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Simbătă 11 ianuarie a.c. va avea 
loc în sala Teatrului de stat din 
Petroșani, spectacolul cu izbutita 
comedie „Punctul culminant" de 
Gheorghe Vlad, a cărui regie e 
semnată de maestrul emerit al

Spectacole
ale teatrului local

artei Val Mugur. Din distribuție, 
printre alții, iac parte Gheorghe 
Iordănescu, Ana Colda, Vaier 
Donca, Dimitrie Bitang, Dumitru 
Drăcea.

Duminică seara, la aceeași oră, 
se va prezenta spectacolul cu pie
sa istorică „Despot vodă" de V. 
Alecsandri, în regia lui Petre Sa
va Băleanu de la Studioul de te
leviziune din Capitală.

t Нз:л Dr

ale inițiativei ereatoare
Pînă în anul trecut, la prepara

ția Petrila, pentru încărcarea căr
bunilor in vagoane C.F.R. erau ne
cesari 5 oameni pe schimb. Unii, 
ajutați de sape și lopeți nivelau in 
permanență cărbunele ajuns în va
gon. Era o muncă anevoioasă. Dar 
iată că in vara anului 1963 doi 
muncitori — Boțan Elisei și Rădes- 
cu loan, în urma unor căutări în
delungi au prezentat inovația „Dis
pozitiv de plănărire a vagoanelor". 
A fost construită o bandă cu cap 
mobil care, după așezarea vago
nului pe cîntar, pornește să se 
plimbe, înainte și înapoi, pe toată 
lungimea vagonului pînă cînd îl 
încarcă Ia limita de greutate pre
scrisă. Astfel, cărbunele 
tizat uniform în vagon, 
carea se face într-un 
scurt. Simplu, ingenios
sânt. In prezent, la încărcarea va
goanelor sînt necesari doar 3 mun
citori pe schimb, 
nuale antecalculate 
49 900 lei. Aceasta 
inovațiile aplicate.

Inovatorii de la
trila, neobosiți căutători ai noului 
și valoroși colaboratori ai corpu
lui tehnic și ingineresc găsesc me
reu noi soluții tehnice pentru mă
rirea randamentului agregatelor și 
instalațiilor. In urma strădaniilor 
inovatorilor apar mereu noi meca
nisme și dispozitive menite să u- 
șureze munca preparatorilor, s-o 
facă mai rodnică. Dovadă elocven
tă în acest sens sînt cele 60 de 
inovații înregistrate la cabinetul 
tehnic în anul trecut. Din acestea 
33 au primit aviz îavorabil și au 
fost aplicate în producție iar din 
inovațiile propuse în anii trecuți, 
în 1963, au mai fost aplicate 
încă 14.

Aplicînd inovația „Mărirea debi
tului la pompa 
să de. lăcătușul 
zultat economii 
șase luni ce se
Și un alt exemplu: 4 485 lei eco
nomii postcaicuiate pe șase luni au 
rezultat din aplicarea inovației 
muncitorului flotator Trif Petru, 
„înlocuirea membranelor la pom
pele Darcco cu membrane confec
ționate din bandă de cauciuc folo
sită". Numai- în 1963 economiile 
antecalculate rezultate din inova
țiile aplicate se ridică la 
Iei, iar cele 
lei.

„Reglarea 
a bateriilor
unei inovații propusă de lăcătușul 
Rad Gheorghe care fiind aplicată 
a contribuit în mare măsură Ia îm
bunătățirea calității cărbunelui flo
tat ; „Semnalizarea optică centra
lizată la silozurile de cărbune brut 
și spălat", inovația inginerului 
Florea, Sabin a

Că activitatea de inovații a pre
paratorilor petrileni este rodnică 
este dovedită și de faptul că 
C.C.V.J. a primit din partea pre- 
parației Petrila 17 fișe de inovațfi 
pentru generalizare.

Astăzi, preparatorii petrileni se 
pot mindri cu inovatori cu activi
tate rodnică cum sint Rotarii Vic
tor, Hbgh Iosif, Moroz Ștefan, Perdi 
Ștefan, Rad Gheorghe. Pe panoul 
inovatorilor din apropierea sediu
lui C.C.V.J. se află fotografia a 

Maior 
Mihai

inova-

este repar- 
iar încăr- 
timp mai 
și intere-

Economiile a- 
se ridică 

a fost una
la 

din

preparația Pe-

Printre muncitorii evidențiați în întrecere de Ia Depoul C.F.R. Pe
troșani se numără și strungarul Brejban Mircea. El a cîștigat aprecie
rea colectivului 
■utarea la timp

mai ales pentru calitatea bună a lucrărilor, pentru exe- 
a comenzilor. у

o
Mica mecanizare își arată roadele

• De curînd în depo
zitul de lemn al mi
nei Petrila s-a intro
dus mica mecanizare

I lă executarea unor 
munci grele.

In urma introduce
rii micii mecanizări, 
operația de fasona-

re а lemnului de mi
nă se realizează cu 
ajutorul unui motor 
„Drujba”, care a cîș
tigat prietenia faso- 
nat'orilor chiar
prima zi de la in
troducerea lui 
muncă. Acum „Druj-

din

în

ba" este folosită cu 
succes de fasonatorii 
Gros loan și Stanciu 
loan.

Tot în cadrul de
pozitului de lemn al 
minei Petrila a fost 
adus și un dispozitiv 
care va servi la fa
sonarea buștenilor.

