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COMUNICAT
In zilele de 23—24 decembrie 

1943 a avut loc plenara lărgită a 
Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Remîn.
la plenară au luat parte mem

brii și membrii supleanti ai Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn,' membrii gu
vernului șl șefii unor instituții 
centrale de stat, primii secretari

mează să fie supuse dezbaterii Se
siunii Marii Adunări Naționale.

La discuții au luat parte nu* 
meroși vorbitori care și-au expri
mat acordul cu proiectele prezen
tate și au făcut propuneri privind 
măsurile de realizare a Planului 
de Stat pe anul 1964.

Plenara C.C. al P.M.R. constată

Minerii Văii Jiului 
și-au îndeplinit planul anual

Colectivele exploatări
lor miniere din Valea 
Jiului, îndrumate de or
ganizațiile de partid au 
raportat o importantă vic
torie în muncă: în schim
bul II din ziua de 23 
decembrie au extras ul
timele tone de cărbune 
din planul prevăzut pe a- 
nul 1963. Acest succes are 
la bază dotarea minelor 
cu utilaje moderne ca, de 
pildă, pluguri mecanice, 
combine, haveze de mare 
randament, transportoare 
blindate cum sînt’ cele fo
losite Ja mina Lupeni, a- 
plicarea de procedee teh 
nologice avansate ca : sus
ținerea metalică în abata
jele frontale și susținerea 
mixtă în abatajele cameră, 
organizarea 
producției, 
continuă a 
muncă în

Progresul
luate pentru ridi-

carea calificării muncitori
lor mineri au dus la o 
continuă creștere a pro
ductivității muncii în aba
tajele minelor Văii Jiului 
In cele 11 luni care au 
trecut din acest' an pro
ductivitatea muncii medie 
pe bazin a sporit, între- 
cînd cu 29 kg. cărbune 
pe post productivitatea 
planificata. Pe această ba
ză s-ai extras peste pre
vederile 
tate de 
cărbune 
nergetic.
prețului de cost pe fiecare 
tonă de cărbune extrasă 
s-au obținut economii su
plimentare în valoare de 
8 541 000 lei.

Cele mai frumoase rea
lizări le-atu dobîndit co
lectivele minelor Uricani, 
Lupeni și Petrila care 
și-au îndeplinit cu mult 
înainte de termen sarci
nile anuale de plan.

planului o canti- 
125 522 tone de 
cocsificabil și e- 

Prin reducerea

șurile

judicioasă a 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
subteran, 
tehnic și mă-

O inițiativă bună
mina Dîija atît co- 
tehnică P.C.I. cit și

La 
misia 
formația de pază contra 

incendiilor se evidențiază 
prin inițiativă și rodnică 
activitate. Luînd din’ timp 
măsuri pentru buna păs
trare a utilajelor și mate
rialelor de stingere a in
cendiilor, în incinta mi
nei, lingă sala cazanelor, 
s-au construit, din mate
riale recuperate, o remi
ză Р.С.1., o rampă P.C.I. 
la apa Jiului, pentru ali
mentarea autovehiculelor

a-

asemenea, cu spri- 
muncitorilor din 

au fost revizuite 
sobele și punctele

cu motopompă, și s-a 
menajat, în spatele sălii 
cazanelor, un drum de 
acces.

De 
jinul 
secții 
toate
de foc, s-au executat re
parații, izolări cu ziduri 
de protecție și s-au com
pletat cu stingătoare chi
mice toate locurile de 
muncă.

ing. E. STĂNESCU 
corespondent

ai comitetelor regionale P.M.R., 
șefii secțiilor C.C. al P.M.R., pre
ședinții comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, con
ducători ai unor organizații de

că prevederile Planului de Stat pe 
anul 1963 se realizează cu succes; 
sarcinile prevăzute in proiectul 
Planului de Stat pe ’ anul ’ 1964 sînt 
în deplină concordanță cu posibili-

Harnică, conștiincioasă, politicoasă cu toți cumpă
rătorii. Așa o cunosc oamenii muncii din Petroșani 
pe tînăra Dragu Elena, vînzătoare la magazinul 
articole sportive din localitate (unitatea nr. 80).
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ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI

de

masă, redactori șefi, ai ziarelor 
centrale și alte cadre de partid 
și de stat.

Tovarășul Ion Gheorgbe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președinte al Consiliului 
de Miniștri, a prezentat proiectul 
Planului de 
miei 
tulul

dezvoltare a econo- 
naționale și proiectul Buge- 
de Stat pe anul 1964, ce ur-

tățile reale ale țării noastre, creînd 
premise favorabile pentru realiza
rea Directivelor Congresului al 
Ш-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn cu privire la planul șesenal.

Plenara a aprobat în unanimitate 
prevederile proiectului Planului și 
al Bugetului de Stat pe anul 
precum și măsurile care să 
gure realizarea acestora.

жлзі

Dezbaterea cifrelor de plan 
la T. C Paroșeni

1964, 
asi-

Învățămîntul
Temele conferințelor 

prezentate în cadrul în- 
vățămîntului politic U.T.M. 
de la I.M.P. au fost bo
gate în conținut. La anii 
I topografie, I mine, I 
preparare și I electro, to
varășul conf. univ. Aurel 
Pop a ținut conferința : 
„Ce este morala; caracte
rul istoric și de clasă al 
moralei; opoziția dintre 
morala comunistă și mo
rala burgheză". La anii

La
a avut loc ieri dezbaterea cifre
lor de plan pe anul 1964.

Din referatul prezentat de că
tre tov. ing. Vasile Căpățînă, di
rectorul termocentralei, a rezultat 
că energeticienii din Paroșeni au 
produs în acest an peste plan 
15 500 MWh energie electrică, au 
economisit 700 000 tone de com
bustibil convențional și au obți
nut economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 4 mi
lioane lei.

termocentrala din Paroșeni Cifrele de plan pentru 
viitor prezentate în cadrul adună
rii energeticienilor, prevăd o creș
tere mai mare față de acest ah 
cu 500 000 000 kWh energie elec
trică ; 
sută, 
redus 
sută.

Participanții la adunare 
manifestat hotărîrea de a îndeplini 
și depăși sarcinile sporite care 
stau în fața acestui colectiv pe 
anul 1964.

a energiei termice cu 
iar consumul specific 
față de acest an eu

S.

a 
Și

a expus 
„ Problema 
filozofiei ; 
idealismul 
diametral

La

politic U.T.M.
II mine, III electro și IV 
preparare, tovarășul asis
tent Krausz 
conferința : 
fundamentală 
materialismul
două curente 
opuse în filozofie", 
anii II electro și II pre
parare, tovarășul lector 
Iovan Florian a prezentat 
conferința „P.C.R. -— crea
torul și conducătorul 
U.T.C.".

Muncă patriotică
La chemarea organiza

ției U.T.M. și a Asocia
ției studențești, studenții 
anului II mine au luat 
parte zilele trecute la o 
acțiune de muncă patrio
tică pentru amplasarea
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Carnet^ reporter Mase plastice
trei ani în urmă, o

anul

92 la 
va fi 
6 la

și-au

Sporește productivitatea muncii
In perioada 1959—1963. minele 

din Valea Jiului au fost dotate .cu: 
utilaje în valoare de peste 438 
milioane lei. In prezent funcțio
nează în exploatările noastre 1010 
transportoare cu raclete, față de 
560 cîte au fost în 1959, numă
rul locomotivelor de mină a cres
cut cu 100 bucăți, al mașinilor de 
încărcat cu 50, al
perforat cu 900, iar al ventilatoa
relor cu 
țial și numărul utilajelor moderne

moderne precum ' și 
procedeelor avansate 
avut ca efect sporirea 
a productivității mun- 
productivitatea muncit 
a crescut de la 0,911

mașinilor de
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sută de repere. Anul acesta, 
2 000. Aceste două cifre 
ilustrează marea dezvoltare 
pe care a cunoscut-o fabri
ca „București", unde mase
le plastice 
sutelor de 
casnic (cu 
bișnuit) și 
te care
nebănuite, unde își găseau 
locul doar oțelul, cuprul și 
aluminiul: țevi pentru iri
gații, piese pentru televi
zoare, frigidere, plăci și dis
curi pentru mașinile de se
mănat, roți dințate, role, car
case pentru industria cons
tructoare de mașini

☆

Fabrica de mase 
„București" a făcut 
cesta un nou salt
nes pe linia înzestrării cu 
mașini și utilaje moderne.

