a păcii și securității 
în lume, cere să se adopte măsuri 
urgente pentru realizarea acestui 
obiectiv. Exprimîndu-și satisfacția 
în legătură cu acordurile la care 
s-a ajuns — încheierea Tratatului 
privind interzicerea parțială a ex
periențelor cu arma nucleară, sta

Dezbaterile din Comitetul de Tutela
NEW YORK 16 (Agerpres).
In Comitetul de Tutelă al 

O.N.U. au continuat dezbaterile cu 
privire la situația din coloniile 
portugheze. In ședința din 15 no
iembrie, după cum transmite agen
ția Associated Press, „delegații 
unor țări africane au subliniat că 
apartenența Portugaliei la blocul 
N.A.T.O., de la care primește ar
me, constituie una din cauzele re
fuzului acestei țări de a acorda 
independența coloniilor ei de pe 
teritoriul Africii".

Reprezentantul Republicii Con- 

periențelor nucleara reprezintă un 
prim pas pe calea spre îmbună
tățirea relațiilor, el a insuflat spe
ranță întregii omeniri. Această a- 
niversare trebuie să constituie un 
nou imbold în vederea completării 
acestui prim pas cu un acord cars 
să pună capăt tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, să împiedice 
răspîndirea ei și să reglementeze 
problemele nerezolvate dintre cele 
două țări. Ea trebuie să insufle 
hotărîrea de a continua tratativele 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală".

potrivit' ziarului citat, „a repetat 
declarațiile delegaților latino-ame- 
ricani, în sensul că situația econo
mică a continentului s-a înrăutățit 
în timpul celor 27 de luni de exis
tență a „Alianței pentru progres".

In această situație argumentele 
ce au stat la baza înființării Alian
ței pentru progres acum doi ani, 
au început să fie puse sub sem
nul întrebării de către latino-ame- 
ricani care, de asemenea, fac un 
nou efort pentru a-și reevalua re
lațiile lor externe din cadrul ali
anței.

Semnificativă, în acest sens este 
hotărîrea președintelui Argentinei, 
Illia de a anula contractele petro
lifere încheiate acum șase ani cu 
societăți străine, hotărîre aprecia
tă de ziarul „Journal of Commerce" 
ca „însemnînd Că Argentina renun
ță la politica porților deschise pro

bilirea liniei de comunicații dintre 
Moscova și Washington, interzice
rea plasării pe orbită de obiecte 
cu arme nucleare sau alte arme 
de distrugere în masă — Adunarea 
Generală cheamă Comitetul celor 
18 state de la Geneva să-și reia 
lucrările și recomandă participan- 
tilor să depună noi eforturi pentru 
realizarea de acorduri asupra mă
surilor care pot duce la destinderea 
încordării internaționale, la micșo
rarea pericolului de război și la 
facilitarea realizării dezarmării ge
nerale și totale.

In încheierea rezoluției se arată 
că Adunarea Generală cere Con
ferinței celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva să rapor
teze Adunării Generale a O.N.U., 
cel mai tîrziu pînă la 1 septem
brie 1964, progresele realizate în 
cadrul dezbaterilor. Secretarul ge
neral al O.N.U. este chemat să 
acorde tot sprijinul necesar lucră
rilor Comitetului celor 18 state.

go (Brazavills), Eugene Mankou, a 
declarat, referindu-se la întrerupe
rea tratativelor în această proble
mă între Portugalia și reprezentan
ții unor țări africane, că în loc 
de a tțata cu Portugalia, aceste 
țări „ar trebuie să poarte dialogul 
cu N.A.T.O.".

Declarații asemănătoare a făcut 
și reprezentantul Republicii Ghana, 
Budu-Acquah. El a arătat că alia- 
ții Portugaliei din N.A.T.O. poartă o 
răspundere pentru asasinarea afri
canilor din Angola, Mozambic și 
Guineea Portugheză, întrucît au 
livrat arme Portugaliei. Delegatul 
ghanez a cerut să fie acordată 
„fără nici o întîrziere" indepen
dența coloniilor portugheze de pe 
teritoriul Africii.

Vizita lui L. I.
TEHERAN 16 (Agerpres).
La 16 noiembrie, la invitația șa

hului Mohammed Reza Pahlevi al 
Iranului, au sosit la Teheran într-o 
vizită oficială L. I. Brejnev, preșe
dintele prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., cu soția și per
soanele carș îl însoțesc.

Pe aeroportul Mehrabad, oaspe- 

clamată în anul 1956 și întărește 
controlul statului asupra econo
miei". Pe aceeași linie se înscrie 
„revolta împotriva Alianței", cum 
denumește ziarul american poziția 
adoptată de președintele Braziliei 
Joao Goulart, la conferința de la 
Sao Paulo. Goulart, arată ziarul 
„New York Herald Tribune" a che
mat țările latino-americane să se 
unească pentru a-și apăra interese
le în comerțul internațional". In 
același timp, statul Panama insistă 
pentru revizuirea acordurilor cu 
S.UA. privitoare la Administrarea 
Canalului.

Observatorii politici subliniază că 
în aceste condiții este foarte pu
țin probabil ca conferința de la 
Sao Paulo, care analizează starea 
Alianței pentru progres pe anul 
1962, să ajungă la o înțelegere care 
să fie pe placul tuturor părților.

A fost lansat „Cosmos*2266
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

TASS transmite :
La 16 noiembrie 1963, în Uniu

nea Sovietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-22".