©

Hotă]rirea prinde viafă
a 
la

• De curînd; adunarea generală 
organizației de bază P.M.R. de 
preparația Lupeni a analizat acti 
vitatea politico-organizatorică des
fășurată de organizația de bază 
pentru mobilizarea întregului colec
tiv al preparației la înfăptuirea sar
cinilor economice trasate de partid. 
Cu acest prilej a fost analizată și 

^activitatea depusă pentru întărirea 
continuă a rîndurilor organizației.

Adunarea generală a adoptat o 
hotărire cate stabilește măsurile 
cele mai eficiente în vederea îm
bunătățirii muncii, care să asi
gure îndeplinirea sarcinilor elabo
rate de partid și creșterea rolului 
de conducător al organizației de 
bază. Ca urmare au fost rezolvate 
cu succes o serie de probleme. Ast
fel, a fost soluționată problema în- 
silozării cărbunilor bruți primiți de 
la exploatări. Acum în cazul unei 
avarii receptionarea cărbunilor 
bruți nu mai suferă strangulări. 
S-a asigurat și descărcarea la timp 
a vagoanelor cu cărbuni sosiți de 
la minele Vulcan și Uricani. Ast
fel receptionarea cărbunilor se 
face în mod ritmic. Conducerea 
tehnică a preparației a studiat po
sibilitatea îmbunătățirii calității 
cărbunelui și a stabilit măsuri efi
ciente. Așa de exemplu, a dispus 
urmărirea respectării riguroase a 
perioadei de egutare precum și cu
rățirea periodică a ciururilor de 
egutare ale silozurilor de cărbune 
spălat. Personalul de la mers, spă
lare și zețaj a fost instruit în ve
derea reglării apelor pe site.

In scopul reducerii consumului dă 
energie electrică, conducerea teh
nică a asigurat funcționarea pre- 
parației cu trei pompe de cite 26 
metri cubi pe minut. S-a pus un 
accent deosebit pe eliminarea mer
sului 
luate 
sului 
peste

Anul trecut, rețeaua de inaga- 
, zine a crescut cu 10 noi localuri, 

iar în acest an se vor mai da în 
folosință încă alte ‘două complexe 
comerciale în Petroșani și Luperii. 
Datorită condițiilor create, volumul 
desfacerilor sporește permanent.

Printre unitățile comerciale frun
tașe se numără în primul rînd 
I.C.R.M.-ul, care în cursul anului 
trecut a desfășurat o rodnică acti
vitate : mărfurile primite în de
pozite și tranzitate, însumează 
259 266 000 lei, iar desfacerile prin 
depozite — 104 609 000 lei. Ca ur
mare, magazinele de produse teh
nice din Valea Jiului au putut 
desface un bogat sortiment de 
mărfuri tehnico-metalice. Astfel, 
magazinul nr. 61 din Petroșani a 
desfăcut în luna trecută 133 ara- 
gaze, 205 mașini de gătit, 65 so
be, 10 garnituri complete de baie 
(vane, cazane)

a desfăcut

de smoală" propu- 
Boțan Elisei au re- 

postcalculate pe 
ridică la 4 788 lei.

134 628
postcaicuiate Ia 83 157

alimentării cu reactiv 
de flotare" este titlul

mașini de

iar magazinul nr. 
în aceeași perioadă 
spălat, 10 frigidere, 
cusut și multe alte

în gol. In urma măsurilor 
s-a ajuns la asigurarea mer- 
preparației cu un debit de 
400 tone pe oră.

M. MICA

74
36 mașini de
30
produse.

Din primele
depozitele I.C.R.M.-ului
deja 18 vagoane de mărfuri dife
rite printre care mașini de spălat, 
aparate de radio și alte produse.

zile ale anului, în 
au intrat

trei preparalori petrileni : 
Iosif, Moldovan Traian și 
Constantin.

Cum se explică succesele
terilor de Ia preparația Petrila ? 
Prin preocupare permanentă pen
tru dezvoltarea inițiativei crea
toare a muncitorilor, organizarea 
de schimburi de experiență, îmbu
nătățirea propagandei tehnice.

De-a lungul întregului an ce a 
trecut a fost dusă o activitate sus
ținută pentru a antrena in mișca
rea de inovații tot mai mulți sala- 
riați. In prezent din rîndul inova
torilor fac parte 31 muncitori, 9 
tehnicieni și 3 ingineri. Inovatorii 
au fost popularizați în consfătuiri 
de producție, la gazeta de perete.

In prima jumătate a anului tre
cut a fost amenajat un stand de 
prototipuri. In fața întregului per
sonal din secții au fost prezentate 
lunar conferințe tehnice ce au sus
citat un deosebit interes, ca de 
pildă conferința „Iluminatul indus
trial" prezentată de către șeful a- 
telierului electric, maistrul Cziraki 
Ștefan. S-au organizat schimburi 
de experiență cum a fost cel cu 
inovatorii preparației Coroeștl. Bi
blioteca tehnică numără in pre
zent zeci de cititori.

La sfîrșitul anului trecut, comi
tetul de partid de la preparație a 
analizat activitatea inovatorilor în 
cadrul unei plenare lărgită. Hotă- 
rîrea adoptată cu acest prilej a ve
nit să stimuleze și mai mult acti
vitatea inovatorilor.

O bună experiență a dobîndit in 
munca de inovații inginerul princi
pal cu inovațiile, tov. Bobar Eu
genia. Lucrează în această muncă 
din toamna anului 1962. Tovarășa 
Bobar urmărește îndeaproape apli
carea inovațiilor acceptate de că
tre comisia de inovații. S-a îngri
jit de întocmirea buletinului de 
informare tehnică ce cuprinde știri 
și noutăți tehnice din întreaga 
lume. Muncitorii și tehnicienii pre
parației Petrila au ascultat în a- 
nul trecut recenziile volumelor 
„Chimia combustibililor fosili so
lizi", „Manualul de protecție a

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

dus la micșora- • 
umidității ♦rea 

cărbunelui spă
lat prin indica
rea exactă a 
încărcării mate
rialului în silo-
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Carnet : TRADIȚIA...
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦

zurile de
4

buni spălați.