Obișnuita perioadă a cău
tărilor, inerentă oricărui 
început, a fost depășită de 
abnegația și preocupările 
oamenilor, care au învățat 
pe nerăsuflate 
cele ce 
despre 
Dar 
cere 
pidă

etc.

plastice 
anul a- 
vertigi

multe din 
se putea învăța 

această industrie, 
ei învață și acum. O
progresul, evoluția ra
pe care o cunoaște a-

8 
8 
o p 

Doru Epure s-au menținut 9 
pe ultimele 3 luni în frun- - 
tea acțiunii pentru obține- u 
rea unei calități superioa- " 
re și a unui preț 
redus — obiective 
mă ale întrecerii, 
tul acestor eforturi 
ve este ilustrat 
mărul mare de scrisori 
mulțumire care sosesc 
adresa fabricii, precum 
de cele 8 milioane 
economii realizate 
plan prin reducerea 
lui de cost.

A existat anul acesta în 
rîndul muncitorilor o pre
ocupare permanentă, un
curent, am putea spune, al 
inovațiilor. Cele 125 de
propuneri făcute de la în
ceputul anului și pînă a- 
cum, din cate majoritatea 
au fost aplicate, 
fabricii economii 
culate în valoare 
2 500 000 lei.

Pînă ia siîrșitul 
angajamentele colectivului 8 
de aici indică ridicarea va- 8 
lorii, producției date peste 8 
plan la suma de 17 milioa- o 
ne de lei. 8

• 8 
ALEXANDRU BRAD |
redactor la Agerpres g
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ceasta ramură industrială. 
Munca oamenilor de aici 
poate fi asemănată cu cea 
a laminoriștilor și matrițe- 
rilor din industria metalur
gică. Numai că lipsesc tem
peraturile înalte. Pasta 
vîscoasă a maselor plastice 
suferă cam aceleași proce
se ca și metalul. Matrițele 
se încleștează una în alta 
din timp în timp, după care 
dau la iveală obiecte din 
cele mai diferite. Valfurile 
modelează continuu, cu pre
cizie. Oamenii mînuesc a- 
gregatele cu atenție și pri
cepere, 
fabricii 
cea mai 
deviza
se respectă.

☆
La 5 decembrie, planul 

anual al fabricii de mase 
plastice „București" a fost 
îndeplinit. Anul acesta au 
existat în fabrică 37 de bri
găzi antrenate în întrecere. 
Dintre ele 13 au 
titlul 
țiată 
listă" 
titlul
trecerea socialistă". Btigă- 
zile conduse de comuniștii 
Cornelia Popiți, Ion Urdea,

unui rezervor de com
bustibil lingă cantina in
stitutului.

Prin instalarea acestui 
rezervor, alimentarea cu 
combustibil a cantinei 
este mult mai ușoară. In 

cadrul acestei 
acțiuni s-au e- 
vidențiat grupe
le 
din 
lui

240. A crescut substan-

Din îndemnul

Toate
trebuie
înaltă
colectivului. $i

produsele 
să fie 

calitate.
de 
E 
ea

primit 
de „brigadă eviden- 
în întrecerea socia- 
iar 328 de muncitori 
de „evidențiat în în-

1132, 1127
cadrul anU- 
II mine.

Mobilizați de organizația de 
partid, muncitorii forestieri din 
sectorul I.F. Lupeni au organizat 
nu demult în văile ce aparțin de 
gurile de exploatare Sohodol, Stra
ja, Dealul Babii, Tusu, Mierleasa 
și Pîrîul Stîncanilor o acțiune de

pentru tăierea și transportul căr
bunelui în abataje..

Utilajele 
extinderea 
de lucru au 
substanțială 
cii. Astfel, 
pe C.C.V.J.
tone cărbune pe post cît a fost în 
1959 la 1,236 tone pe post în 1963. 
In cursul acestui an s-a realizat 
un spor de producție pe baza creș
terii productivității muncii de 
1 402 000 tone de cărbune.

comuniștilor
muncă patriotică pentru valorifi
carea doborîturilor de vînt. Mun
cind cu hărnicie, participanții au 
valorificat cu acest prilej o canti
tate de 80 m.c. de bușteni sortiți 
putrezirii.

1. STANCAU
corespondent
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In ultimii ani constructorii din Lupeni au dat în folosință zeci de blocuri și noi 
spații comerciale < ■

Clișeul înfățișează o nouă construcție modernă : Complexul de deservire.
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INIERE
In minele Văii Jiului — 

un aeraj mereu mai bun
Una din condițiile primordiale 

aecesare realizării unei producții 
mereu sporite în subteran constă 
in asigurarea la locurile de mun
că a unui aeraj optim, cît mai a- 
proape de condițiile de lucru de 
la suprafață.

La fixarea modului de aerisire 
și alegere a utilajelor necesare ae
risirii se au în vedere următorii 
factori : cantitatea de gaze care 
»e degajă din zăcămînt, numărul 
de oameni și locomotive cu com
bustie internă din schimbul cel 
mai populat; asigurarea unei e- 
ficacităti termice corespunzătoare 
gradului de confort pentru lucrul 
normal și altele.

In anul 1963 s-au obținut rea
lizări importante pe calea îmbu
nătățirii aerajului subteran, a 
condițiilor de muncă în exploată
rile miniere din Valea Jiului. S-a 
urmărit mai ales ca pe toate tra
seele de aeraj general și parțial 
Să se respecte prevederile norme
lor de aeraj în vigoare. In acest 
BCo.p s-au alocat fondurile necesa
re procurării materialelor penis u 
aerajul parțial și pentru stații de 
aeraj principale cum au fost : sta
ția de aeraj de la cota 840 de la. 
mina Lonea care a îmbunătățit ae
rajul general al sectorului II, fi
ind dotată cu două ventilatoare 
de 2500 m.c./minut; stația de ia 

putui rir. 6 Uricani, dotată tot cu 
două ventilatoare de 2500 m.c./ml- 
nut. De asemenea, s-a pus în func
ție ventilatorul VOKD la stația 
de la suitorul centru Lupeni cu 

capacitate pînă la 5500 m.c./mi- 
aut .• la puțul 1 est Petriia au În
ceput lucrările de construcție ale 
stației de ventilatoare care va fi 
utilată tot cu ventilatoare VOKD.

Pentru îmbunătățirea aerajului 
parțial s-au pus în funcție venti 
latoare tub cu depresiune și debit 
Лаге care se folosesc la coloanele 
de aeraj de la lucrările în fund 
de sac cu lungime mare. In cursul 
anului 1963 s-a rezolvat și proble
ma garniturilor de mucava pentru 
etanșarea coloanelor de aeraj ca
re pînă în prezent erau deficitare. 
Acestea se procură confecționate 
de la fabrici care le produc din 
materiale recuperate. Pentru asi
gurarea debitelor prevăzute la lo
curile de muncă cu aeraj parțial 
în fund de sac s-a urmărit folo
sirea tuburilor de aeraj cu dia- 
metre mari, 460 și 500 mm., în lo

PROGRES
Colectivele exploatărilor miniere 

din Valea Jiului au obținut în 
cursul acestui an însemnate xea- 
liaări pe calea îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor de plan, în spo
rirea producției și productivității 
muncii. Realizările au la bază, în 
bună măsură, extinderea tehnicii 
noi, a procedeelor avansate. In le
gătură cu succesele obținute în a- 
cest an în domeniul progresului 
tehnic, a răspuns la cîteva între
bări tov. ing. Chirimbu Matei, șe
ful serviciului tehnic din C.C.V.J.

