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Grad înalt de mecanizare
Cu fiecare an ce trece, 

condițiile de muncă ale 
minerilor devin tot mai 
bune. Se iau măsuri pen
tru reducerea continuă a 
efortului fizic. Un rol im
portant în “acest- sensZlll 
are mecanizarea operații
lor eu "velurn măre de 
muncă, mecanizarea trans
portului și a tăierii în 
abataj. In decurs de nu
mai cîțiva ani, gradul de 
mecanizare a minelor 
noastre a crescut în mod 
considerabil. Iată numai 
cîteva exemple care ilus
trează acest lucru : In pe
rioada 1959—1963
din Valea Jiului au 
dotate 
talații

conferinței 
însemnate 
tineretul 
sînt

dez- 
au 

rea-
Văii

apreciate 
organiza- 
toate co- 
își desfă-

calificare si 
mișcarea de 

metodelor 
unele re-

Urcînd spre exploatările forestiere, vagoanele ce 
transportă lemnul nu întîlnesc în cale ateliere ca să 
le repare în caz că se ivește vreo defecțiune. Acest 
lucru nici nu e de fapt necesar. Ele sînt revizuite 
cu atenție de revizorul de vagoane Lazăr Ioan de 
la Depoul C.F.F. Lonea. IN CLIȘEU : Revizorul de 

. vagoane Lazăr loan executînd o nouă piesă 
schimb.

ѳ

de

Carnet de vacantă
urmă- 
către 

trecut, 
de ас
пите-

V iscoza.
multe școli s-au desfășurat concursurile artis- 

pe grupe și detașamente, iar în cinstea aniver- 
Republicii și a Anului nou formațiile artistice

Livia,
'jtitea

printre care Crișau 
Ulpia, lacob Horii, 
Ștefan Mircea, Pro
ds povestit colegilor

pionierilor din Petroșani,

lată-ne spre siirșitul vacanței de iarnă. Să 
■ч rim citeva din manifestările organizate de 

pionieri și școlari in zilele de vacanță care au
Toate școlile au Întocmit programe speciale 

tivitate pe perioada vacanței, care au cuprins
roase acțiuni culturale, competiții sportive, vizionări 
de filme în colectiv, vizite la diferite întreprinderi și 
instituții din \ alea Jiului și la cabanele din împre
jurimi, precum și tradiționalele carnavaluri pionierești.

O activitate susținută au desfășurat în vacanța 
de iarnă majoritatea școlilor din Valea Jiului și ca
sele pionierilor din Petroșani și Lupeni. Astfel, în- 
tr-una din zile, elevii de la Școala generală de 8 ani 
nr. 2 din Lupeni, însoțiți de cadre didactice, au vizi
tat noul cartier al orașului— Braia, elevii de la 
Școala generală de 8 ani din Paroșeni au vizitat 
termocentrala și șantierul de construcții, iar elevii de 
la Școala generală de 8 ani nr. 1 din Lupeni au vizitat 
U.S.

In
tice
sătii
din școli au prezentat frumoase programe De neui
tat vor rămine pentru pionierii și școlarii fruntași la 
Învățătură amintirile de la carnavalurile pionierești 
din orașele copiilor, intilnirile lor cu... Moș Gerilă.

Evidențiații lui Moș Gerilă afișați la intraiea în 
orașul copiilor din Petroșani, 
Radu, David Georgeta, Mora 
Dumbravă Doru, Covrig

' Jdanciuc Rodica tar avea 
la începerea trimestrului.

De asemenea, la Casa
activitatea pe perioada de vacanță n-a încetat nici 
o zi. Cercurile de teatru, coregrafie 
au avut cea mai rodnică activitate. 
Zilele trecute tovarășa Ilieș Zer.o- 
via. instructoarea cercului de tea
tru și pionierii fruntași la învăță
tură Puncioiu Paula. Tacea Constan
tin, Munteanu Doina, Băleț Mircea, 
Nistor Marcela, Popescu Elena au 
reluat pregătirile cu piesele „O 
călătorie în viitor", „Scufița al
bastră", „Una' buclucașă" în vede
rea viitoarelor programe pe care 
le vor prezenta la mai multe școli 
din V alea Jiului. In laboratorul 
lor, micii iotograii amatori Ghiura 
Constantin, Volintiru Elena, Tomuș 
Călin, Dobrea Gheorghe și Nistor 
Lucia developau ultimele fotografii 
pentru completarea expoziției des
chise aici, la Casa pionierilor.

Și în zilele următoare care au 
mai rămas pină la începerea tri
mestrului II, pionierii și școlarii 
vor mai participa la multe acțiuni 
plăcute, interesante, instructiv-edu- 
caiive și apoi cu forțe sporite... din 
bou la școală.

• 1 *

și ioto-amatori

D. GHEONEA

cu utilaje și 
în valoare

minele
fost 
ins- 

de

438 000 000 lei. In prezent, 
în exploatările din bazi
nul nostru carbonifer, 
funcționează peste 1 000 
transportoare cu r atlete, 
numărul locomotivelor de 
mină a crescut față de 
1959 cu 100 bucăți, al ma
șinilor de încărcat cu 50 
bucăți, iar al mașinilor de 
perforat' cu 900 bucăți. A- 
nul acesta vor sosi noi 
utilaje. Pentru aceasta 
sînt alocate fonduri în va
loare de 138 000 000 lei. 
In același timp se va ex
tinde susținerea metalică 
în abataje și galerii, folo
sirea mașinilor de tăiere, 
a havezelor și transpor
toarelor blindate de mare 
capacitate.

tovarășu- 
David, 

al 
oră-

partid, 
cadrul 

adresat 
din

Au tost create stocurile
Anotimpul de iarnă în

greunează destul de mult 
activitatea muncitorilor 
forestieri. De aceea în a- 
ceastă perioadă se cer a 
fi luate din timp măsuri 
care să asigure îndepli 
nirea planului. Una din 
principalele măsuri luate 
în acest scop de către 
I.F. Petroșani este crearea 
de stocuri în faze de 
scos și apropiat în ex
ploatările mai ușor acce
sibile pe timp nefavora
bil. Astfel, pînă în pre
zent au fost’ depozitate 
pentru încărcare 3 500

lemn
m.c.
3 000

necesare
rotund fag,

lemn rășinoa-
> m. steri lemn 
De asemenea, 

îmbunătățirea

m.c.
7 000 
se și
despicat, 
pentru 
transportului forestier cu 
autovehicule și tractoare 

construit noi dru- 
La Jieț 11 km. drum 

Ia Albina 10 km. 
auto, iar pentru

s-au 
muri 
auto, 
drum
tractoare s-a construit 1,5 
km. de drum. Au maii fost 
puse în funcțiune o serie 
de instalații de transport 
și scos-apropiat care vor 
deservi 
zută pe

producția prevă- 
acest an.