La bordul satelitului este insta
lat aparataj științific pentru conti
nuarea explorării spațiului cosmic 
în cadrul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
avînd următorii parametrii: perioa
da inițială de revoluție — 90,3 mi
nute, depărtarea maximă de supra
fața pămîntului (la apogeu — 
394 km., depărtarea minimă (la

In politica colonialistă a Portugaliei 
nu a intervenit nici o schimbare

NEW YORK 16 (Agerpres).
După întreruperea tratativelor 

care au fost duse în cadrul O.N.U 
între delegația guvernamentală por
tugheză și reprezentanții grupului 
țărilor africane, acest grup a dat 
publicității o declarație în care 
subliniază că în cursul tratative 
lor a reieșit că în politica colo
nialistă a Portugaliei nu a inter
venit nici o schimbare. In această 
situație, grupul țărilor africane 
Consideră că nu există condiții 
prielnice pentru tratative directe 
între Portugalia și adevărații re

Senatul S.U.A. a aprobat legea cu privire 
la ajutorul pentru străinătate

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Senatul S.U.A. a aprobat la 15 

noiembrie legea cu privire la aju
torul S.U.A. pentru străinătate 
(1963—1964), în valoare de 3,7 mi
liarda dolari.

Potrivit agenției United Press 
International, „suma totală prevă
zută de această lege îndelung dez
bătută este cu peste 800 milioane 
mai redusă decît cea propusă de 
președintele Kennedy, și cu numai

У- - - --------- ---------

Brejnev în Iran .
tele sovietic a fost întîmpinat de 
șahul Mohammed Reza Pahlevi și 
de șahinșaha Iranului, precum și de 
înalți demnitari ai Iranului.

18 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 

populare, 7,45 Cîntece patriotice, 
3,00 Sumarul ziarului Scînteia, 8,30 
„Imagini hunedorene" de Adalbert 
Winkler, 9,30 Cîntă Fanfara repre
zentativă a Armatei, t0,30 Valsuri, 
11,32 Ansambluri vocale din ope
rete, 12,30 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 13,10 Formații 
romînești de muzică ușoară, 14,00 
Muzică populară interpretată de Eu
genia Frunză, Nicolae Bob-Stănes- 
cu și Ion Copil, 15,30 Muzică de 
estradă, 16,00 Melodii populare in
terpretate la diferite instrumente, 
16,15 Vorbește Moscova!, 17,12 Mu
zică instrumentală și vocală de 
Hilda Jerea, 18,30 „Mi-e drag de 
tine" — muzică ușoară, 19,00 Re
vista economică radio, 20,10 „Din 
comoara folclorului nostru". 20,55 
Muzică ușoară de Gherase Den- 
drino, 22,20 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 10,23 „Rapsodia al
bastră" de Gershwin, 11,00 Muzică

perigeu) — 205 km., unghiul de 
înclinație al orbitei față de planul 
ecuatorului — 64 grade, 56 minute.

In afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului sînt instalate:

un radioemițător care funcțio
nează cu o frecventă de 19,995 me- 
gaherți,

un sistem radio pentru măsu
rarea precisă a elementelor orbitei 
ș' un sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe pămînt a datelor 
referitoare la funcționarea dispo
zitivelor și a aparatajului științi
fic.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul prelu
crează informațiile primite.

©---------------

prezentanți ai popoarelor din co
loniile portugheze în vederea obți
nerii independenței acestor popoa
re.

Reprezentanții din Mozambic în 
Comitetul' de Tutelă al Adunării 
Generale a O.N.U. au arătat în p«, 
tiția adresată O.N.U. că guvernul 
Salazar a căutat să folosească a- 
ceste tratative pentru a amîna a- 
doptarea de către cea de a 18-a 
Sesiune a Adunării Generale a 
unor noi măsuri hotărîte împotri
va Portugaliei, căutînd să creeze 
impresia falsă că intenționează 
să-și schimbe politica colonialistă.

©----------------

200 milioane mai mare decît cea 
aprobată de Camera Reprezentan
ților".

Suma aprobată prin votul din 
Senat nu este definitivă. Urmează 
ca o comisie mixtă, formată din re
prezentanți ai Camerei Reprezen
tanților și din membri ai Senatului 
să se întrunească pentru a stabili 
o cifră de compromis. *

Agențiile de presă menționează că 
, atît președintele Kennedy cît și secre

tarul de Stat, Rusk, au criticat în 
recentele lor declarații tendința 
congresului S.U.A. de a reduce cit 
mai mult acest program de ajutor, 
pe care administrația îl consideră 
drept „un instrument de înfăptuire 
a politicii sale externe".

ușoară, 11,15 Din schitele scriito
rului Mircea Șerbănescu, 13,00 Mu
zică din opere, 14,35 Muzică de 
estradă interpretată de mici for
mații, 15,00 Muzică populară, 16,12 
Muzică ușoară, 17,00 Melodii popu
lare din țări socialiste, 18,50 Cîn
tece și prelucrări de Constantin 
Palade, 19,09 Melodii de estradă, 
20,00 Din creația romîneascâ de 
operetă, 21,30 Pagini din povesti
rea „Taras Bulba" de Gogol, 22,00 
Muzică de dans.

- = © = -

18 noiembrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Veniti mîine ; Republica : Poves
tea anilor înflăcărați ; ANINOA- 
SA : Niciodată ; VULCAN : Vînt 
de libertate ; CRIVIDIA : Partea ta 
de vină ; LUPENI : Mărul discor
diei : URICANI : Prietenul nostru 
comun. I
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