— Ce realizări mal importante 
s-au obținut în acest an pe linia 
progresului tehnic ?

—- In cursul anului pe care-1 
vom încheie curînd, în centrul a- 
tenției colectivelor exploatărilor 
miniere din Valea Jiului și a per
sonalului tehnic măi ales, a stat 
continua sporire a productivității 
muncii, îndeosebi în abataje, pe 
rtwia mecanizării operațiunilor 
grele de muncă și introducerea me
todelor avansate. S-a îmbunătățit 
simțitor dotarea tehnică a mine-

> lor. S-au introdus în producție u- 
ttleje moderne cum sîtit plugul de 
cărbune, combine cu tamburi tă
ietori, foreze pentru săparea sui
toarelor, transportoare blindate, 
mașini de încărcat, cu ajutorul 
cărora se obțin indica toii tehnici 
superiori 

cul celor cu diametrul de 300 
mm., care predominau în anii pre
cedent.

Prin măsurile arătate s-a reușit 
să se asigure pe toate traseele 
principale debitele cerute de N.T.S., 
iar pe traseele secundare și la lo
curile de muncă s-a creat un aeraj 
corespunzător prin dotarea brigă
zilor cu materialele și utilajele ne
cesare.

Pe viitor se va continua con
strucția unor stații de ventilatoare 
la minele Vulcan, Petriia și Dllja 
care vor îmbunătăți aerajul gene
ral ia aceste unități, în funcție de 
extinderea lor.

Pentru menținerea unui aeraj 
parțial corespunzător, se vor apro
viziona unitățile C,C.V,J. cu mate
rialele și utilajele necesare. Se 
cere însă tuturor celor care mon
tează coloanele sau lucrează la lo
curile de muncă respective să le 
păstreze în perfectă stare de e- 
tanșeitate, să acorde o mare aten
ție menținerii tuburilor la dimen- i 
siunile inițiale.

ing. IO AN ILEANU
C.C.V.J.

............ ........ =■

Printre instalațiile care au dus Ia perfecționarea procesului de 
producție la U.R.tJ.M.P. se numără și bancul pentru rodarea reductoa- 
reloi de diferite tipuri și a motoarelor cu explozie. Cu ajutorul aces
tei instalații s-au rodat pînă acum cutii de viteză pentru transpor
toare, motoare pentru locomotive Diesel și altele.

TEHNIC CONTINUU
Paralel cu acțiunea de mecani

zare s-a pus un accent deosebit 
pe introducerea și extinderea pro
cedeelor tehnologice noi. S-a ex
tins metoda de exploatare cu aba
taje cu front lung susținute me
talic. Astfel, în 1963 s-au extras cu 
această metoda 1 355 000 tone de 
cărbune, față de 116 000 tone cît 
s-a extras în 1959. Lungimea lu
crărilor miniere susținute metalic

**«•••«••••••••••••••••••
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a crescut de ia 8400 m. în 1959 la 
50 300 m. în 1963, adică peste 80 
la sută din lucrări sînt armate cu 
susținere modernă. Pentru scurta
rea termenelor de punere în func
ție a noilor exploatări și moderni
zarea minelor existente, la săpa
rea puțurilor de mină s-a introdus 
instalația complexă cu cofraj mo
bil care se folosește în prezent la 
minele Dîlja, Aninoasa și Petriia.

De relevat e și faptul că în seo- 
pul creșterii productivității mun
cii în abataje, la nuna Lupeni s-a 
trecut de peste un an la mecani
zarea totală a operațiunilor în a- 
bataje frontale prin folosirea sus
ținerii moderne cu stîlpi hidraulici 
ăi grinzi tn сошек, a transportoa- 
rrioi btiedat* $j a merilor de

CONFERINȚĂ
Nu de mult la Institutul de mi

ne din Petroșani a avut loc o con
ferință cu tema „Avansarea rapidă 
a lucrărilor miniere în industria 
cărbunelui1'.

Expunerea a fost tăcută de către 
Iov. prof... univ. ing. Kovacs Ște
fan, șeiw catedrei de exploatări 
miniere și a prezentat date în le
gătură cu desfășurarea conferinței 
specialiștilor din domeniul mine
ritului de ia Liege.

„Prin introducerea mecanizării, 
în industria minieră a țărilor so
cialiste se reduce efortul fizic al 
muncitorului, crește productivitatea 
muncii și se reduce prețui de cost 
ai tonei de cărbune, pe cînd în 
țările capitaliste, mecanizarea duce 
la ingroșarea rînduriior șomeri

lor" — a arătat f în expunerea sa 
vorbitorul.

Conferențiarul a vorbit despre 
posibilitățile de sporire a vitezelor 
de avansare a fronturilor de aba
taj, avantajele susținerii moderne, 
importanta lungimii abatajului pre
cum și despre introducerea auto
matizării în industria minieră.

V. DRÂGAN 
student I.M.P.

tăiere și încărcare de tipul plu
gurilor și combinelor cu fîșii de 
tăiere înguste. Prin aplicarea a- 
cestui procedeu, productivitatea 
muncii în abataje s-a dublat, a- 
jungînd la 7 tone de cărbune pe 
post, cu o viteză de avansare de 
2 m./zi.

Aceste măsuri au avut un rol 
hotărîtor în realizarea și depăși
rea indicatorilor tehnici prevăzuți 
pe 1963. Astfel, vitezele de avan
sare în abatajele frontale au cres
cut la 22 m./lună, în abataje ca
meră la 82 m./lună, iar în galerii 
la 52 m./lună.

Pe. baza sporirii vitezelor de a- 
vansare productivitatea muncii a 
crescut în abataje de la 2,909 cît 
a fost în 1959 la 3,596 tone căr
bune pe post în 1963. Totodată 
extinderea susținerii moderne a a- 
vuț drept urmare reducerea sub
stanțială a consumului de mate

rial lemnos. De la 46,6 m.c. pe 1000 
tone de cărbune în 1959, consu
mul specific de lemn de mină s-a 
redus la 39,1 m.c. pe 1000 tone în 
1963.

— Spre ce obiective se tinde în 
viitor privind progresul tehnic î

— In anul viitor în fața exploa
tărilor miniere se ridică sarcini 
importante și în privința progre
sului tehnic. In anul următor Vor 
f? nnriraw dUi abatajele frontale

Lucrările de pregătire In pas cu sarcinile
soorite

Una din preocupările de seamă 
ale colectivului de la mina Ani
noasa a fost, în ultimii ani, pre
gătirea si punerea în exploatare 
la timp a fronturilor de lucru ne
cesare îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate. Pen
tru atingerea acestui icop, condu 
cerea exploatării și conducerile 
sectoarelor și-au îndreptat atenția 
asupra. lucrărilor de pregătiri în 
cărbune și steril.

Traducînd în fapt măsurile teh
nico-organizatorice luate în aceas
tă direcție, aplicînd noile metode 
de muncă și inovații referitoare 
la aceste lucrări, colectivul minei 
a reușit ca de la an la an să spo
rească volumul realizat la pregă
tiri.

înainte de începerea fiecărui an 
și ori de cite ori in cursul anului 
s-au ivit situații noi, brigăzile de 
la pregătiri au fost reorganizate 
și completate cu oameni bine pre
gătiți, Acestor brigăzi li s-au asi
gurat din timp și în cantități su
ficiente materialele necesare (lemn 
fier), utilaje și scule, vagouete 
goale și căi de transport bine în
treținute.

De obicei brigăzile de la pregă
tiri erau lipsite de aer comprimat 
la presiunea necesară. Pentru înlă
turarea acestui neajuns au fost 
introduse la orizontul VII Aninoasa 
și orizontul IX Piscu compresoare 
tip „Reșița'.

Munca brigăzilor de 1» pregătiri 
a fost mult ușurată prin introdu 
cerea treptată a mecanizării la a- 
ceste lucrări. Astfel, începînd cu 
anul 1962 au fost introduse ma
șini de încărcat electrice în stra
tul 7 sectorul Iii Piscu și reîncăr- 
cătoare cu bandă la toate cele patru 
sectoare productive.