186 tone de cărbune peste plan
abatajele sectorului 
la Aninoasa a înce- 
din nou freamătul

In
I de 
put
muncii. încă din pnima zi 
de lucru din acest an mi
nerii acestui sector au 
pornit cu însuflețire pen
tru realizarea 
sarcinilor de 
cind cu un 
mai mare de
văzut cu peste 100 kg. 
de cărbune pe post, ei 
au reușit ca după două 
zile de muncă să-și depă-

ritmică a 
plan. Mun- 
randament 

cît cel pre-

planul de produc-
186 tone 

mai 
fost

de căr
bune re- 
obținute

șească 
tie cu 
bune. Cele 
zultate au
de brigăzile conduse de 
David Ioan, Roman Petru 
și Sas Teodor, care au 
dat peste plan. între 80 și 
130 
cest 
rile
luate și cele ce urmează 
a se aplica vor asigura 
îndeplinirea cu succes a 
noilor sarcini de plan.

tone de cărbune. A- 
început bun, măsu- 

tehnico-organizatorice

ducție, la cursurile de 
ridicare a calificării, la 
inovații și extinderea 
avansate. S-au obținut 
zultate și în privința întăririi dis
ciplinei tineretului în procesul de 
producție. In acest scop organiza
țiile U.T.M., îndeosebi cele de la 
minele Uricani, Lonea, I.I.S. „Vis- 
coza” Lupeni, C.F.R., I.R.T.A., au 
organizat, în colaborare cu sindi
catele, adunări, 
drul cărora s-a

Bilanț bogat în înfăptuiri 
tinerești

Atît darea de seamă cît și 
baterile în cadrul 
făcut bilanțul unor 
lizări obținute de 
Jiului, realizări ce
cu prisosință de către 
țiile de partid, de eătre 
lectivele unde tineretul 
șoară activitatea. Deosebit de grăi
toare sînt ія această privință cu
vintele 
lui Lazăr 
prim-secretar 
Comitetului 
șenesc de 
rostite' în 
salutului 
Conferinței
partea Comitetu
lui orășenesc de 
partid : „In indus
tria noastră mi
nieră, pe șantie
rele de construc
ții industriale și 
social-culturale, în 
cadrul unităților 
C.F.R., U.R.U.M.P., 
T. C. Paroșeni, în 
sectoarele fores
tiere și în cele
lalte ramuri, mii 
de tineri pătrunși 
de devotament fa
ță de cauza con
strucției socialiste, 
față de soarta 
planului de pro
ducție, au participat cu entuziasm 
Ia întrecerea socialistă, la mișca
rea de inovații, la promovarea 
metodelor înaintate de muncă, la 
ridicarea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor, 
realizarea de economii".

Organizațiile U.T.M. se preocu-

consfătuiri în ca- 
dezbătut participa
rea tinerilor la 
realizarea sarcini
lor de plan, au 
fost puși în dis
cuția colectivelor 
unde muncesc ti
nerii indisciplinați, 
cei care fac ab
sențe nemotivaite 
și nu 
din plin 
de lucru 
abateri 
N. T. S.

port însemnat 
sporirea contribu
ției tinerilor ' la 

realizarea sarcini
lor de plan, la 
combaterea actelor 
de indisciplină au 
avut și posturile 
U.T.M. de control.
Colectivele
tora, 
cele

U.R.U.M.P., 
le Vulcan, 
câni, organizează 
periodic raiduri 

anchetă, urmărind descoperirea re
zervelor interne și întărirea dis
ciplinei.

Rod al muncii educative desfă
șurate de organizațiile U.T.M. sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
în lupta pentru realizarea sarcini
lor de plan și a angajamentelor

de
so-

au

Spicuiri
din darea de seamă
• Peste 7000 de tineri mun

citori din unitățile economice 
ale Văii Jiului participă la în
trecerea socialistă pe bază de 
angajamente concrete ;

• In ultimul an peste 2000 
de tineri au obținut titlul 
evidențiat în întrecerea 
cialistă ;

• In 1963, 1500 de tineri
terminat cursurile de calificare, 
iar 5300 tineri au frecventat 
cursurile de ridicare a califi
cării ;

• Numărul tinerilor inova
tori a crescut în 1963 la 217. 
Inovațiile propuse de ei au 
dus la realizarea de economii 
în valoare de 500 000 Iei.

• In unitățile economice ale 
Jiului activează 238 pos- 
utemiste de control ;
In cursul anului trecut

Văii 
turi

tineretul a colectat 2700 tone
fier vechi.

folosesc 
timpul 

sau 
de 
Un

mai
de

au 
Ia 
a- 
la

aces- 
ales 

la 
mine- 

Uri-

IN CLIȘEU: Aspect din sală.

pă tot mai mult de antrenarea unui 
număr din ce în ce mai mare de 
tineri Ia întrecerea socialistă, pe 
bază de angajamente concrete, de 
popularizarea rezultatelor pe care 
le obțin tinerii în producție, de 
atragerea tinerilor la dezbaterea 
problemelor procesului de pro-

de întrecere s-au ridicat numeroși 
tineri cu care organizațiile U.T.M. 
se mîndresc pe bun temei. Așa sînt 
utemiștii Dumbrăveanu Mihai, Ce
nușă Petru, Dospină loan, Marin 
Dumitru, Tătărcan Dumitru, Popa 
Maria, Căpățînă Dumitru, Bokor 
Moise, evidențiați în întrecere, 
precum și inovatorii Rebedea Ma
rin, Hajdu Ștefan, Iuga Tiberiu, 
Ijora Ștefan, Toma Vaier.

I

(Continuare în pag. 3-a)

Conștiință profesională, 
bogate cunoștințe 
de specialitate !

In cadrul conferinței au fost re
levate sarcinile însemnate pe care

Citiți în pag.
• Declărația lui w.

iV-a
Tubman

• Vizita Iui Sukarno în Fili- 
pine

• Deschiderea sesiunii Con
gresului american

• Incidente la Johanesburg
• Situația din Cipru
• Wilson critică politica Pie

ței comune
• In legătură cu situația din 

AdenPrmtre brigăzile evidențiate întrecerea socialistă din secția a Ш-a de la I.I.». „Viscoza
Lupeni se numără și cea condusă de legăt'oarea Век Elisabeta. Iat-o împreună cu tovarășele ei de muncă.
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TEH ж II ■ MIERE
Lucrările de deschidere de noi mine 

sînt in plinei desfășurare
In acest an, în fața (colectivului 

de la E.D.M.N. stau sarcini deose
bit de importante. Volumul fizic 
al lucrărilor prevăzute a fi execu
tate a crescut față de anul frecat 
CU 22 la sută. La mina Dîlja vor 
trebui terminate o serie de lucrări 
de deschidere și pregătiri în sco
pul punerii în exploatare a blocu
lui I din ștratele III și V și a blo
cului 2 A. Din aceste blocuri va 
fi extrasă producția de cărbune a 
minei prevăzută pe anul 1965. Tot 
în acest an va fi dat în funcțiune 
puțul »ud de la Aninoasa. In ace
lași timp vor continua și lucrările 
de deschidere la mina Paroșeni.

Pentru realizarea acestor sarcini, 
conducerea E.D.M.N., sectoarele ce 
fac parte din cadrul acestei ex
ploatări au făcut din timp o serie 
de pregătiri, au întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 
pentru fiecare din principalele o- 
biective. La mina Dîlja vor fi ter
minate lucrări care au o mare im
portantă pentru punerea în ex
ploatare a 
nat și dat 
nr. 1, care 
transportul 
lucrare munca 
meinic, pe faze de operații. In tri
mestrul I al anului în curs se vor

• săpa și betona aici 20 metri de 
put șl 40 metri de rampă.

O altă lucrare de bază, care va 
rezolva problema 
săparea suitorului

pentru
i acesteia. Va fi termi- 
: în

se
cu

funcțiune putui orb 
va amenaja pentru 
colivii. La această 

va fi organizată te-

aerajului, este 
de aeraj nr. 3

de la orizontul 644 pînă la supra
față. In trimestrul I va mai fi pusă 
în funcțiune linia de troley din ga
leria de coastg. Aceasta va con
tribui în mare măsură Ia îmbună
tățirea aprovizionării brigăzilor cu 
materialele necesare și a transpor
tului în general. Se vor mai ter
mina o seamă de lucrări de meca
nizare și montaj. Tot la galeria de 
coastă se va termina montarea 
conductei de aer comprimat pe 
toată lungimea acesteia. La lu
crările din galeriile de lungimi 
mari vor fi introduse mașinile de 
încărcat. Toate acestea vor con- 
tribul simțitor la creșterea viteze
lor de avansare și a productivită
ții muncii. Tot la mină Dîlja se va 
termina în cursul trimestrului I 
puțul auxiliar nr. 1 care se va 
preda pentru efectuarea construc
țiilor definitive. Cele arătate vor 
asigura îndeplinirea șl depășirea 
planului la această mină.