Sporirea continuă a vitezei de săpare prin perfecționarea continuă a organizării 
muncii, prin folosirea din plin a utilajelor moderne preocupă în mod deosebit brigada 

minerului Bartha Dionisie de la mina Dîlja, realizatoarea recordului de 60,5 m.l. săpare 
și betonate la puțul auxiliar nr. 1.

Iată-i în clișeu pe brigadierul Bartha Dionisie. împreună cu șefii de schimb, adu
nați într-o zi liberă pentru a discuta posibilitățile de sporire continuă a realizărilor 
brigăzii.

cons
ta U

însă deindată 
o critică de... 
punea roșeața 
celui cu mus-

Colectivul secției 
tructii metalice de 
zina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani s-a 
preocupat și Înainte vre
me de problema calității 
producției. Totuși spre 
nemulțumirea majorității 
meseriașilor de aici, se 
mai intîmpla din cînd în 
cînd, ca vreun tînăr 
grăbit să-i mai tragă o 
iușereală. Lucrul de mîn- 
tuială era 
urmat de 
calitate ce 
pe obrajii
ca pe căciulă. Cine erau 
ce-i ce-l dojeneau părin
tește pe cel în cauză ? 
Maiștrii cu tlmplele al
bite de ani cum sînt 
Cosma și Biro-baci, me
seriași cu vechi state de 
serviciu și care țin ia 
prestigiul uzinei. Numai 
ce-i auzeai:

— Asta-i tăietură de 
armătură, măi ilăcăule г 
Tu nu vezi că-i strîmbă 
ca piciorul porcului ?

— Văd tovarășe Biro, 
ori nene Cosma (asta de
pindea de cine-1 dăscălea) 
— dar nu știu ce are a- 
paratul de sudură de taie 
strîmb.

4 
4 
4 
♦ 
4

— la dă-l un pic în-* 
coace să vedem unde-i ♦ 
baiul. Și să vezi minune,» 
aparatul merge strună. X

Poate că mulți din ve- X 
teranii calității din sec-ț 
ție au plecat deja la pen-* 
sie, dar tradiția ca aici la 4 
construcții metalice să X 
se lucreze fără nici unX 
rebut este respectată cu ♦ 
cinste de cei rămași. Nici ♦ 
în anul trecut și nici 4 

. . . .4acu-s doi ani nu s-a pri- 4 
mit nici o reclamație di nț 
partea beneiiciarilor cum* 
că ar fi primit utilaje* 
de calitate slabă. *o

Potrivit tradiției și în» 
primele zile din '64 co- X 

lectivul de aici a înce- ț 
put munca cu spor. Sute. * 
lor 
nu ii se poate găsi nici ♦ 
un 
nici cupelor de funiculart»

Abia a început noul an , 
și secția a mai primit o ' 
comandă importantă. E » 
vorba de a executa un 
turn de puț de extracție ț 
pentru mina Dîlja. Deo- ț 
camdată se iac pregătiri ♦ 
pentru începerea lucrării. 4 
Cînd ele vor ii gata, Іи- X 

4 
4 
4 
4

de armături metalice ♦

cusur, ca de altiel •

crul va merge strună.
D. CRIȘAN
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învățămîntul politic U.T.M. — 
la nivelul cerințelor!

cercul de 
studiere a Sta
tutului U.T.M. 
din secția tur
nătorie a Uzinei 
de reparat uti
laj minier Pe
troșani se obțin 
rezultate bune.
Propagandistul 

Rusu Teodor (al 
doilea din stin
gă) discută 
un grup 
cursanți din 
cui său

Lecfii bine documentate, actualizate 
și exemplificate
de comitetul U.T.M. și organizațiile 
de bază, pregătirea politico-ideo- 
logică a tinerilor se desfășoară cu 
rezultate tot mai bune. De pildă, 
la cercul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă" din sectorul IV al mi
nei Petrila al cărui propagandist 
este Vasiu Gheorghe, lecțiile și 
discuțiile au un bogat conținut, 
frecvența este de aproape sută la 
sută, iar problemele teoretice care 
se cer a fi cunoscute de cursanți 
sînt deplin lămurite. Lecțiile pe 
care le pregătește și le expune 
tov. Vasiu sînt în general 
tocmite, exemplificate și 
zate cu date și fapte din 
noasțfă La lecția „Pagini
cuttil de luptă revoluționară a po
porului пипіп", de exemplu, după 
ce a vorbit despre situația grea a 
muncitorimii și țărănimii din țara 
noastră în timpul stăpînirii but- 
ghezo-moșierești, a dat exemple din 
viața amară, de altădată, a mi
nerilor din Valea Jiului, despre 
eroicele lupte ale minerilor din Lu
peni din august 1929. Cînd a pre
dat lecția „Să ne cunoaștem patria 
— Republica Populară Romînă" a

comitetul U.T.M. și orga- 
de bază de la mina Pe- 
străduiesc să-și îmbună- 

continuu munca de condu-

în anii de democrație 
El s-a referit și la trans- 
social-culturale care au 

In viața orașului Petrila

ÎN PRIMUL RlND - EFICACITATEA!
șantiere la creșterea 
productivității mun- 
conferința a cerut 
U.T.M. să muncească

utemlști care sa me- 
primiți in rindurile

sarcinilor mari ce stau

stabili măsuri con- 
îmbunătățirea lui.