O problemă de mare însemnătate 
și rezolvată cu succes de colectivul 
minei Aninoasa, în ultimii doi ani, 
a fost aceea a extinderii armării 
metalice. Armarea metalică se apli
că începînd cu anul 1962, iar In 
cursul acestui an ea a fost ex
tinsă la cea mai mare parte din 
lucrările de pregătiri. Introducerea 
armării metalice în galerii și pre- 
abataje, bandațjarea unor lucrări 
cu betonite în loc de iemn și ar
marea cu inele de bolțari în stra- 
tele subțiri 7, 8, 9, 15, a 

susținute metalic 1 460 000 tone de 
cărbune, viteza de avansare în 
frontale va crește cu 11 la sută 
față de cea realizată în 1963, In 
galerii volumul de steril încărcat 
mecanic va erește cu 42,6 la sută, 
iar lungimea galeriilor susținute 
cu armături moderne va fi de 
50 000 m.l. Consumul de lemn pe 
1000 tone de cărbune va ajunge 
la 38 m.c.

Cum se vor realîxa aceste obiec
tive î Prin extinderea mecanizării 
operațiunilor în abataje și pregă
tiri, a metodelor avansate, a sus
ținerii moderne. In stratul 15, mi
na Lupeni, de pildă, se va intro
duce tăierea și încărcarea meca
nică cu pluguri de cărbune și com
bină, iar la mina Vulcan la aba
tajele frontale din stratul 18 va ii 
extinsă susținerea cu stîlpi hidrau
lici, iar tăierea va fi mecanizată. 
Tot în anul viitor se va experi
menta tăierea cu plugul de căr
bune și în stratele subțiri cu în
clinare mare.

In anul 1964 va începe o acti
vitate susținută pentru concentra
rea și modernizarea minelor, în
deosebi a minelor Lonea. Aninoa
sa, prin terminarea puțului sud, 
la Vulcan se va deschide și pune 
în exploatare partea de vest a 
cîmpului minier, la Dllja mina va 
fi pregătită ca în 1965 să intre In 
producție.

Avem în față obiective mari, 
care cu siguranță vot fi гавМИйе.

de pian
avut drept rezultat executarea unor 
lucrări de bună calitate, lucrări ce 
pot fi folosite timp mai îndelungat. 
Pe lîngă acestea, extinderea ar
mării metalice a dus la reducerea 
consumului de lemn .șl la sporirea 
vitezelor de avansare.

Luînd aceste măsuri colectivul 
minei Aninoasa a reușit să obțină 
însemnate realizări în pregătirea 
fronturilor necesare îndeplinirii sar
cinilor de plan la producția de 
cărbune.

Volumul pregătirilor a crescut 
față de anul 1959 cu 1 la sută în 
I960, cu 16,3 la sută în 1961, cu 
38,4 la sută în anul 1962 și cu 39,4 
la sută pe anul în curs.

In urnra creării condițiilor opti
me de lucru și aplicarea unor noi 
metode de muncă s-a obținut și 
o creștere continuă a productivi
tății muncii, îndeosebi la lucrările 
de pregătire în cărbune. Astfel, 
dacă în anul 1959 la aceste lucrări 
s-a realizat o productivitate de 
0,739 m.c./post, pe anul în curs 
ea a crescut iă 1,200 m.c./posti

Rezultate asemănătoare au fosi 
obținute la vitezele de avansare. 
In anul 1959 viteza de avansare 
realizată a fost de 38 m.l./lună, iar 
pînă la efîrșitul anului 1962 aceas
ta a crescut cu 17 m l./lună. Edifi
catoare sînt mai ales rezultatele 
obținute în această direcție, pe lu
nile anului în curs. Astfel, în luna 
ianuarie s-a realizat la pregătiri 
in cărbune o viteza de avansare 
•e 55,1 m.l./lună. Această viteză 

a crescut lună de lună, în noiem
brie ea atingind 61,8 m.l. La pre
gătiri în steril viteza de avansare 
a crescut de la 33,1 m.l. în ianuarie 
la 44 m.l. în noiembrie.

Aceste realizări au avut o influ
entă hotărîtoare asupra depășirii 
planului la producția de cărbune. 
In urma creșterii volumului de 
pregătiri, mina Aninoasa a reușit 
să-și depășească an de an planul 
de producție.

C. DÂNILA
tehnician, mina Aninoasa

Fotografia reprezintă puțul prin
cipal nr. 12, una din cele mai im
portante lucrări de investiții de la 
mina Lupeni. In prezent se lucrea
ză la adîncirea puțului spre cota 
300,’ iar la orizonturile 650 și 480 
se montează instalațiile din Circui
tul puțului.
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O propunere utilă PRfN UNWNEA SOVIETICĂ

Politefe O fi asta o rezolvare nu zic, 
dar drumul omului și 
dwt cine îl plătește î 
cine 1

timpul pier-
Intr-adevăr

din
ve- 
va 
în.

Lumină este, dar...

Autobuzul de Lonea a oprit lin 
In dreptul stafiei din fața spita
lului unificat din localitate. Călă
torii au urcat grăbiți pe ușa 
spate. Doar o femeie, car© se 
dea cit de colo că în curînd 
deveni mamă, a „îndrăznit" să
cerce să urce prin ușa din față, 
A plătit însă scump această în
drăzneală. De cum a văzut-o, con
trolorul de bilete Șteț a și luat-o 
în primire,

— Ce urci pe aici, tovarășă ? 
Ori nu vezi că urcarea e pe din
colo ?

— Păi, după cîte 
gravide și cu copii 
să urce

— Fi.
certificat 
boară și

Vrînd,
s-e văzut nevoită să 
spate. înghesuiala înss 
nu l-a ftfcut. In schimb ar fl bine 
ca lO'.atașui (.onucdor Șțeț să d<Jrt 
dovadă de mai multă politețe și 
asta fără certificat de... bună 
tare.

știu, femeile 
mici au voie

uite că mi «e poate. Ai 
medical urci, n-ai, co- 
urcă prin spate.
nevrînd, tovarășa Stoean 

urc© prin 
rmrn’l h'n"

Există în fața Sfatului popular 
al comunei Iscroni un transfor
mator d« curent electric. E și nor
mal, Comuna e doar electrificată 
de mult și transformatoarele-s ne
cesare. Transformatorul cu pricina 
se deosebește Insă de frații lui. 
De multă vreme stă „boliiav” 
fără sa vina nimeni să-l doftori
cească. Și clnd transformatorul cu 
pricina e bolnav, 
cătunele Mărtinești 
încă dintr-o parte 
lumină „puternică"
casă ar arde opaițe. Pas de mai 
citește un ziar ori ascultă la a- 
parațul de radio,

A sesizat sfatul popular al co
munei, conducerea sectorului 
I.R.EJT. Aninoasa, ba chiar și p© 
tovarășul Coc Sabin șeful său dar 
degeaba. Locuitorii de aici se în
treabă pe bună dreptate cît timp 
vor mai fi ținuți cu lumină atît 
de slabă și clnd se vor lua măsuri 
pentru o iluminație corespunză
toare ?

locuitorii din 
șl Cătăneștl și 
a comunei, au 
de parcă în

Cine plătește ?
„Călătorului îi stă bine cu 

mul,', spune o veche zicală 
popor. Tovarășul Farkaș Victor 
nu-i campion în ale călătoriei, ba 
se poate spune că nici nu-i ama
tor de așa ceva și totuși, de o 
vreme încoace umblă omul de-și 
tocește pingelele. Care-i cauza î 
O „mică" neglijență a agentului 
fiscal Dascălu, de la Sfatul popu
lar al comunei Iscroni și iată-l pe 
tovarășul Farkas devenind 
me' Cum, cum nu, a fost

Gculește în Iscroni, 
s'e stă în blocul 20,

Zilele trecute, pe adresa redac
ției a sosit o scrisoare din partea 
tovarășului P. Bran din Petroșani. 
In scrisoare se vorbește despre 
munca intensă care se desfășoară 
In școli pe linia educării și instrui
rii elevilor. Cu toate acestea, așa 
cum remarcă corespondentul, își 
mai fac apariția unele lucruri ne
plăcute. „Socotesc că-mi fac dato
ria d© cetățean, ne scrie tovarășul 
P. Bran, sesizîndu-vă faptul că în 
ultimul timp, pe unele garduri și 
case apar diferite scrieri și dese
ne cu cretă care pur și simplu 
strică aspectul plăcut al orașului 
nostru, Ceea ce este regretabil, e 
faptul că ' toate aceste „ornamen
te" sînt executate de către tine
retul școlar, 
dăm orașului 
cartierelor în 
pect cit mai
De aceea nu ne e indiferent dacă 
cineva caută să stric© ceea ce noi 
realizăm.