S-au luat, de asemenea, 
pentru terminarea puțului sud A- 
ninoasa în trimestrul II al 
an. La acest puț va fi concentrată 
în viitor toată producția minei A- 
ninoasa. Aici se preconizează ob
ținerea unei viteze medii de 
pare plus betonare de 45 metri 
lună.
teze, 
parea 
toate 
săpare este aceea folosită la să
parea puțului auxiliar nr. i de la

măsuri

acestui

Ѳ

Organele de înfășurare la instalațiile 
miniere de extracție

Instalațiile miniere de extracție 
pot fi prevăzute cu diverse organe 
de înfășurare. Astfel putem întîlni 
tobă simplă cilindrică, tobă dublă 
cilindrică, tobe conice, tobe bici* 
lindroconice, tobe bicono-cilindrice. 
bobine și roată motoare. Unele 
din aceste organe au rază con
stanță de înfășurare, cum sînt, de 
exemplu, tobele cilindrice, iar al
tele sînt cu rază variabilă de în
fășurare cum sînt și bobinele. Sis
temul cu roată motoare nu reali
zează o înfășurare propriu-zisă a 
cablului de extracție cum este ca
zul la tobe, ci peste aceasta se 
trece numai cablul sub un unghi 
de înfășurare care depășește de 
regulă 180 grade. Datorită forței 
de frecare ce ia naștere între ca
blu și căptușeala roții motoare se 
realizează extracția. Se poate spu
ne că roata motoare funcționează 
în mod analog cu roata de la o 
curea de transmisie.

Rotile motoare pot fi pentru 
un cablu sau pentru mâi multe 
cabluri. Organele de înfășurare sînt 
construite din lemn de esență tare 
și o{el. Construcția din oțel este 
realizată numai la roțile de fic
țiune șj bobine.

La minele de cărbuni din Valea 
Jiului se întîlnesc organe de înfă
șurare la instalațiile de extracție 
ca tobe cilindrice și roți motoare. 
Tobele cilindrice sînt simple și 
duble. Cu tobă cilindrică simplă 
este prevăzută și mașina de ex
tracție de la puțul centru al mi
nei Lupeni. Roți motoare sînt două, 
una la mina Petrila la putui cen
tru, care este montată în turnul 
de extracție și alta la mina Ani- 
noasa, unde este montată pe sol. 
Ambele roți motoare sînt pentru 
un simplu cablu de extracție.

In viitorul apropiat se vor pune 
în funcțiune mașini de extracție 
care vor avea roți motoare pre
văzute cu mai multe cabluri de ex
tracție, la minele Dîlja, Lonea etc.

Dimensionarea organelor de În
fășurare se face pe baza literaturii 
de specialitate și în concordanță 
cu normele de tehnică a securită
ții. Diametrul organelor de înfă
șurare trebuie să fie suficient de 
ziare pentru a mi produce ten*

siuni periculoase la înfășurarea 
cablului de extracție. Raportul din
tre diametrul minim de înfășurare 
al tobelor și diametrul cablului 
trebuie să fie de cel puțin 80 pen
tru Instalațiile de extracție la su
prafață și de cel puțin 60 la insta
lațiile de extracție din subteran. 
La rotile motoare acest raport tre
buie să fie de cel puțin 120. Nici 
lățimea tobelor nu poate depăși o 
anumită limita, deoarece cablul 
uzează bordura moletei și se creea
ză pericolul căderii cablurilor de 
pe moleta.

iag. ANDREI IANAȘ 
asistent — I.M.P.

Din mineritul țărilor socialiste

mina Dîlja. Diferența constă nu
mai în faptul că aici se va folosi, 
începînd din luna februarie, cofra, 
mobil în lungime de 3 metri, iat 
încărcarea sterilului se va face cu 
ajutorul a 4 graifere. Lîngă acest 
puț va fi terminat în curînd un a- 
teliei, unde se vor efectua lucrări 
de sudură, forjă și mecanice. A- 
ceasta pentru a se asigura ope
rativ reparațiile și intervențiile ne
cesare chiar în timpul funcționării 
puțului.

Le mina Paroșeni vor continue 
lucrările de săpare și betonare a 
galeriilor de coastă nr. 1 și 2. La 
aceste lucrări se prevede obține
rea unor viteze medii de 70 me
tri pe lună. In acest scop se va 
introduce o mașină de încărcat și 
se vor folosi pentru susținerea de
finitivă

Toate
plinirea
darea Ia timp a 
văzute, vor contribui la punerea 
în exploatare a noi cîmpuri minie
re și deci, la dezvoltarea continuă 
a bazinului nostru carbonifer.

Huilă de buni calitate
După cum transmite agenția 

CTK, un grup de geologi ceho
slovaci au descoperit la cinci ki
lometri de orașul Melnik un nou 
zăcămînt de huilă.

Stratul, care are aproape 
metri, se găsește la o 
300 metri. Alte trei 
fost descoperite la o 
600- 660 metri. Cel 
tant strat din acest
grosime de 80 centimetri,

Analiza tehnologică a mostrelor 
de huilă a arătat că noile straturi 
conțin cărbune de bună calitate

tadjlci au descoperit nu demult ză
căminte de cărbune, se creează un 
nou centru al industriei cărbune
lui din Pamir.

armături 
acestea 
planului

metalice.
vor asigura înde- 
pe E.D.M.N., pre- 
obiectivelor pre-

trei 
adîncime de 
straturi 

adîncime de
mai impor- 
grup are o

au

30 milioane

lunii Ianua
rie Komlo, a

Mina „Zobale
In anul 1963 minerii R-P, Unga

re au dat republicii 
tone de cărbune.

In primele zile ale 
rie 1964, în apropiere
fost dată în exploatare una dintre 
cele mai moderne exploatări car
bonifere — mina „Zobak" — unde 
cărbunele este extras de la o adîn- 
cime de 800 m.

Cariere de cărbune
Carierele de cărbune de la Kurtek 

(Pamirul sovietic) au dat prima 
cantitate de cărbune. Aici, la o al
titudine de 4 000 m., unde geologii

Ziclmlnia bogate
In apropiere de Phenian, de-a 

lungul rfuiuj Daidong este in curs 
de construcție o noua mina ds 
cărbune ale cărei zdcdminte sini 
evaluate ia 100 de milioane tone 
cărbune.

Noua mina va fi o sursă princi
pală de combustibil pentru uzinele 
ți întreprinderile din regiunile a- 
puse ne ale R.P.D. Coreene, apro- 
vizionind cu combustibil și capita
la tării.

Mecanizarea minelor . 
poloneze

După cum transmite agenția PAP 
In anul 1963 industria cărbunelui 
din Polonia a obținut o serie de 
succese în domeniul concentrării 
moderne a producției și mecaniză
rii proceselor de extracție. Minerii 
au dat peste plan 3 milioane tone 
de cărbune în comparație cu vo
lumul de extracție 
anul 1962-

In anul 1961 au
mine 125 combine iar în prezent 
lucrează peste 300 combine.

de cărbune din

fost folosite în

Pentru obținerea acestei 
brigada care lucrează la 
acestui put a fost dotată 

utilajele necesare. Metoda

ȘT. EKART

loneni, un loc important

IM3

Printre măsurile luate pentru a crea condiții de muncă optime minerilor 
îl ocupă îmbunătățirea aerajului general al minei. Au- fost date în funcțiune noi stații de ventilatoare, au 
fost aduse îmbunătățiri aerajului secundar din subteran.

Clădirea noii stafii de ventilatoare dată în funcțiune anulIN CLIȘEU: trecut la Valea Arsului.