politic U.T.M. a 
de la deschiderea

Ințeleglnd necesitatea ridicării 
nivelului politic și ideologic al ti
nerilor, 
nizațiile 
tril a se 
lățească
cere și de îndrumare a învățămîn
tului politic U.T.M. In activitatea 
comitetului U.T.M. și a organiza 
țillor de bază s-a încetățenit practi
ca de a se analiza periodic felul 
în care se desfășoară învățămîntul 
politic, de a 
crete pentru 

învățămîntul 
fost analizat,
noului an școlar și pînă în pre
zent, atît de comitetul U.T.M. cît'0‘ 
și de majoritatea organizațiilor de 
bază. Membri ai comitetului U.T.M. 
și ai organizațiilor de bază au stat 
de vorbă periodic, atît cu propa
gandiștii, cit și cu unii cursanți, 
printre care Aprofiri Constantin. 
Bartha Ioan din sectorul IV, Filimon 
Gheorghe, Stoker Carol din secto
rul VIII, care nu au obținut pînă 
acum rezultatele dorite la învăță
tură.

Datorită preocupării manifestate

bine în- 
actuali- 

regiunea 
din tre-

<■>

Râspunsupi bune
In acest an al învățămîntului po

litic U.T.M., la mina Lupeni își 
desfășoară 
cursuri în 
peste 1000 de tineri. Pînă în pre
zent în majoritatea 
învățăm! nt 
rizat cite 
curile cu 
mără cele
U.T.M. din sectoarele I A, VII șl 
IX conduse de propagandiștii Său- 
leanu Gheorghe, Simina Aurel și 
Camen Valentin, cercul „Să ne cu-

Lupeni 
activitatea 37 cercuri și 
care au fost încadrați

formelor de 
s-au predat și semina- 

2—4 lecții. Printre cer- 
activitate bună se nu
de studiere a Statutului

noaștem patria socialistă" din sec
torul VII al cărui propagandist 
este Dumitrescu Mircea, precum și 
cercul de studiere a trăsăturilor 
moralei socialiste condus de tova
rășul Bunea loan.

Cursanții din aceste cercuri, 
printre care Maier Ioan, Amarici 
Aurel, Vagner Ioan, Avădanei 
Gheorghe și alții au studiat eu sîr- 
guință și au conspectat bine ma
terialul bibliografic 
ce s-a concretizat în 
bune pe care le-au 
narii.

indicat, fapt 
răspunsurile 

dat la seml-

vorbit cursanților despre marile 
transformări înfăptuite, sub condu
cerea partidului, de poporul nostru 
muncitor, 
populară, 
formările 
avut loc

Datorită faptului că lecțiile pre
date de propagandistul Vasiu 
Gheorghe sînt bine documentate și 
exemplificate, discuțiile în semi
narii sînt vii, animate. Multi 
cursanți, printre care Adoreanu 
Ioan, Juverdeanu Constantin, Bo- 
koș loan dau la seminarii răspun
suri bune, aprofundînd problemele 
de bază.

Și în cadrul cercurilor de studiere 
a Statutului U.T.M. din sectoarele 
VIII și IX ale minei Petrila lec
țiile și discuțiile sînt bine actua
lizate. Atunci cînd cursanții au 
discutat despre disciplina de orga
nizație, despre drepturile și înda
toririle utemiștilor, propagandiștii 
Bacu Anton și Karacsonyi Elisabeta 
le-au cerut cursanților să analizeze 
și felul în care reușesc ei să res
pecte toate aceste cerințe, cum 
muncesc și se pregătesc spre a 
se ridica la nivelul cerințelor or
ganizației U.T.M.

Preocuparea continuă a birourilor 
organizațiilor de bază și propa
gandiștilor față de bunul mers al 
învățămîntului politic au făcut ca 
în majoritatea cercurilor și cursu
rilor lecțiile și seminariile să-și 
atingă scopul în educarea tinerilor, 
în cultivarea calităților și deprinde
rilor pe 
fiecare 
U.T.M.

Recenta conferință orășenească 
U.T.M. a pus sarcini importante 
în fața organizațiilor U.T.M. în 
privința sporirii continue a con
tribuției tineretului din mine, u- 
zine, de pe 
producției, a 
cii. Totodată 
organizațiilor
cu mai multă perseverență pentru 
dezvoltarea In rlndul tineretului a 
înaltelor trăsături moral-politice 
ale oamenilor de tip nou, să creas
că astfel de 
rite să fie 
partidului.

Realizarea
în fața organizațiilor U.T.M. im
pun intărirea con
tinuă a 
educative 
deosebi 
cu mai multă efi
ciență a uneia din 
principalele ' forme ale muncii e- 
ducative — Învățămîntul politic 
U.T.M.

Iată principalele concluzii ce 
s-au desprins din lucrările confe
rinței U.T.M. In legătură cu ridi
carea la un nivel 
a învățămîntului 
nizație.

In anul școlar 
desfășoară activitatea un număr de 
266 cercuri de Invățămînt politic 
U.T.M. și 36 cicluri de conferințe 
care cuprind peste 10 800 tineri 
In perioada ce s-a scurs de la în
ceputul anului de învățămînt în 
majoritatea cercurilor lecțiile au 
fost predate la zi și, ceea ce e 
mai important, ele au avut un con
ținut corespunzător. Este merito
rie preocuparea propagandiștilor 
de la sectorul I mina Lonea, sec
torul I mina Petrila, secția briche- 
taj a preparației Petrila, sectorul 
VI Uricani, secția 
U.R.U.M.P., Viscoza Lupeni 
folosi la predarea lecțiilor 
riale demonstrative, hărți, 
și fotomontaje, ajutînd 
cursanții să Înțeleagă mai 
lecțiile predate.