Consider că ar fi util, ca ase
menea lucruri care sînt de fapt 
abateri de la disciplina școlară, să 
constituie obiectul unor 
în cadrul consfătuirilor ce 
periodic cadrele didactice 
rinții.

Luînd măsuri în comun,
nea lucruri neplăcute ar putea fi 
evitate". Ceea ce este adevărat.

Noi ne străduim să 
nostru, străzilor și 
care locuim un as- 
plăcut, mai estetic.

discuții 
Ie țin 

cu pă-

kaprasii de la citeea centrale 
termoelectrice

oprire o facem la termo- 
orașului Tuia, Explica- 

locurile de muncă, răs- 
cu privire

bine. Instalația de răcire, 
de etanșare 

de răcire cu 
de răcire cu

cu ulei la 
hidrogea, 

apă a st*, 
sînt supra- 
îndicatoare

cu genera- 
a căror ra- 
hidrogeh, cu 
perform’”’m

In lunile octombrie—noiembrie 
a. c. un grup de 5 ingineri de la 
termocentrala Paroșeni au fost 
trimiși în U.R.S.S. să învețe din 
experiența energeticienUor șo- 
vietici,

Prima 
centrala 
țiile la
punsurile amănunțite 
la unele metode de muncă ne-au 
introdus de la bun început în mie
zul problemelor ce ne interesează

Ne-am familiarizat 
toarele de 100 MW 
cire se realizează cu 
atenția deosebită a
care deservesc aceste agregate. 
Pentru reducerea pierderilor ; ie 
presiune în rețelele termice și 
organele de închidere și reglaj, 
se dă o atenție deosebită înlocui
rii ventilelor de reglaj, de tipul 
celor cu sertar, cu altele de tipul 

-rotitor și în prezent cu tipul ven
til de regiaj-pană. S-au modificat 
MP precum și protecțiile lor cîs- 
tingîndu-se astfel cca. 4 kg./cmp..
presiune

și clar 
specia! 

cu care 
cer din

Foarte interesant a fost faptul 
eă aici am avut prilejul să ve
dem în funcțiune un grup identic 
cu grupul ce se montează în pre
zent la Paroșeni. Atît turbinele 
de tipul MVK-150 cît și cazanele 
șj generatoarele' respective se 
comportă 
instalația 
sistemul 
instalația
•orului generatorului 
vegheate prin aparate 
și înregistratoare. In schema ter
mică apă-abur un rol deosebit de 
important la aceste blocuri cu ca
zane cu circulație forțată îl au e- 
lectropompele de eliminare, chiar 
mult mai important decît la gru
purile cu cazane ce au circulație 
naturală.

Instrucțiunile detailate 
expuse, schemele și în 
automatizarea complexă 
sînt dotate aceste blocuri
partea fiecărui muncitor, tehnician 
și inginer multă atenție. Ele pot 
fi stăpînite tot atît de ușor ca și 
cele de 50 MW. Ajutați de spe
cialiștii sovietici din secția turbi
ne, apelînd de multe ori la dic
ționar, am reușit să pătrundem în 
amănunțime pornirile din stare 
rece, din stare caldă, atît după in
strucțiuni cît și practic întocmind 
grafice reale de pornire. De ase
menea, sistemul de reglaj complex 
care la început ne părea extrem 
de Încurcat, după cîteva citiri și 
studieri pe schemă l-am clarificat 
șj învățat bine. Schema termică 
precum si instalația de răcire — 
reducere rapidă cu care-i dotată, 
creează posibilitatea recuperării a- 
burulur in cazul unui deranjament 
sau avarii (aruncări de sarcină 
etc.).

In general, majoritatea manevre
lor la blocurile de 15(1 MW sînt 
executate fie prin acționări elec
trice cu comandă de la distanță, 
fie automat cu ajutorul aparate
lor electronice, Manevrele manuale 
sînț puține.

Spre mîndria noastră curînd un 
asemenea agregat bloc modern, 
productiv și sensibil va funcționa 
Șl

aseme-

ч'

: Ж =

■ Ir
găsit
clnd

scara 
cartierul 
Ca „lo- 

fost im-

om, 
în rej
II, apartamentul 5, din 
Livezeni al Petroșaniului. 
cuitor" al Iscroniului, a
pus omul să plătească 70 de lei 
p^itru plata pazei. Cînd a primit 
hîrtia s-a dus să 
pe dată de 10, 12, 
brie dar degeaba, 
fost „lămurit" de 
Dascălu.

— Lasă dumneata adresa și 
letinul aici și o să-ți trimitem 
nli. Ori de nu, mai treci așa 
cînd în cînd pe la sfat.

reclame.
14 și 17 
Ultima 
agentul

A fosl 
decem- 
oară a 

fiscal

Cartierul Livezeni cuprinde în prezent peste 100 de blocuri, o școală cu 16 săli de 
>ă, unității comerciale. In anul viitor aici se vor ridic© încă 20 blocuri, un nou com

plex comercial și alte construcții. IN CLIȘEU : Un aspect din ace A cartier.

'■ I- IPiltif ■■

puri a dus fie la 
scoaterea unui 
disc rotoric de la 
fiecare electro 
pompă de tipul 5 
T-Ю fie la opri- 

rompletă a u- 
;хдаре de a- 
ceea ce a re 
simțitor con

sumul propriu de 
energu- electrică

De la termocen
trala Tuia am ple
cat ia Berizov 
skai», o uriașă ter
mocentrală din 

Bieforusia dota
tă cu grupuri 
PVK-15Q, cu cite 
două cazane PK- 
38 fiecare și cm 
circulație fortatU 
Aici am găsit 
trei blocuri din ca
re două în func
țiune și unul în 
reparație mijlocie.

la termocentrala Paroșeni.

ing. T. TRU1CA
termocentrala ParoșeniI

„ГОЖЖ <ie
Colectivul Teatrului de stat din 

Petroșani a prezentat in premieră 
pe țara comedia „Punctul culminant 
de Gheorghe Vlad. E meritoriu 
faptul că este a treia piesă ori
ginală prezentată de teatru în a- 
ceastă stagiune.

Piesa pune în dezbatere o te
mă majoră din viața satului con
temporan și anume întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor agricole colective. Abordînd 
această temă, autorul pune un deo
sebit accent pe necesitatea edu
cării oamenilor în spirit nou, pe 
necesitatea ridicării conștiinței lor. 
Se scoate în evidență conflictul ideo
logic existent între poziția avan
sată a majorității țărănimii și men
talitățile vechi care mai dăinuie 
în conștiința unora. Tocmai acest 
conflict, înaintarea impetuoasă a 
noului constituie coloana vertebra
lă a piesei. Din păcate pe alocuri 
această idee centrală este frîntă, 
lăsînd ca ea să fie trecută pe un 
plan secundar de evenimente și 
fapte episodice (evoluția Iul Mito 
și Nate, a dentistului etc., fac ca 
ideea esențială să tie mai puțin 
reliefată).