Pentru un
~ .Г Л ★

progres tehnic continuu
a sarcini- 
anul 1964

îndeplinirea cu succes 
lor de plan sporite pe 
și a angajamentelor de întrecere 
este condiționată în mare măsură 
de extinderea tehnicii noi și a 
procedeelor avansate. In anul 1964 
vor fi extrase din abatajele fron
tale susținute metalic 1 460 000 tone 
de cărbune, viteza de avansare în 
frontale va crește cu 11 la sută 
fată de cea realizată în 1963. In 
galerii volumul de steril încărcat 
mecanic va crește cu 42,6 la sută 
iar lungimea galeriilor susținute cu 
armături moderne va fi de 50 000 
пэ.1. Consumul de lemn pe 1000 to
ne de cărbune va fi redus la 38 
m.c. Toate aceste obiective vor fi 
atinse pe calea introducerii în pro
cesul de producție a unor utilaje 
noi. perfecționate și de mare ran
dament, pe calea extinderii meto
delor avansate.

Progresul tehnic continuu pe 
care-1 cunosc exploatările miniere 
ale Văii Jiului deschide un cîmp 
larg de activitate în fața tuturor 
cadrelor tehnico-inginerești și a 
comisiilor inginerilor și tehnicie
nilor de pe lingă comitetele sindica
telor 
și de 
tăU 
toate

din cadrul C.C.V.J. precum 
la exploatări și celelalte uni
ate combinatului. Comisiile, 
cadrele tehnice slut chemate

să desfășoare o activitate fiusți-

toate posibili-nută pentru a crea 
tățile extinderii tehnicii noi, folo
sirii din plin, la maximă capaci
tate a utilajelor moderne, pentru a 
îmbunătăți funcționarea acestora 
pentru extinderea procedeelor a- 
vansate. Sarcini de mare importan
tă revin C.J.T. îndeosebi pe linia 
desfășurării unei propagande teh
nice intense, menite să populari
zeze noile utilaje și procedee îna
intate, să sprijine colectivele di
feritelor sectoare în folosirea lor 
eficientă. In această privință anul 
1963 a marcat un început bun.

In cadrul comisiei Inginerilor și 
tehnicienilor din C.C.V.J. s-au ini
țiat anul trecut unele acțiuni im
portante îndeosebi pe calea infor
mării tehnice a cadrelor ingine
rești. S-a organizat, bunăoară, un 
ciclu de lecții pentru ridicarea ni
velului tehnic al inginerilor și teh
nicienilor electromecanici în legă
tură cu bazele automatizării. De 
asemenea, în cadrul combinatului 
s-au tinut comunicări în legătură 
cu exploatarea stratelor groase, do
meniul de folosire a srîlpilor meta
lici de tip „Schwartz”. Cadrele 
tehnico-inginerești au participat la 
numeroase schimburi de experiență 
în legătura cu introducerea tehnicii'

noi. Membrii C.I.T. au întocmit nume
roase referate, stadii, în legături 
cu experimentarea diferitelor uti
laje moderne, s-au preocupat de 
introducerea utilajelor, a proce
deelor avansate. Asemenea acțiuni 
au fost întreprinse și de către co
misiile inginerilor și tehnicienilor 
din cadrul exploatărilor.

Dar, realizările obținute în 1963 
nu sînt încă pe măsura posibili
tăților cadrele tehnico-inginerești, 
nu satisfac pe deplin cerințele tot 
mai mari pe care le ridică progre
sul tehnic. Acțiunile inițiate de 
C.I.T. sînt încă puține, comisiile 
nu au reușit să atragă toate ca
drele tehnico-inginerești la acțiu
nile organizate, de aceea nici pla
nurile de muncă ale C.I.T. nu au 
fost realizate în întregime,

Trăgînd învățăminte din activita
tea lor anterioară, avînd în ve
dere sarcinile sporite ce revin în 
acest an exploatărilor miniere pe 
linia progresului tehnic, comisiile 
inginerilor și tehnicienilor sînt che
mate să-și îmbogățească substan
tial activitatea, să militeze pentru 
promovarea noului, a 
procedeelor avansate.

Propaganda tehnică 
de C.I.T. va trebui să 
trul atenției realizarea

în* 
a 

se 
în-

săparea puțurilor cu 
se impune studierea 
folosirii unui cofraj 
cite 3—4 metri, în 
vitezelor de avansa-

tehnic cere o muncă 
în vederea ridicării 

calificării cadrelor de

tehnicii și a

desfășurată 
aibă în cen- 
prevederilsr

planului tehnic în legătură cu ex
tinderea mecanizării, tăierii și 
cărcării cărbunelui precum și 
susținerii moderne. In anul 1964 
vor face, de asemenea, pași
semnați pe linia modernizării Iran 
portului minier. La puțurile de la 
minele Lonea, Dîlja, Aninoasa, se 
va trece la transportul cu schi- 
puri. Tot în acest an se va expe
rimenta folosirea tavanului elastic 
în abatajele frontale din ștratele 
groase. La
utilaj modern, 
posibilităților 
mai lung, de 
scopul sporirii
re. Introducerea, experimentarea si 
extinderea noilor utilaje impune o 
preocupare perseverentă din partea 
C.I.T., a cadrelor tehnice în ve
derea ridicării indicilor de utilizare 
a acestora.

Progresul 
susținută și 
continue a
toate categoriile, intensificarea miș
cării de inovații în scopul perfec
ționării utilajelor și îmbunătățirii 
indicilor lor de utilizare. Sînt sar
cini cărora, cu ajutorul multiplelor 
forme ale propagandei tehnice 
conferințe, studii, comunicări, 
formări tehnice etc. — comisiile 
ginerilor și tehnicienilor, sub
drumarea comitetelor sindicatelor, 
pot face față cu succes.

in* 
in- 
în/



Tineretul Văii Jiului, participant entuziast 
ia realizarea sarcinilor trasate de partid
(Urmare din pag. Va)

le-a pus recenta Conferință orășe
nească de partid în fața unităților 
economice, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, privind 
sporirea continuă a producției, 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. S-a subliniat 
că pentru realizarea obiectivelor 
stabilite se va extinde continuu 
tehnica nouă, se vor introduce noi 
utilaje moderne, precum și metode 
avansate de muncă. Pentru ca ti
neretul să fie la înălțimea sarci
nilor sporite ce stau în fața unită
ților economice, pentru a fi stăpîn 
pe tehnica nouă el trebuie să po
seda cunoștințe tehnico-profesio- 
nale bogate, o conștiință profesio
nală dezvoltată. Or, în această 
privință în munca unor tineri se 
constată încă deficiențe. Sînt încă 
mulți tineri între care Zuvelea 
Gheorghe, Savu Cornel, Boccele 
Mircea care fac absențe nemoti
vate, alții nu folosesc din plin tim
pul de lucru, neglijează calitatea 
producției. Iată una din cauzele 
care fac ca în sectoarele miniere 
să existe încă un mare număr de 
brigăzi sub plan, iar la mina Lonea, 
U.R.U.M.P., I.I.L. „6 August", I.I.S. 
„Jiul" șj pe unele șantiere cali
tatea producției să fie un indice 
deficitar. Rămînerea în urmă a 
unor brigăzi, slaba calitate a pro
ducției își găsesc explicația și în 
faptul că unii tineri nu posedă încă 
o calificare corespunzătoare.

Existența acestor deficiențe în 
activitatea tinerilor în procesul de 
producție își are cauza în slaba 
preocupare a organizațiilor U.T.M. 
din unele sectoare cum sînt I A, 
IV В, V sud de la mina Lupeni. 
II. VI și VIII — mina Vulcan, 

III — mina I.onea, T.C.M.E., 9 con
strucții, I.C.M.M. pentru antrena
rea tinerilor la o muncă rodnică 
în procesul de producție. Ele nu 
urmăresc felul cum se achită ti
nerii de sarcinile de producție, nu 
iau atitudine împotriva acelora ea- 
re au abateri de la disciplină și 
normele de tehnica securității. Or

ganizațiile U.T.M. de Ia mina Lu
peni, I.F.. șantierele de construc
ții n-au acordat atenția cuvenită 
ridicării calificării tinerilor, folo
sirii unor forme variate și eficace 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor.