Pe lîngă realizările obținute, în 
activitatea unor cercuri se mani
festă încă neajunsuri care dău
nează calității învățămîntului, efi
cienței lui In educarea tinerilor. 
Ceea ce trebuie să le dea mai a- 
Jes de gîndit pe viitor organiza
țiilor U.T.M. este lichidarea forma
lismului ce se manifestă in con
ducerea și îndrumarea învățămîn- 
tului U.T.M. Acest formalism s-a 
constatat la unele organizații cum 
sînt cele de la mina Dilja, L F., 
atelierul de prefabricate, I.R.T.A., 
prin Încadrarea tinerilor in dife
rite forme de invățămînt fără a 
se ține cont de nivelul lor de cu
noștințe. Mai

muncii
și in- _ Sarcini trasate de

Conferința orășenească U.T.M.

© ■l

Rezultate care nu confirmi așteptările

care trebuie să le aibă 
membru al organizației

nu
știut faptul că figura cen-

î N

mereu mai înalt 
politic de orga-

1963—1964 își

turnătorie 
de a 
mate- 

planșe 
astfel 

I bine

L
tineret.

Colecția

lunl de Ia 
în învăță- 
In această 
cercuri și

aceasta nu
După «um

a fost se- 
se vede, 

precum și 
secretarul

An trecut aproape 4 
deschiderea noului an 
mîntul politic U.T.M. 
perioadă în numeroase
cursuri de invățămînț din localită
țile Văii Jiului s-au predat cîte 
3—4 lecții. La Depoul C.F.R. Pe
troșani însă, la fel 
trecuți, învățămîntul 
nu merge așa cum 
cursul politic U.T.M.
pagandist este tov. Ștefănescu Du
mitru, precum și la cercul „Să ne 
cunoaștem patria socialistă" con
dus de tov. Munteanu Erettaia, nu 
s-a predat de ctt o lingură Lee-

ca șl în anii 
politic U.TAL 
ar trebui. La 
al cărui pro-

tie, și nici 
minarizată. 
cei doi propagandiști, 
tc-v. Oprișor Dumitru,
organizației U.T.M. de la depou 
se mulțumesc cu această stare de 
lucruri care dăinuie de mai multă 
vreme.

Fiind vorba de una dintre cele 
mai importante laturi ale muncii 
de educare a tinerilor, organizația 
U.T.M. trebuie să analizeze cau
zele neglijării Învățămîntului рэ- 
lltie U.T.M., să ia hotărîri care »6 
ducă ia îmbunătățirea muncii la 
asait domeniu.

Este
trală a învățămîntului politic o 
constituie propagandistul. De felul 
cum el se pregătește pentru ex
punerea lecțiilor, cum îndeamnă 
cursanții să studieze materialul, 
bibliografic cum conduce discu
țiile la semi narii, depinde în mare 
măsură buna desfășurare a activi
tății cercului respectiv.

La cercul de studiere a Statutu
lui U.T.M. de la sectorul mixt fo
restier Lonea propagandist este 
tov. Pieșa loan. Cercul pe care-1 
conduce cuprinde peste 20 de 
cursanți din care marea majoritate 
iau parte cu regularitate atît la 
predarea lecțiilor cit și la semi
narii.

Dacă în privința frecvenței, pro
curării materialului bibliografic se 
pot spune în general lucruri bune, 
predarea lecțiilor, cit și dezbate
rile la seminarii nu se desfășoară 
însă întotdeauna la un nivel co
respunzător.

La ultima ședință de învățămlnt, 
de exemplu, cursanții s-au limitat

grav e însă faptul 
că unele organiza
ții, cum sînt cele 
din sectorul IV В 
al minei Lu penii 
O.C.L. Aninoasa, 
cooperativa „Jiul"

și altele neglijează controlarea 
activității propagandiștilor. Propa
gandiștii Cotofan loan, Popa Vir
gil, Codrea Iuliu, Rimboi Nicolae. 
Rapolțan Marin privesc cu super
ficialitate pregătirea lor individua
lă și astfel expunerile lor sînt 
sărace în conținut, nu sînt legate 
de munca și viața tinerilor dirru- 
nitatea respectivă. Este evident că 
activitatea cercurilor conduse de 
asemenea propagandiști nu poate 
să satisfacă cerințele tinerilor.

Deci 
impune 
rolului 
politic
lor este îmbunătățirea conținutu
lui activității cercurilor, urmărirea 
cu mai multă perseverență a efi
cacității. Să nu apreciem calitatea 
învățămîntului doar după numărul 
lecțiilor predate, a procentajului 
de participant la lecții și semida- 
rii ci, mai ales, după felul sum 
și-au însușit tinerii lecțiile preda
te și cum se reflectă cunoștințele 
asimilate în 
titudinea lor 
ță, față de

principala sarcină ce se 
în legătură cu întărirea 
care revine învățămîntulu’’ 
U.T.M. în educarea tineri-

activitatea lor, în a- 
față de muncă și via- 
obligațiile cetățenești.

G>

I В
Editura 

Bibliote-
Lenin : Despre 

politică — 1963. 
ca marxist-leninistă.

318 pagini, 4,50 lei.
„Să ne cunoaștem patria socia

listă". (In ajutorul celor care stu
diază în Învățămîntul politic U.T.M. 
de la orașe).