In piesă întîlnim personaje cu 
un profund caracter militant, oa
meni hotărîți să învingă greutățile, 
Su muncească și să trăiască în spi
rit comunist. Pe această linie, un 
personaj convingător ©sie comu
nistul Vasile Cloacă. El ne înfăți
șează tipul omului încrezător în 
viitor I autorul îl zugrăvește cu 
taiiită căldură, cu tonuri romantic-? 
ca fac diiS el un om cu aspirații 

înalte, care vede departe și este 
gata să muncească pentru atinge
rea țelului arătat de partid — co
munismul. La Ciocîlteu, președin
tele gospodăriei colective „Mereu 
înainte", dîrzenia se împletește cu 
o profundă înțelegere a vieții, a 
oamenilor. In conflictul cu Cocirtău 
și cu Tudor, Ciocîlteu iese învin- 
.gător tocmai datorit 5 faptului că 
știe să mobilizeze oamenii în jurul

ao0socooooooooooooooooooooo0aooe«x<

Cronica teatrală
ă эееоеоаеоееееоооеоееееоаоееееооеоог.

său, știe să creeze o opinie de 
masă împotriva acelora care nu în
țeleg să șe încadreze in munca 
susținută a colectiviștilor și încear
că prin diferite. tertipuri să slă
bească gospodăria colectivă. Cu 
multă forță este reprezentată fi
gura comunistului în persoana lui 
Lisandru Hodină, secretarul organi
zației de partid din gospodăria co
lectivă. Este de remarcat umanis 
mul personajului, frumusețea cons
trucției sale sufletești. Dintre per
sonajele militante, mai puțin con
vingătoare ni se pare Catrina 
fiind mai puțin aprofundată psiho
logic ; în replicile ei își fac loc 
chiar unele confuzii de poziție. 
Bine creionate slnt personajele de 
factură folclorică Mitu și Nate, ca 
de altfel și personajele cu deprin
deri negative, printre care Chivu 
Tîfau, Cocirtău, Tudor, dentistul.

La Teatrul de stat din Petroșani 
piesa a fost pusă în scenă aub

Gheorghe Vlad
conducerea regizorului Val Mugur 
maestru emerit al artei. Spectaco
lul, pe bună dreptate, s-a bucurat 
de mult succes, deoarece el a reu
șit să evidențieze un mesaj îna
intat, să scoată în relief ideile 
esențiale. Găsindu-se soluția sce
nografică adecvată, s-a izbutit im
primarea unui ritm corespunzător. 
In legătură cu scenografia (Cons
tantin Rusu) pe lingă părțile po 
zit’ive, semnalăm unele rezolvări 
puțin fericite (realizarea unui fun
dal pe bază de fotografii, care pare 
a fi „lipit", o colorație exotică, 
stridentă a obiectelor de scenă 
etc.) care nu vin în sprijinul spec
tacolului. Regia a acordat o aten
ție- deosebită jocului fiecărui inter
pret in parte, mergind la cele mai 
mici amănunte care pot avea o î«- 
rîunre pozitivă asupra spectacolu
lui. In cazul unor personaje însă, 
regia n-a izbutit pe deplin în pri 
vința găsirii unei linii adecvate de 
interpretare, ca de pildă, în Căzui 
lui Mitu și Nate, despre сате vom 
vorbi mai jos.

In privința interpretării, pe prim 
plan ,e situează jocul lui Vaier 
Dorica (Vasile Cioacă). Cu multă 
căldură și autenticitate, cu o notă 
adecvată de romantism, actorul a 
izbutit să înfățișeze in, mod con- 
vingăter tipul omului înamtat, în
crederea lui în victoria comunis
mului, a scos în evidență răspun
derea comunistului nu numai pen
tru faptele sale, ci și pentru fap
tele celor din jurul său, hotărîrea 
de a transforma conștiințele, de a 
lichida din mentalitatea unora de
prinderile vechi. Perseverența tn 

muncă, grija profundă șî apropierea 
de oameni au fost scoase în relief 
cu multă înțelegere. Uzînd de 
mijloace simple de joc, dar convin
gătoare, actorul a reușii să înfăți
șeze modul de a fî, de a gîndi 
al omului educat de partid.

Cu sobrietate și naturalețe și-a 
interpretat rolul Gheorghe lordă- 
nescu (Ciocîlteu), evidențiind cins
tea, hotărîrea, abnegația pusă în 
slujba îndeplinirii sarcinilor încre
dințate de partid. Ponderal, bogat 
îr. nuanțări, de-a lungul spectaco 
lului a făcut simțită prezenta ce
lui pentru care progresul colecti
vității, înnoirea morală a oame
nilor constituie preocupări conti
nue. Ana Colda (Catrina), ne-a 
înfățișat cu profunzime sentimen
tele calde ce animă personajul, in- 
teriorizînd și dovedind autentici
tate. Mai puțin Convingător a fost 
Mircea Zabalon (Lisandrn Hodină), 
care a dat replicile monoton, uzînd 
de un joc de suprafață, ceea ce n-a 
avut darul să evidențieze pe deplin 
calitățile sufletești ale personaju
lui. Textul ar fi permis o interpre
tare mai bogată, străbătută de o- 
menesc.

In rolurile lui Mitu și Nate au 
apărut Dumitru Drăcea șî, respec
tiv, Dimitrie Bitang. Ambii au in
terpretat cu multă dezinvoltură, 
reliefînd trăsături specifice oante- 
nilor din popor. Pe lingă nume
roasele momente de umor nealterat, 
am asistat la scene facile, irxstxfi- 
ciont realizate din punct de vedere 
artistic. Mai ales în cazul lui D. 
Bitang, observăm o anumită ten
dință spre o oarecare denaturare 
(luarea bocancului pe cap ges

turi de efect, exagerări) care nu 
vin în sprijinul elucidării persona
jului. An» fi dorit o notă voită de 
seriozitate în jocul celor doi, fapt 
ce-ar fi făcut ca interpretarea lor 
să sublinieze bunul simț al țăra
nului neaoș. Așa cum evoluează cei 
doi, distrag în anumite scene aten
ția de la ideea centrală a piesei.

In rolul lui Tudor, Ștefan Iliescu 
n-a izbutit pe deplin în redarea 
stărilor sufletești prin care trece 
personajul, adesea răminînd tribu
tar urnii joc monoton, exterior. Da
na Pantazopol (Zoica) a avut apari
ții salutare, înfățișînd, în replici 
puține, caracteristicile personajului. 
Viorica Tifor (Neaga), deși pe alo
curi exagerată și gălăgioasă, a 
adus în scenă tipul femeii cîrcota- 
șe, demonstrînd fondul bun as
cuns de cuvintele uneori aspre. In 
rolul lui Chivu l'îfan, loan Tifor, 
a reușit să prezinte omul în a că
rui concepție dăinuie deprinderi ale 
trecutului, care n-a înțeles încă 
sensul muncii, dar care, datorită 
ajutorului colectivității, găsește ca
lea cea bună. Evoluția actorului 
ne-a convins despre ipostazele prin 
care trece personajul. Egoismul și 
individuaiisnraJ, determinate de ve
chea stare a țărănimii, și-au găsit 
expresia în jocul lui Vasile Bo- 

•jescu (Cocîrțău) care a interpretat 
convingător. Paulina Codreanu (Mi
lica) s-a integrat doar parțial în 
rol, nereușind să interiorizeze, să 
evidențieze sentimentele curate ale 
personajului, poziția sa față de 
atitudinea retrogradă a tatălui și 
soțului ei. Constantin. Possa (den
tistul) a atvut apariții: episodice 
izbutite. .

V. ADRIAN
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Nou record al ojelarilor 
ucrainieni

ZAPOROJE 24 (Agerpres).
Brigada de oțelari ucrainieni, al

cătuită din Pavl Kiik, Mihail Kine- 
bas, Vladimir Stan și Aleksandr 
Lobod, a reușit să stabilească un 
nou record. De la începutul aces
tui an, ei au reușit să dea 313 000 
tone de oțel, obținute la un cuptor 
Martin de 220 tone. Ei 
astfel recordul stabilit 
anul 1962, care a 
tone.

Pînă 
oțelarii 
320 000

la sfîrșitul 
au hotărît 
tone oțel.

fost

au depășit 
de ei în

de 311 965

decembrielunii
să dea pînă la 
Cuptorul Mar

tin la care ei lucrează funcționea
ză cu gaze naturale și suflare de 
aer îmbogățit cu oxigen.