Sporirea contribuției tinerilor la 
înfăptuirea marilor sarcini ce stau 
în fața unităților economice din 
Valea Jiului in lumina hotărlrîl 
Conferinței orășenești de partid 
impune necesitatea ca organizațiile 
U.T.M. să acorde o deosebită a- 
tenție remedierii acestor defi
ciențe.

Să dezvoltăm la tineri 
înaltele calități morale 
ale omului de tip nou

Educarea comunistă a tineretu
lui constituie sarcina fundamentală 
încredințată de partid organizației 
U.T.M. Conferința orășenească 
U.T.M. s-a oprit cu atenție asupra 
acestei laturi importante a mun
cii în rîndul tineretului, relevînd 
că în perioada ce a trecut de la 
conferința precedentă organizațiile 
U.T.M. și-au îmbogățit experiența 
în domeniul muncii educative. De 
multă apreciere s-au bucurat în 
rîndul tinerilor intîlnirile cu vechi 
membri de partid, expunerile des-

----.0----

Din abatajele minei 
Uricani

Hotărîți să îndeplinească din pri
ma zi de muncă a anului sarcinile 
de plan, minerii de la sectorul I 
al minei Uricani au extras mai 
mult decît prevăd sarcinile cu 
103 tone de cărbune cocsificabil. 
In acest fel planul de producție 
al minei Uricani pe prima zi de' 
lucru a fost depășit. Și alte ses- 
tcsare din Valea Jiului au trim.s 
la ziuă mai mult cărbune debit 
prevede planul. 

pre trecutul glorios de luptă al 
partidului și U.T.C., despre poli
tica partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste In patria 
noastră.

Pentru viitor conferința a cerut 
organizațiilor U.T.M. să se preocu
pe de îmbunătățirea continuă a 
muncii educative în rîndul tinere
tului, să acorde atenție mai multă 
îmbogățirii conținutului și asigu
rării unui caracter atractiv a ac
țiunilor educative. Mai mult tre
buie făcut pentru îmbunătățirea 
activității cercurilor de învătămint 
politic U.T.M., pentru organizarea 
informării operative a tinerilor a- 
supra evenimentelor din țară st 
de peste hotare, Rezultatele obți
nute în munca cu cartea nu se ri
dică, de asemenea, la nivelul ce
rințelor. La mina Lupeni, șantie
rul de construcții Petroșani, com
plexul sanitar și alte unități prea 
putini țineri au fost atrași la citi
rea literaturii.

Mari posibilități există in fața 
organizațiilor U.T.M. si a sindica
telor tn privința intensificării mun
cii cultural-artistice și pe această 
cale a educației estetice a tinere
tului. Numărul tinerilor partici
pant! la activitatea formațiilor cul
tural-artistice nu este încă la ni
velul cerințelor și posibilităților. 
De asemenea, organizațiile U.T.M. 
nu dovedesc o preocupare conti
nuă pentru organizarea unor joi 
de tineret și duminici cultural- 
sportive reușite, interesante. Se 
cere mai multă inițiativă în orga
nizarea serilor literare, a cercuri
lor muzicale, a concursurilor pe 
temă, organizarea diferitelor eve
nimente din viața tineretului.

Prin toate mijloacele de educare 
trebuie dezvoltate în rîndurile ti, 
neretului înaltele trăsături ale o- 
tnului de tip nou: atitudinea so
cialistă față de mancă și învăță
tură, capacitatea de a învinge 
greutățile, cinstea, respectul fală 
de familie $i cei vîrstnici, spiritul 
tovărășesc.

*

Delegații la conferința orășe
nească, U.T.M. au ascultat eu un 
deosebit interes salutul adresat

BINE COPIII
Sola Căminului cultural din Is- 

crorii era plină pînă la refuz. Deo
dată se fdeu litiișle. Cortina se ri
dică și pe scenă au apărut 40 de 
pionieri. La gît purtau cravate 
roșii. In sală începu să răsune 
cîntecui „Republică, măreață va
tră”. Apoi montajul muzical-literar 
intitulat .partid iubit iți mulțu
mim". Spectatorii i-au aplaudat la 
scena deschisă pe interpret).

Vii aplauze au cucerit și cînte- 
cete populare interpretate de Voicu 
Maria și Mierlă Marin, precum Și

N01 TEORII ASTRONOMICE
Cu ajutorul telescopului de pe 

muntele Palomar, a fost descope
rită anul acesta, o „cale a lapte
lui” de o sută de ori mai luminoa
să decît galaxia noastră. Această 
cale a laptelui se compune din o 
sută de miliarde de sori și se află 
la o distanță de două miliarde de 
ani lumină de noi.

Cei doi astronomi Harlan J. 
Smith și Dorrit Hoffleit au obser 
vat abia acum lucrul cel mai ciu
dat la această galaxie, și anume 
că luminozitatea acestei „căi a 
laptelui" oscilează considerabil la 
intervale de numai cîteva săptă- 
mîni și luni. In afară de aceasta 
au mai fost observate „fulgere" 
scurte în cadrul ei.

Este absolut imposibil ca o ga
laxie de o sută de miliarde de aștri 
să devină mai luminoasă sau mai 
întunecată în decurs de cîteva luni. 
Cum se explică deci acest evrios 
fenomen? Cei doi astronomi au 

Conferinței, Întregului tineret din 
Valea Jiului de către tovarășul 
Lazăr David, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, in
dicațiile prețioase pentru întări
rea continuă a activității educati
ve a organizațiilor U.T.M, Vorbi
torul a relevat succesele obținute 
de tineretul Văii Jiului în lupta 
pentru sporirea producției, pro
ductivității muncii și a dat îndru
mări pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității organizațiilor 
U.T.M. cu privire la ridicarea con
tinuă a pregătirii, a conștiinței 
profesionale a tinerilor. Vorbitorul 
a insistat și asupra sarcinilor ce 
revin organizațiilor U.T.M. din 
școli pentru desfășurarea unei in
tense munci educative în rîndul 
elevilor și studenților pentru ob
ținerea unor rezultate tot mai bu
ne la învățătură, pentru combate
rea mediocrității.

O sarcină de onoare a organi
zațiilor U.T.M. este de a se ocupa 
de creșterea si recomandarea ce
lor mai buni tineri pentru a fi pri
miți în partid.

„Ne exprimăm convingerea că 
tineretul nostru, în frunte cu or
ganizația U.T.M. își va faee cu 
cinste datoria, luptînd cu abnega
ție, înflăcărare și entuziasm pen
tru traducerea în viață a hotărî- 
rilor partidului nostru”, a spus 
vorbitorul.

In încheierea dezbaterilor con
ferinței a luat cuvîntul tov. Pîi- 
nișoară Titus, secretar al Comite
tului regional U.T.M. Hunedoara. 
Vorbind despre sarcinile noului 
comitet orășenesc U.T.M., tov. 
Pîinișoară a insistat asupra nece
sității activizării fiecărui membru 
al comitetului, a fiecărei organi
zații U.T.M., asupra întăririi rîn- 
durîlor organizațiilor de tineret 
prin primirea de noi membri.

In Valea Jiului lucrează un tl- i .
aeret harnic, entuziast. Avem deci 
toate condițiile, a spus vorbitorul, 
ca, sub conducerea organizațiilor 
de partid, să obținem noi succese 
în sporirea contribuției tinerilor 
la Înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid.

programul brigăzii de ugitatie a 
clasei a VI-а intitulat „Azi în sa
lul și școala noastră".