336 pagini, 5 lei.

are în vedere

ei nu stnt 
întocmirii 
de cons 
parte din

învățămintele corespun-

aspect este acela că se- 
nu stnt destul de comba- 
fac puține completări a-

să citească unele notițe din caie
tele de conspecte. Aceasta a de
venit pentru ei o obișnuință asupra 
căreia tov. Pieșa nu a insistat să 
fie înlăturată.

Din felul cum cursanții au pur
tat discuțiile a reieșit că 
încă orientați asupra 
conspectelor. In caietele 
pecte, ei copiază o bună
lecții, fără să le adîncească, să in
siste asupra problemelor principale, 
să tragă 
zătoare.

Un alt 
minariile 
five, se
supra discuțiilor. Dacă la dezba
terea unei probleme ia cuvîntul un 
cursant, rareori, acesta este com
pletat de alți tovarăși din cerc. 
Propagandistul se mărginește une
ori ca la dezbaterea problemelor, 
la sieminarii să pună întrebări cam 
acelorași cursanți.

O altă problemă de care depin
de în bună măsură calitatea cufioș 
țintelor însușite la tnvițâffiîntut

R Ă R I I
Curs politic
In ajutorul

în învățămîntul politic U.T.M. de 
la orașe.

336 pagini, 5 lei.
In ajutorul celor care studiază

Statutul U.T.M. Culegere de lecții,
320 pagini, 3,50 lei. V

U.T.M.
celor care studiază

confinuful

întocmească lecții 
concise, calitatea 
prin acea că nu 
unele idei de ba-

£

politic este aceea privitoare la 
predarea lecțiilor. Deși propagan
distul caută să 
documentate și 
lor suferă însă 
se aprofundează 
ză.

Pentru îmbunătățirea învățămîn
tului la acest cerc este necesar ca 
propagandistul să pună un mai 
mare accent asupra calității pre
dării lecțiilor. De asemenea, cursan
ții trebuie îndrumați de către pro
pagandist asupra felului cum să-și 
conspecteze lecțiile în cadrul stu
diului 
tiale 
încă 
urma 
ții să 
gătiți

Inlăturînd deficientele existente, 
cercul va putea să-și îmbunătățeas- , 
că activitatea iar cursanții să mun-. 
ceașcă mai rodnic pentru ridicarea 
nivelului lor de cunoștințe.

individual, Problemele esen- 
din lecții să fie clarificate 

de la predare, ca astfel, in 
studiului individual, cursan- 
vină la seminarii j bine pre- 
și documentați.



SIBAGUL RU^U

Crește numărul trenurilor 
remorcate cu tonaj sporit

Mecanicii de locomotivă din De
poul C.F.R. Petroșani au încheiat 
anul 1963 cu rezultate însemnate 
privind remorcarea trenurilor cu 
tonaj sporit. Celp 3 489 trenuri cu 
tonaj sporit avînd 572 278 tone re
morcate în plus vorbesc de la sine 
despre acest lucru. Față de 1962 
în 1963 numărul trenurilor remor
cate cu tonaj sporit s-a dublat. De 
asemenea, tonajul mediu remorcat 
în plus a crescut cu cîte 30 tone 
pe liecare tren. Aceasta dovedește 
preocuparea întregului colectiv de 
mecanici pentru a remorca trenuri 
cu tonaj sporit.

Metoda remorcării trenurilor cu 
tonaj sporit are multiple avantaja. 
Ajută în mod direct la reducerea 
staționării vagoanelor prin stații 
aduce economii de locomotive care 
slnt folosite pentru remorcarea al
tor trenuri și totodată duce la re
ducerea consumului de combusti
bil. In 1963 au fost economisite 
260 de locomotive pe distanța Pe
troșani—Simeria și retur. Prin a- 
ceastd s-a făcut și o economie de 
aproape 1 150 tone combustibil 
convențional.

Iată cită importanță are pentru 
economia națională metoda remor
cării trenurilor cu tonaj sporit. Re- 
morcîhd cîte 10—12 tone în plus 
la fiecare tren nu-i tocmai mult, 
ba ți se pare chiar puțin. Dar la 
miile de trenuri acest plus se a- 
dună și din ele se face un tren 
în cazul nostru, lung de 286 kilo
metri. Pe o astfel de garnitură s-ar 
putea scrie numele mecanicilor 
Bușoiu Gheorghe, Schvemhamer Ște
fan, Chiriac Anghel, Popa Emil 
Cîmpeanu Teodor, Haidu Emil, O 
prea loan, Rudeanu Francisc, Mi- 
hut Constantin, Marinescu Gheor
ghe și a celorlalți mecanici din de
pou care au remorcat trenuri cu 
tonaj sporit

Pentru ca aceste trenuri cu to
naj sporit să ajungă cu bine la

---------------Q„

S P o
LONDRA 8 (Agerpres).
Fostul campion mondial Mihail

Tal (U.R.S.S.) continuă să fie lider 
în turneul internațional de șah de 
la Hastings. In runda a 8-a, Tai 
l-a învins în 49 de mutări pe Fran
klin (Anglia). In cea mai intere
santă partidă Hasin (U.R.S.S.) și 
Gligorici (Iugoslavia) au făcut re
miză. Clausen (Danemarca) a cîș- 
tigat la Bely (R.P.U.), iar N. Little
wood (Anglia) l-a învins cu albele 
pe Lengyel (R.P.U.).

înaintea ultimei runde clasa
mentul se prezintă astfel: 1. Tal 
6% puncte; 2—5. Lengyel, Little
wood, Hasin și Gligorici cu cîte 
5,5 puncte; 6. Clausen 4 puncte; 
7. Bely — 2 puncte; 8. Franklin 
0,5 puncte etc.