O experiență interesantă
MOSCOVA 24 (Agerpres).
Medicul Gheorghi Kevlișvili de 

la Institutul de cercetări științifice 
pentru transfuzii de singe din Tbi
lisi (R.S.S. Gruzină), a demonstrat 
pe baza a numeroase experiențe 
că prin transplantarea unei porțiuni 
conservate din măduva oaselor 
unui bolnav de* boala actinică se 
obțin rezultate pozitive, ajungîn- 
du-se uneori pînă la vindecarea 
completă.

Construirea de vase 
de mare tonaj în R.D.G.

WISMAR 24 (Agerpres)!
La șantierul Matllias-Thesen din
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Wismar (R.D.G.) a avut loc la 21 
decembrie festivitatea lansării lai 
apă a celui de-al 150-lea vas cons
truit de acest șantier. înființat în 
1946, șantierul naval Mathias-The- 
sen a construit cargoboturi și vase 
de pescuit de mare tonaj, atît pen
tru nevoile interne ale flotei co
merciale, cît’ și pentru alte țări. 
In prezent se află pe șantier cel 
mai mare vas de pasageri construit 
în R.D. Germană, avînd un depla
sament de 19 000 tone.

întreprinderi industriale 
din R. P. Polonă 

au îndeplinit plănui anual
VARȘOVIA 24 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., întreprinderile industriei u- 
șoare din Polonia au raportat în
deplinirea sarcinilor anuale. Se 
prevede ca pînă la sfîrșitul anului, 
să fie obținută o producție peste 
plan în valoare de peste 1,5 mi
liarde zloți și să depășească cu 
peste 2 procente planul pe 1963.

In cursul acestui an întreprinde
rile industriei ușoare au acordat 
o mare atenție dezvoltării continue 
a sortimentului. Au fost fabricate 
noi tapuri de țesături și tricotaje, 
îmbrăcăminte și încălțăminte. S-a 
mărit în mod considerabil canti
tatea de țesături din fibră sinte
tică și de încălțăminte.

©-------------

Ancheta revistei suedeze „Vi Kvinnor“
STOCKHOLM 24 (Agerpres).
Revista suedeză „Vi Kvinnor" 

a organizat recent o anchetă, ru
gind pe mai mulți reprezentanți ai 
opiniei publice din Suedia să-și 
spună părerea în legătură cu pers
pectivele destinderii încordării in
ternaționale în anul 1964 și despre 
însemnătatea Tratatului de la Mos
cova privitor la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare.

Răspunzînd la întrebările revistei, 
cunoscutul scriitor Artur Lundkvist, 
laureat al Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare", a subliniat că Tratatul 
de la Moscova constituie un prim 
pas în direcția destinderii. El a 
acționat în sensul îmbunătățirii at
mosferei internaționale și constituie 
un argument concret, dovedind că 
și cele mai dificile probleme pot fi 
rezolvate pe cale pașnică.

Sperăm că după înfăptuirea a- 
cestui pas marile puteri vor 
căuta noi posibilități de înțelege
re pentru a salva omenirea de răz- 
y — ©=._

Procesul colonelului 
O.A.S.-ist Argoud

. , PARIS 24 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că la 26 decembrie va începe la 
Tribunalul militar din Paris proce
sul fostului colonel Antoine Argoud, 
acuzat de a fi participat în apri
lie 1961 la puciul militar din Al
ger și de a fi condus, începînd 
din 1962 Organizația Armatei Se
crete (O.A.S.) și așa-numitul Con
siliu Național al Rezistenței din; 
metropolă.

Paralel cu anunțarea deschiderii 
procesului împotriva lui Argoud la 
Paris a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
președintele de Gaulle a semnat 
un ordin potrivit căruia alte 99 de 
persoane, condamnate pentru parti
ciparea lor .. la activitatea O.A.S. 
vor fi grațiate înaintea datei Ide 11 
ianuarie 1964.

boi, a subliniat Andrea Andreen, 
militantă pe tărîm social și lau
reată al premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare".

Tratatul de la Moscova are o 
deosebită importanță, a subliniat 
scriitorul E. Blomberg. Trebuie sa
lutată orice măsură îndreptată 
spre destinderea încordării interna
ționale, trebuie cerută cu hotărîre 
încheierea acordului cu privire la 
interzicerea tuturor experiențelor 
cu arma nucleară.

Consider că sarcinile cele mai 
importante în viitorul apropiat sînt 
crearea zonelor denuclearizate, in
terzicerea amplasării bazelor mili
tare pe teritorii străine și rezolva
rea problemei germane, a subliniat 
în răspunsul său B. Hammar, mem
bru în Comitetul Executiv al or
ganizației „Marșul împotriva armei 
nucleare".

Lupte între cipiiofii 
de origine turcă și greacă4^

ori-

ignorînd a- 
atacat poli
s-a anunțat 
cipriot' turc

NICOSIA 24 (Agerpres).
„Luptele dintre ciprioții de 

gină turcă și greacă ău izbucnit 
din nou marți în zorii zilei la Ni
cosia, în ciuda reînnoirii apelului 
liderilor celor două comunități dc 
a se pune capăt ostilităților", trans
mite corespondentul din capitala 
Ciprului al agenției Associated 
Press. Postul de radio guvernamen
tal a anunțat că luptele au conti
nuat din pricina că grupuri înar
mate de ciprioți turci, 
pelurile la liniște, au 
tia. Pe de altă parte 
că marți dimineața un 
a fost ucis.

In cursul incidentelor din portul 
Larnaca, situat în sudul insulei, 
un militar englez a fost rănit. Po
trivit datelor oficiale, relatate de 
agenția Associated Press, în cursul 
ultimelor trei zile au fost ucise 
12 persoane, iar numărul răniților 
este apreciat la cel puțin dublu.

In tot' timpul zilei de marți, 
postul de radio Cipru a transmis 
în repetate rînduri apelul comun 
al președintelui Makarios și vice
președintelui Kuciuk pentru restabi
lirea ordinei.

☆
LONDRA 24 (Agerpres).
Revizuirea Constituției Ciprului 

este o problemă pur internă a Cipru
lui — a declarat ministrul afaceri
lor externe al Republicii Cipru, 
Sypiros Kyprianu, în cadrul unei 
conferințe de presă ținută la Lon
dra. „Ne exprimăm speranța, a 
declarat ministrul Kyprianu, că vi
cepreședintele republicii, Kuciuk va 
începe în cel mai scurt timp tra
tative cu șeful statului în legătură 
cu revizuirea . Constituției".

Pe de altă parte, ministrul
-----Ql------

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Naționale 
a Republicii Ghana

ACCRA 24 (Agerpres).
La Accra a fost convocată

siunea extraordinară a Adunării 
Naționale a Republicii Ghana pen
tru a aproba un amendament la 
Codul penal. Amendamentul propus 
prevede investirea președintelui 
Kwame Nkrumah cu putere de ar
bitru suprem în cazurile de aten
tat la securitatea statului.

Modificarea Codului penal a 
fost cerută după ce președintele 
.Curții Supreme, Arku Korsah, a 
achitat trei persoane (doi foști mi
niștri și secretarul general al Parti
dului Convenției din Ghana), acu
zate de acțiuni subversive în ve
derea răsturnării guvernului și asa
sinarea președintelui Kwame Nkru
mah.

prior a subliniat că noile propuneri 
privind revizuirea Constituției au 
menirea să ducă la eliminarea cau 
zelor fricțiunilor între cele două 
comunități din Cipru (greacă și 
turcă), precum și la consolidarea 
statului. Totodată Kyprianu a adău
gat că de pe urma revizuirii Cons
tituției, vor avea de cîștigat am
bele comunități ale Ciprului. El s-a 
declarat de acord cu poziția gu
vernului britanic față de Cipru, care 
s-a pronunțat în favoarea tratati
velor directe între comunitatea 
turcă și greacă în vederea revi
zuirii Constituției. In concluzie, mi
nistrul cipriot a afirmat că gu
vernul său este hotărît' să 
zuiască Constituția „prin
mijloace democratice posibile1'.