Cu cîntec și voie bună timpul a 
trecut repede. Se lăsase înserarea. 
După ce i-au aplaudat și iclicitat 
pe micii artiști, spectatorii au ple
cat mulțumiți spre casele lor. Bine 
copii, se auzea din grupuri, in
tr-adevăr, bine și lor și acelora ce 
s-au ocupat de organizarea progra
mului.

CORNEA TITU 
corespondent

următoarea părere: îndepărtata 
„cale a laptelui" se află în stare 
de descompunere, de totală trans
formare a materiei în lumină. A- 
cest lucru se întîmplă ' datorită 
unui uriaș lanț de explozii în in
teriorul sorilor care se transformă

еоааооооокеееооемвоааааааваеаеоеое

Din lumea științei 
și tehnicii

nee?

în supernovae (șuperaștri). Dat 
fiind că fiecare explozie nu durea
ză decît cîteva zile, iar numărul 
sorilor ce explodează diferă, lumi
nozitatea oscilează în concordanță 
cu aceasta. Fulgerele de lumină 
în această „caie a laptelui" pro
vin probabil din explozii de cca.
10 000 de ori mai luminoși aectt

In ultima vreme, pe harta Văii Jiului a apărut o nouă preparațîe 
de cărbune, aceea de la Coroești. Aici, multe din operații sînt oon- 
duse de la un pupitru de comandă. După cum se vede și din clișeu, în 
încăperea, strălucind de curățenie, se află sumedenie de butoane si 
aparate. Deși tînăr în muncă, dispecerul Pavlovschi Emil s-a familiari
zat deja cu ele.

------ _©----------

Deservire promptă și civilizată
Pentru a asigura și în lunile de 

iarnă o bună aprovizionare a popu
lației cu legume și fructe, lucrăto
rii de la O.L.F, Petroșani s-ău în
grijit ca în depozite să existe can
tități suficiente de legume și fruc
te.

Muncitorii din transport se stră
duiesc să contribuie la creșterea 
volumului de circulație a mărfu
rilor. Pentru munca depusă în a- 
nul 1963, conducătorii auto Mareș 
Ioan si Rusu loan, muncitorii O- 
prea Marin, Iancu Gheorghe, Neam- 
țu Rozalia Și Coman Emilia au 
fost declarați fruntași în muncă ur- 
mînd a li se înmîna insigna de evi
dențiat în întrecerea socialistă.

9 ianuarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Melodii de estradă, 9,00 
Muzică populară, 11,30 Din melo
diile ecranului, 12,15 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I (reluare),
13,10 Soliști de muzică populară 
din diferite regiuni ale țării, 14,30 
Prietena noastră cartea, 15,00 Mu
zică ușoară romînească, 15,30 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 
16,15 Vorbește Moscova, 17,12 Me
lodii populare interpretate de Ilea
na Constantinescu, 17,35 Antolo
gie poetică (I) Rafael Alberti, Pre
zentare de Veronica Porumbacu, 

supernovaele, care se transformă 
astfel în hipernovae.

In același timp în care a de
venit cunoscut acest lucru, fizi
cianul J. L. Hughes, specialist în 
problemele atomului, a publicat în 
revista de specialitate „Nature" o 
nouă teorie despre geneza Uni
versului. El afirmă că din nori 
uriași de gaze și praf interstelar 
se nașe sisteme de galaxii cuprin- 
zînd o șută de miliarde de sori, 
La exploziile-novae acestea se 
transformă în energie. In spațiile 
dintre diferitele „căi ale laptelui" 
această energie se concentrează, 
se transformă în materie gazoasă, 
continuă să se îndesească și for
mează din nou sisteme tinere de 
galaxii care trăiesc apoi multe mi
liarde de ani pînă ce explodează 
și ele. Dată fiind transformarea 
totală a aștrilor în energie, Hughes 
presupune că diversele „căi ale 
laptelui" își înăheie existența ca 
„novae-galactee" la atingerea u- 
abi vîrste de 20 miliarde ani.

Pentru deservire promptă și civi
lizată a consumatorilor, pentru în
deplinirea sarcinilor de plan lună 
de lună, gestionarilor Radu Elena, 
Dinescu Marin, Coclea loan și Mi- 
trache Nicolae urmează să li se 
înmîneze, de asemenea, insigna de 
evidential în producție.

In prezent sînt în construcție — 
folosind fonduri alocate de O.L.F., 
noi unități de desfacere a legume
lor și fructelor, la Lupeni și Ani- 
noasa. Construcția unui alt 'maga
zin O.L.F. va începe în curînd și 
la Uricani. . Totodată, nouă unități 
de' desfacere din Valea Jiului ur- 

, jxtea?ă aă fie înzestrate cu mobi
lier nou, de o construcție modernă.

18,00 Seară pentru tineret, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 20,40 
Lecția de limba franceză. Ciclul I,
21.10 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,30 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Vreau să știu (reluare), 
9,30 Interpreți de muzică populară,
10,05 Melodii ce străbat lumea —
muzică ușoară, 11,15 Lecția de, lim
ba rusă. Ciclul II (reluare), 12,30 
Revista economică Radio (reluare), 
13,00 Cintăreți romîni de operă,
14.10 Muzică populară, 14,30 Ti
neri interpreți de muzică ușoară, 
15,00 Pagini orchestrale din ope
rete, 15,3Q Recitalul baritonului 
Dan Iordăchescu, 17,00 Melodii de 
iarnă — program de muzică ușoa
ră, 18,05 Fragmente din opera „Ma- 
пои" de Massenet, 19,00 Melodii 
populare, 19,30 Muzică ușoară, 
19,50 Transmisiune din Studioul 
de concerte, a concertului orches
trei simfonice a Radioteleviziunii.

--Ѳ
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9 ianuarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Trei plus două ; Republica : Uciga
șul plătit; ISCRONI : Trecerea in
terzisă ; ANINOASA: Pi vestea 
pantofilor de aur. (Responsabilii 
cinematografelor din Petrila, Le
nea, Livezeni, Pa’roșeni. Vulcan, 
Crividia, Lupeni, Bărbateni și Uri
cani nu au trimis programarea fil
melor pe luna ianuarie^
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MONROVIA 7 (Agerpres).
Luînd cuvîntul cu prilejul insta

lării sale oficiale în postul de 
președinte al Liberiei, William Tub
man a declarat la 6 ianuarie că 
guvernul țării sale își va conti
nua eforturile în vederea întăririi 
păcii în lumea întreagă și va pro
mova o politică de prietenie cu 
toate popoarele.

„Lupta pentru eliberarea politică 
a continentului african, a spus 
președintele Liberiei, nu trebuie să 
înceteze pînă cînd cătușele tira
niei și ale asupririi nu vor fi a- 
runcate din Africa de sud, din co
loniile 
nii de 
vernul 
bilirea
cu toate țările africane în dome
niul comerțului, dezvoltării econo
mice, științei, învățămîntului, ocro
tirii sănătății și în domeniul trans
porturilor".

Subliniind importanța Tratatului 
cu privire la interzicerea parțială 
a experiențelor cu arma nucleară, 
Tubman a 
Liberiei va 
de pace.

portugheze și 'din alte colo- 
pe continentul african. Gu- 
Liberiei va năzui spre sta- 
unei mai strînse colaborări

declarat' că guvernul 
sprijini toate eforturile

Vizita lui Sukarno în Filipine
MANILA 7 (Agerpres).
La 7 ianuarie, președintele Su

karno, însoțit de ministrul de ex
terne, Subandrio, și alte oficialități 
indoneziene a sosit Ia 
invitația președintelui 
Macapagal. După cum 
ministrul de externe al
Subandrio, în timpul vizitei la Ma
nila, Sukarno intenționează să dis
cute cu președintele Macapagal 
problema întăririi relațiilor din
tre cele două țări, precum și unele 
probleme privind situația din Asia

Manila, la 
Filipinelor, 
a declarat 
Indoneziei,

Filipi- 
expri- 
dintre
avea

Comentariu extern
de sud-est, printre care și proble
ma malayeză.