In ultima rundă Tal va juca cu 
Lengyel, Gligorici cu Littlewood, 
iar Clausen cu Hasin.

Sarcini sporite în fafa muncitorilor

Valea Jiului cunoaște în anii 
noștri o dezvoltare impetuoasă: 
se deschid noi mine, se moderni
zează cele vechi, se clădesc obiec
tive industriale noi, răsar tot mai 
multe construcții soclal-culturale 
care fac ca viața oamenilor mun
cii să devină tot mai frumoasă.

In aceste transformări înnoitoa
re. cuvîntul hotărîtor îl au har
nicii muncitori și tehnicieni con
structori. Anul trecut, de pildă, ei 
au dat în folosință blocuri de lo
cuințe cu aproape 1600 apartamen
te, o școală cu 16 săli de clasă, 
trei centrale termice, zece maga
zine două alimentări cu apă, dru
muri, canalizări și alte lucrări, 
realizîndu-și cu cinste sarcinile de 
plan și angajamentele luate.

Anul 1964 pune sarcini și mai 
însemnate în fața constructorilor. 
Se cere deci colectivelor șantiere
lor să-și îmbunătățească continuu 
mutica pentru a ridica obiectivele 
Intr-un termen mai scurt, de bună 
calitate și la un preț de cost tot 

destinație se cere din partea me
canicilor să cunoască la perfecție 
meseria, profilul liniei și totodată 
să aibă locomotive bine întreținu
te, care să nu-i lase pe drum. In 
această direcție conducerea depou
lui, organizațiile de partid, comite
tul sindicatului se preocupă îndea
proape de ridicarea calificării me
canicilor și fochiștilor. Totodată 
meseriașii din atelier se Îngrijesc 
să execute numai reparații de ca
litate.

Dacă nu de mult tonajul me
diu remorcat în plus era doar de 
40— 50 tone pe tren, acum acesta 
a crescut la 164 tone. In afară de 
aceasta au fost remorcate zeci de 
trenuri cu tonaje ce depășesc 2000 
tone, adică cu aproape 400 tone 
pește tonajul normă. Angajamentul 
luat de către mecanicii din de
pou! Petroșani exprimă hotărî rea 
lor de a obține pe viitor noi suc
cese. Ei s-au angajat să remor
cheze toate trenurile cu Vagoane 
KIJASF ce circulă între Lupeni— 
Peștiș cu cîte 200 tone în plus, 
iar trenurile ce circulă între Pe
troșani—Lupeni cu o singură loco
motivă în loc de două.

întrecerea ce se desfășoară între 
brigăzile de mecanici continuă cu 
succes. In primele 5 zile ce au 
trecut din acest an au fost re
morcate 25 trenuri cu tonaj sporit. 
Tonajul remorcat în plus se ridi
că la 3 750 tone. La capitolul „e- 
conomii de locomotive" au fost 
înregistrate primele două locomo
tive economisite.

Dintre mecanicii ce au obținut 
cele mai mari realizări în acest an 
se remarcă Popa Emil și Cîmpeanu 
Teodor. Primul a remorcat trenul 
2884 cu un tonaj sporit de 577 
tone, Iar al doilea trenul 2673 cu 
152 tone mai mult de cit tonajul 
normă.

I. CRIȘAN 
impiegat de mișcare

R T
PRAGA 8 (Agerpres).
In Palatul Sporturilor din Pra- 

ga s-a disputat meciul internațio
nal masculin de baschet dintre e- 
chipele R. s. Cehoslovace și Fran
ței. Baschetbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 
72 69 (38—32).

La 21 ianuarie la Dresda echipa 
feminină de tenis de masă Voința 
București va întîlni în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" e- 
chipa Einheim, campioana R. D. 
Germane, In caz de victorie, echi
pa Wînța va intîlni în finală for
mația budâpestană Voros Meteor 
alcătuită din Eva Koczian, Kere- 
kes și Heghedus.

In competiția masculină pentru 
„Cupa campionilor europeni" e* 
chipa C.S.M. Cluj va juca cu Voros 
Meteor Budapesta (Fahazi, Foeldi, 
Peterfi). Meciul urmează să aibă 
loc pînă la 15 februarie la Cluj.

constructori
mai redus. Realizarea ritmică și 
la timp a sarcinilor de plan pe a- 
cest an — a celor 1800 apartamen
te, a unei școli, a unui cinemato
graf, a mai multor magazine și 
centrale termice — cere ca de pe 
acum să fie luate măsurile tehnico- 
organizatorice necesare care să a- 
sigure succesul.

Prima problemă însemnată pen
tru toate șantierele o constituie 
începerea lucrărilor la obiectivele 
planificate. Dar, din vina benefi
ciarului, la Lupeni și Vulcan nu 
sînt încă asigurate terenuri și pro
iecte, iar la Petroșani și Petrila, din 
cauza ocupării amplasamentelor res
pective, de-abta jumătate din c- 
biective pot fi executate. Este ne
cesar ca beneficiarul să ia urgent 
măsuri pentru lichidarea acestor 
situații, asigurînd constructorilor 
suficiente fronturi de lucru.

Utilajele aparținînd I.P.LP. Li- 
vezeni au produs pînă acum multe 
necazuri constructorilor. Uneori nu 
erau montate sau demontate, la

„Festivalul filmului 
la sate*

In ziua de 5 ianuarie, la cămi
nul cultural din Iscroni a avut loc 
deschiderea „Festivalului filmului 
de la sate". După deschiderea fes* 
tivă a avut loc expunerea conferin
ței „Rolul filmului în activitatea 
culturală" și recenzia filmului 
„Colegii" ce rula în deschidere. 
La conferință, recenzie și viziona
re au luat parte 560 de spectatori.