Referindu-se la propunerile pre
ședintelui Makarios, agenția Fran
ce Presse relatează, citînd surse 
oficiale cipriote, că aceste propu
neri prevăd o serie de măsuri me
nite să ducă la extinderea pre
rogativelor guvernului în diverse 
domenii, în special în politica ex
ternă, în securitate și în legisla
ția fiscală, precum și în crearea 
unor municipialități mixte care să 
înlocuiască municipialitățile actua
le separate.

Alte propuneri, adaugă agenția, 
se referă la o repartizare mai justă 
a proporției de reprezentanți greci 
și turci în administrație, în poliție 
și în armată etc.

revî- 
orice

Declarația lui Salinger 
privind comerțul 

cu țările socialiste
WASHINGTON 24 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Casei 

Albe, Salinger, a făcut o declarație 
specială cu privire la garantarea 
creditării acordurilor comerciale 
ale S.U.A. cu țările socialiste. El 
a declarat c'ă guvernul S.U.A. se 
pronunță împotriva încercărilor de 
a se interzice Băncii de export
import să garanteze creditarea tran
zacțiilor comerciale particulare cu 
țările socialiste.

Salinger a menționat că tran
zacțiile comerciale cu țările socia
liste corespund intereselor națio
nale ale Statelor Unite. După păre
rea Casei Albe> tranzacțiile comer
ciale cu mărfuri nestrategice sînt 
pe linia politicii promovate de 
S.U.A. Acestor tranzacții trebuie să 
li se asigure condițiile financiare 
normale. Țările concurente ale 
S.U.A., a arătat Salinger, oferă a- 
semenea condiții țărilor socialiste.

---asQa---

Demisia premierului 
nepalez *

KATMANDU 24 (Agerpres).
Regele Mahendra al Nepalului 

a acceptat cererea de demisie a 
lui Tulsi Giri din postul de prim- 
ministru și ministru al afacerilor 
externe. Tulsi Giri a demisionat 
din motive de sănătate.

ci-

se-

«a к»
4
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NEW YORK. U Thant, secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, a conferit cu repre
zentanții la OAI.U, ai unor țări 
din Orientul Mijlociu și Africa in 
legătură cu vizita de două săptă- 
mini pe care intenționează să o 
facă în a doua parte a lunii ia
nuarie in Guineea, Ghana, Maroc, 
Algeria, Libia și Tunisia.

NEW YORK. Agențiile americane 
de presă anunță că un incendiu a 
distrus biserica baptistă a popu
lației de culoare din orașul Roano
ke, statul Arkansas. Pastorul bi
sericii, James Rice, care militea
ză de mult timp în favoarea inte
grării rasiale, și care a primit re
cent numeroase scrisori de amenin
țare, a cerut F.B.I.-ului deschide
rea unei anchete. Un funcționar 
al F.B.I.-ului a 
acest organ nu 
cheta pînă când 
că incendiul a 
tenționat.

tru de finanțe al Federației AJabiei 
de Sud în semn de protest împo
triva instituirii stării excepționale 
și arestării liderilor opoziției, a 
adresat secretarului general al 
Ligii Arabe, Hassouna, o telegra
mă în care ii cere convocarea 
Consiliului Ligii pentru a discuta 
actuala situație din teritoriile ce 
alcătuiesc federația. In telegramă 
se spune printre altele că autori
tățile colonialiste 
aceste teritorii 
soare.

au 
intr-o

transformat 
шаге închi-

Perth (Sco-orașul
un miting de pro-

declarat însă că 
va deschide an- 
nu se va dovedi 

fost provocat in-

LONDRA. In 
ția) a avut loc 
test împotriva intențiilor guvernu
lui de a reduce 
Beaching rețeaua 
de a concedia mii 
Scoția.

Participanții la 
anularea planului
ducerea rețelei feroviare.

conform planului 
de căi ferate și 
de muncitori din

miting au cerut 
referitor la re-

I

CAIRO. Abdel
a demisionat din postul de minis

Aziz Shehab, care

STIBI DIN AMERICA DATINA
SANTIAGO DE CHILE. — Un 

grup de 13 savanți chilieni, inclu- 
zînd geologi, biologi, naturaliști, 
seismologi etc. se pregătesc să 
plece săptămîna aceasta în Antarc- 
tida pe bordul navelor „Pilot Per- 
do" și „Angamos". Grupul consti
tuie cea de a zecea expediție chi
liana care pleacă pentru a eiectua 
cercetări în continentul Antarctidei.

cului — prevedeau o sumă de a- 
proximativ 18 miliarde dolari, dar 
folosirea energiei atomice vai per
mite să se reducă această sumă 
cu două miliarde dolari. Lucrările 
de construcție vor dura aproxima
tiv cinci ani.

MONTEVIDEO. — Salariatii din 
serviciul de transporturi și iunc-

(ionarii muncipali din Montevideo 
au declarat luni grevă pe termen 
nedeiinit în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor și de îmbunătă
țire a condițiilor de muncă. Greva 
coincide cu o acțiune revendicati
vă asemănătoare la care participă 
iuncționarii 
„Pluna" — 
transporturi

PRĂBUȘIREA UNUI BOMBARDIER 
AMERICAN

NEW YORK. Agenția U.PJ. a- 
nunță că un bombardier cu reacție 
american de tip b-52 a explodat 
și s-a prăbușit în apropiere de lo
calitatea Aberdeen, statul Missis
sippi. Toate cele nouă persoane, 
care formau echipajul avionului 
au murit. Rămășițele avionului au 
fost împrăștiate pe o distanță de 
trei mile.

întreprinderii de stat 
principala societate de 
maritime din Uruguay.

CIUDAD DE MEXICO. — Ziarul 
„Novedades" a anunțat că au fest 
terminate studiile în vederea cons
truirii unui canal navigabil în ist- 
mult Tehuantepec — în sudul Mexi
cului — folosind pentru aceasta 
energia atomică. După cum scrie 
Ziarul, planurile construirii, prin 
mijloace normale a unui asemenea 
canal, pare va permite o legătură 
directă între porturile Salina Cruz 
situat pe coasta oceanului Pacific 
și Coatzacealcos din golful Nfexi-

I N С I D E N T E î N P E R U

LONDRA. Doi membri ai „Comi
tetului celor 100" din Anglia, au 
declarat greva foamei în semn de 
protest în fața închisorii din Londra 
în care este deținut Chandler Te
rence Norman, unul din conducă
torii „Comitetului celor 100". ,

LIMA 24 (Agerpres). 
După cum transmite 

arestat 15 țărani în orașul 
tia au participat la greva 
cererilor de eliberare a aproximativ 100 de deținuți 
agenției, în ultimele zile, orașul Quillabamba ca și alte localități din 
regiunea Cuzco au fost teatrul unor puternice incidente între demons
tranți și poliție care s-au soldat cu numeroși răniți.

Totodată,^ studenții din centrul universitar Huancayo, au ocupat 
clădirea Universității și au declarat greva foamei cerînd guvernului să 
aloce fonduri mai mari învățămîntului superior. Peste 100 de studenți 
au început un marș de 300 km. spre capitala Perului, Lima pentru 
a pecuata autorităților revendică rile lor.

agenția Prensa Latina, 
Quillabamba (regiunea 
generală de protest declanșată în' sprijinul 

politici. Potrivit

poliția
Cuzco) după ce aceș-

peruviana a

grec
7 362
nuci

INCENDIU PE CARGOBOTUL 
GREC „TINA"

CARACI. Pe cargobotul 
„Tina", cu un deplasament de 
tone, încărcat cu bumbac și
de cocos, care se afla în portul 
Caraci, a izbucnit un puternic in
cendiu. Eforturile pompierilor de 
a stinge incendiul au fost zadar
nice. Se anunță că cargobotul a 
fost distrus. Pierderile nu au fost 
încă evaluate. , ț
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