In cadrul unei conferințe de pre
să, ministrul de externe al 
nelor. Salvador Lopez, și-a 
mat speranța că tratativele 
Macapagal și Sukarno vor
loc în spiritul întîlnirii de la Ma
nila din luna august a anului tre
cut. Lopez și-a exprimat, de ase
menea, speranța că tratativele 
dintre cei doi președinți vor con
tribui la slăbirea încordării și Ia 
menținerea păcii în Asia de sud- 
est.

о
Incidente la Johannesburg

una din cele mai lungi din 
Congresului american, se- 
trecută nu a examinat o

JOHANNESBURG 7 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

în cursul zilei de 6 ianuarie la 
minele din împrejurimile Johan- 
nesburgului au avut loc incidente 
între muncitorii aparținînd diverse
lor triburi. Patru muncitori au fost 
uciși, 30 răniți și mai mulți ares
tați. La 60 km. de Johannesburg, 
la o mină din localitatea Spring

Situația din Cipru
NICOSIA 7 (Agerpres).
Situația din Cipru continuă să 

rețină atenția observatorilor poli
tici prezenți la Nicosia. înaltul co
misar britanic Clark, a anunțat că 
s-a realizat un acord în vederea 
normalizării comunicațiilor în Ci
pru și că, începînd de miercuri, au
toritățile vor lua măsuri pentru asi
gurarea 
insulă.

La 7 
pru, C.

libertății de mișcare în

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Londra al agenției Fran
ce Presse, conferința va lua în 
primul rînd în discuție modificarea 
actualei constituții a Ciprului.

Referindu-se Ia tratativele care 
vor avea loc la Londra, președinte
le Makarios a declarat in cadru!

o. vxvh.il acordat televiziunii bri
tanice : „Noi vrem un stat inde
pendent fără amenințarea vreunui 
amestec străin... Nu vrem să lip
sim pe ciprioții turci de drepturile 
cuvenite, ci dimpotrivă dorim să 
vedem drepturile lor asigurate. Pe 
de altă 
lăturăm 
și turci 
trăiască 
amestec
firmat din nou eă „împărțirea in
sulei nu reprezintă o soluție, ci 
mai degrabă ar complica situația".

au avut loc, de asemenea, ciocniri 
care s-au soldat cu 29 de răniți și 
mai mulți arestați. Aceste inciden
te, scrie corespondentul agenției 
France Presse, sînt consecința ri- 
vaiităplor tribale. Autoritățile ra
siste sud africane ațîță în perma
nentă luptele între triburi și în
deosebi între muncitorii aparținînd 
diverselor triburi, aceasta fiind, 
după cum se știe, una din meto
dele folosite pentru a împiedica 
realizarea unității africanilor în 
lupta împotriva rasismului și pen
tru independență națională.

©

de Rauf Denktash, 
la Ankara pentru

presă occidentale

ianuarie a plecat spre Ci- 
S. Pickard, subsecretar de 

stat adjunct la Ministerul pentru 
relațiile cu Commonwealthul și co
lonii. Misiunea sa este să asigure 
o legătură politică mai strînsă în
tre cartierul general al forțelor 
britanice din Cipru și reprezentan
ții populației grecești și turcești 
din insulă.

In același timp se fac intense 
pregătiri în vederea conferinței de 
la Londra care se va deschide la 
15 ianuarie și la care vor participa 
reprezentanții guvernelor Angliei, 
Greciei și Turciei precum și ai 
populației grecești și turce din Ci
pru.

Delegația ciprioților turci la cen- 
ferință condusă 
a plecat marți 
consultări.

Agențiile de
precizează că la 13 ianuarie, miniș
trii de externe ai Angliei, Turciei 
și Greciei se vor întîlni la Minis
terul Afacerilor Externe al Marii 

Britanii pentru convorbiri prelimi
nare în vederea conferinței pro- 
priu-zise care va începe la 15 ia
nuarie. .

-=O=—
In legătură cu situația • 

din /\den
LONDRA 7 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că Dun

can Sandys, secretar de stat pen
tru relațiile cu Commonwealthul 
și pentru colonii, s-a întîlnit luni 
cu trei membri laburiști ai parla
mentului pentru a discuta situația din 
Aden. Cei trei — Albert Oram, 
Charles Loughlin și Dick Taverne 
— s au deplasat în Aden pentru 
a ancheta situația creată în urma 
represiunilor dezlănțuite de auto
ritățile coloniale după atentatul 
de la 10 decembrie de pe aeropor
tul din Aden.

Intr-o declarație făcută la sfîr- 
șitul întrevederii cu Sandys, cei 
trei deputați au subliniat că au ex
primat ministrului britanic neli

niștea lor în legătură cu faptul că 
în Aden mai sînt încă deținute 
numeroase persoane care nici nu 
sînt judecate, nici nu sînt puse în 
libertate.

parte, însă, trebuie să în- 
orice fricțiuni între greci 
în Cipru, Năzuim ca ei să 
laolaltă, în pace și fără 

din afară". Makarios a rea-

„Ruby și-a pierdut 
buna dispoziție

DALLAS 7
Agențiile 

relatează că 
teaptă la închisoarea din Dallas 
data de 3 februarie cînd va fi ju
decat pentru asasinarea lui Lee 
Oswald, „și-a pierdut buna dispo
ziție" de cînd i-a fost refuzată 
punerea în libertate pe cauțiune".

Pe de altă parte „afacerile" sale 
■— cele două cabarete pe care le 
posedă la Dallas, nu mai prospe
ră. Autoritățile polițienești au ce
rut retragerea licenței pentru vîn- 
zarea de băuturi alcoolice acordată 
acestor localuri, întrucît proprieta
rul lor „s-a pus în afara legii".

ii

(Agerpres). 
americane die presă 
Jack Ruby, care aș-

I

TUNIS. Ba Tunis s-a anunțat o- 
iicial că
O.N.U., U 
oficială în 
bruarie.

secretatul 
Thant va face 
Tunisia între 4

general al 
o vizită 
șt 6 fe-

SANTIAGO DE CHILE, 
tiago de Chile s-a încheiat prima 
bienală americană de gravură or
ganizată de Muzeul de artă contem
porană al Universității din Chile. 
La această manifestare artistică au 
participat 163 artiști plastici din 
Brazilia, Canada, Mexic, Argentina, 
Cuba, Chile și alte țări.

La San

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Pierre Salin
ger, a anunfat că la 21 ianuarie 
președintele Lyndon Johnson va 
prezenta Congresului S.U.A. buge
tul iederal pe anul iiscal 1964—65. 
Mesajul economic al președintelui 
va ii. dat publicității ca o zi îna
inte.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță 
că Ministerul Agriculturii al Repu
blicii Arabe Unite a elaborat un 
proiect pentru irigarea ă 46 500 fed 
dani de pămînt în apropierea ca
nalului Noubaria din sudul Egip
tului. Realizarea proiectului în va
loare de 4,3 milioane lire egipte
ne va începe Ia îneeputul viitoru
lui an financiar.

GiUDAD DE MEXICO, Autorită
țile mexicane au elaborat un pro
iect pentru transformarea statului 
tropical Tabasco într-o mare re
giune producătoare de bumbac. Po
trivit acestui plan, peste 100 000 
acri de teren urmează să fie re
zervați pentru cultura bumbacului.

Deschiderea sesiunii Congresului S.B.A.
La 7 ianuarie s-a deschis noua 

sesiune a Congresului Statelor U- 
nite.

Deși 
istoria 
siunea
serie de proiecte de legi foarte 
importante supuse la timpul lor de 
către defunctul președinte John 
Kennedy. Este vorba de proiectele 
de lege privind drepturile civile ale 
negrilor și reducerea impozitelor 
pentru a căror adoptare s-a pro
nunțat și actualul președinte John
son și care urmează acum să fie 
din nou supuse spre examinare 
Congresului. Se știe că unii con
gresmeni, mai ales cei reprezentînd 
statele sudice, opun rezistență a- 
doptării măsurilor menite să pro
moveze integrarea rasială. In tre
cut acești reprezentanți au tergi
versat' adoptarea unor asemenea 
Inăsuri recurgînd la tactica „fili- 
busterismului", adică a discutării 
la nesfîrșit a problemei 
îngroparea ei 
sului.

Prima parte 
sului în noul

în arhivele
pînă la 
Congre-

a lucrărilor 
an va fi consacrată

Congre-

discutării și adoptării mesajelor pre
zidențiale, in primul rînd a Mesaju
lui privitor la Starea Uniunii pe 
care președintele Johnson îl prezin
tă la S ianuarie sesiunii comune 
a senatului și Camerei reprezentan
ților. S-a anunțat, de asemenea, că 
mesajul economic al președintelui 
va fi prezentat la 21 ianuarie.

Potrivit agențiilor de presă a- 
n.ericane, lucrările noii sesiuni a 
Congresului vor fi puternic influen
țate de faptul că 1964 este în 
S.U A. anul alegerilor prezidenția
le și al alegerilor pentru Congres. 
Observatorii politici și presa ame
ricană consideră că confruntarea 
electorală va determina pe con
gresmeni, dintre care mulți își pun 
din nou candidatura, să lichideze 
problemele restante și să fie fa
vorabili adoptării proiectelor de 
lege cerute de opinia publică. Prin
tre acestea figurează desigur în 
primul rînd cele două proiecte 
„moștenite" de la sesiunea trecută 
privind drepturile civile și redu
cerea impozitelor.

A. B,

LONDRA 7 (Agerpres).
Luînd cuvîntul Ia conferința pen

tru problemele agriculturii care se 
desfășoară la Oxford liderul Parti
dului laburist, Harold Wilson, a 
criticat politica Pieței' comune în 
domeniul agriculturii. Această po-

litică, a declarat el, nu corespunde 
sarcinilor dezvoltării comerțului 
dintre Est și Vest fiind astfel o pie
dică în calea destinderii încordării.

Wilson a declarat că politica 
Pieței comune în problemele agri
culturii nu corespunde condițiilor 
de dezvoltare în Europa.

£

o
Thorneycroft a sosit la Singapore

SINGĂPORE 7 (Agerpres).
Continuîndu-și vizita în Federa

ția Malayeză, luni seara, Peter 
Thorneycroft, ministrul apărării al 
Marii Britanii a sosit ia Singapore. 
Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă organizată îndată 
după sosirea sa în acest oraș, mi
nistrul apărării al Angliei a subli-

niat că „Marea Britanie intențio
nează să-și onoreze pînă Ia capăt 
obligațiile luate față de Malaye- 
zia". El a arătat, de asemenea, că, 
în urma unei prime analize a 
ției din această regiune, nu 
o necesitate imediată de a 
duce noi trupe britanice în 
rea „apărării Malayeziei",

situa- 
vede
se a- 
vede-

BUENOS AIRES. Poliția argenti- 
niană a anunțat că a fost desco
perită o grupare teroristă avînd le
gături cu organizația de extrema- 
dreaptă „Tacuara". Mai multe per
soane au fost arestate. In cursul 
percheziției au fost găsite 20 kg. 
de exploziv, precum și materiale 
de propagandă pronazistă în lim
bile germană și spaniolă.

JOHANNESBURG. După cum 
scrie ziarul „Le Monde", cenzura 
din Republica Sud-Africană a In
terzis prezentarea comediei muzi
cale americane „South Pacific" sub 
pretextul că piesa este „favorabilă 
amestecului raselor". In această 
comedie, eroul principal se căsă
torește cu o metisă, iar an ofițer 
alb se căsătorește cu o femeie de 
rasă galbenă.

CIUDAD DE MEXICO. Prima u- 
zină pilot din lume pentru trans
formarea apei de mare în apă po
tabilă, cu ajutorul energiei solare, 
a fost inaugurată la Puerto Penas
co în statul mexican Sonora.

Uzina-pilot a fost construită de 
centrul de investigații științifice și 
tehnologice al universității Sonora 
in colaborare cu laboratorul de 
energie solară al universității nord- 
amej icane din Arizona; costul ei 
s-a ridicat la 3 250 000 pesos.

LONDRA. Arhipelagul Bahama —- 
din apropierea coastelor Floridei 
— a căpătat la 7 ianuarie statut

de autoguvernare, rămînind colo
nie britanică. Insulele Bahama, a- 
vînd 170 000 de locuitori, vor avea 
un parlament bicameral (Camera — 
33 de membri; Senatul — 15 mem
bri).

MEXIC. Ca urmare a puternicului 
val de frig care s-a abătut asupra 
Mexicului 15 persoane și-au găsit 
moartea. Agențiile de presă sub
liniază că temperatura de minus 
10 grade n-a mai fost înregistrată 
în Mexic de mulți ani.

SEUL. După cum transmite pos
tul de radio Seul, în primele cinci 
zile ale lunii ianuarie, prețurile 

brichetele de cărbune au crescut 
Goree a de sud cu 
zahăr — cu 30 la

asemenea,
de larg consum.

Ia 
în 
ia
scumpit, de 
aite bunuri

40 la sută, 
sută. S-au 

o serie

După cum anunță

de

a-
Li-

BAGDAD.
genția France Presse, Irakul și 
bia au început la 6 ianuarie tra
tative în vederea cooperării la ex
ploatarea bogățiilor petrolifere. In 
acest scop, o delegație libiană, con
dusă de Aii el Ouneizi, ministru! 
petrolului al Libiei, sosită la Bag
dad, a început convorbiri cu minis
trul petrolului ai Irakului.

ALGER. „Aigerie Presse Service" 
a anunțat că Abdel Magid Mazian, 
directorul cabinetului președintelui 
Ben Bella, a plecat la Rabat pen
tru a înmîna regelui Hassan al 11-

lea al Marocului un mesaj personal 
din partea președintelui algerian. 
Din cercuri autorizate algeriene s-a 
aliat că printre problemele ridicate 
în mesaj ligurează tratamentul la 
care sînt supuși algerienii care 
trăiesc în Maroc, precum și eonii je
tul de irontieră dintre cele două 
țări. ;

LONDRA. Potrivit ziarului en
glez „Daily Mirror", Australia a 
început să exporte conserve de.. 
aer parfumat. Este vorba de niște 
tuburi umplute cu parfum natural 
de flori în stare gazoasă. Tuburile 
au etichete cu inscripția: „Deschi
deți și respirați adînc".

DAMASC. Alte 60 de personali
tăți siriene, condamnate la „izola
re civilă" după lovitura de stat din 
8 martie 1963, și-au recăpătat, la 
6 ianuarie, toate drepturile civile. 
Printre aceste personalități se 
află doi foști președinți ai Consi
liului de Miniștri (B. Azmeh și 
Saad Korani), 12 ioști miniștri, in
dustriași, ziariști etc.

BOGOTA. Membrii Congresului 
Național din Columbia din partea 
partidului „Mișcarea revoluționară 
liberală" s-au pronunțat pentru res
tabilirea relațiilor diplomatice și 
comerciale cu țările socialiste. In
tr-o declarație dată publicității ei 
subliniază că este timpul ca aceste 
relații să fie restabilite. Nu poate 
fi justificată prin nimic absența 
unor astfel de legături care împie
dică dezvoltarea economică și cul
turală a Columbiei.
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