---_
DIN FIER VECHI

Hrănirea și adăparea cailor sec
torului I.C.O. Pelrila—-Lonea pînă 
de curînd se făcea rudimentar.

Un colectiv de inovatori de aici 
a confecționat din fier vechi o ma
șină de tocat paie și coceni și a- 
dăpătoare mecanică. Mașina de to
cat înlocuiește tăierea manuală a 
paielor și cocenilor și împreună 
cu adăpătoarele mecanice ușurea
ză munca îngrijitorilor de cai.

Roade ale inițiativei 
creatoare

(Urmare din pag. l-a)

muncii", ambele recenzii Întocmite 
de tovarășa Bobar Eugenia.

Pentru viitor se prevede îmbu
nătățirea propagandei tehnice, or
ganizarea unor schimburi de ex* 
periență cu inovatorii preparațiilor 
Lupeni și Coroești, un concurs in
tern cu recompense bănești. Aceste 
măsuri și altele vor atrage un nu
măr tot mai mare de salariați Ia 
rezolvarea unor importante pro
bleme tehnice ale producției, iar 
inovatorii vor fi și in continuare 
un sprijin de nădejde in acțiunea 
de perfecționare a procesului de 
producție, realizarea de economii 
șl îmbunătățirea continuă a cali
tății cărbunelui livrat.

-------- . . . . . .....

Deși este formată din tinere muncitoare, brigada condusă de 
tovarășa Riti Maria, de la „Viscoza" Lupeni se bucură de apreciere 
din partea conducerii secției pentru rezultatele frumoase pe care le 
obține in muncă.

Fotoreporterul nostru a surprins o parte din membrele brigăzii, 
împreună cu tînăra șefă de brigadă Rlti Maria, discutînd despre scu- 
lurile de mătase depănate pe vîrtelnlță.

timp (cazul șantierelor Lupeni și 
Vulcan) alteori nefiind bine repa
rate se defectau des, producînd 
tntlrzieri în executarea lucrărilor. 
Conducerea I.P.I.P. trebuie să ia 
măsuri pentru buna reparare a u- 
tilajelor, pentru montarea și de
montarea lor la timp ca șantierele 
să le poată folosi din plin.

Această lună, fără zăpadă, 
creează constructorilor condiții 
pentru o mai bună gospodărire a 
materialelor pe șantiere, înainte 
ca ele să fie acoperite de zăpadă. 
La Vulcan în jurul blocului 4 sînt 
multe cărămizi care trebuie adu
nate și stivuite; din tranzitul gă
rii Lupeni materiale ca balast, că
rămidă, fîșii și var trebuie trimise 
pe șantier pentru a descongestio
na rampa de descărcare a vagoa
nelor ; pe șantierul Petroșani se 
cer continuate cu mai multă per
severență lucrările ' pentru noile 
drumuri, deschizîndu-se prin a- 
ceasta căi de acces către blocurile 
puse în lucru. Toate acestea se

IN, CAPITALĂ

In Capitală va lua ființă in a* 
cest trimestru Universitatea de 
arte plastice pentru studenți. 
Cursurile noii universități,' care au 
ca scop completarea gducației es
tetice a studenților bucureșteni, 
vor fi predate de profesori de spe
cialitate din cadrul Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu". 
Expunerile avînd ca teme istoricul 
și dezvoltarea artelor plastice din 
antichitate și pînă în prezent vor 
fi urmate de proiecții, filme, vizite 
In muzee și săli de expoziții. In a-

Revizuirea periodică a instala
țiilor din cadrul preparației Petrila 
și efectuarea reparațiilor necesare 
contribuie la Îmbunătățirea muncii 
preparatorilor și asigură ritmici
tatea in procesul tehnologic.

Deunăzi in secțiile preparației 
au fost efectuate mai multe repa
rații care permit funcționarea rit
mică a instalațiilor de preparare 
Și de prelucrare a cărbunelui. Re
pararea tobelor de uscare, a ele
vatorului de cărbuni uscați, repa
rarea angrenajului de la malaxo
rul presei nr. 2 și a acționărilor 
de la tobele de amestec nr. 1 și 
2, au fost făcute în zi de repaus, 
la data de 5 ianuarie. Echipa de 
întreținere a tobelor de uscare de 
la secția uscătorie, în frunte cu 
comunistul Szedlacsek Eugen, a 
făcut revizuirea generală a tobei 
de uscare, înlocuirea de rulmenți 
și alte piese de la rolele de spri
jin ale tobei și astfel a asigurat 
prelungirea vieții instalației res
pective și deci repunerea tobei de 
uscare în funcțiune.

Іівіѵшііаіе de afle plastice оевіг» stideiti

Reparații bune și la timp

pot face acum, cît se mai ține 
timpul uscat.

Experiența anilor trecuți a ară
tat colectivelor de muncitori con
structori că organizarea lucrului 
pe brigăzi complexe în acord glo
bal, la construcția noilor blocuri 
dă rezultate bune. De aceea, una 
din probleme o constituie și orga
nizarea acestor brigăzi complexe 
de zidari-tencuitori, zugravi-vopsi- 
tori, în scopul intensificării ritmu
lui de lucru la obiectivele aflate 
în execuție. Prin aceasta se asigu
ră reducerea termenelor de lucru 
și darea în folosință in timp util 
a construcțiilor respective.

Iarna este încă în toi și sîntem 
de-abia la începutul trimestrului I. 
De aceea pe șantiere trebuie luate 
măsurile necesare ca în acest tri
mestru munca să se desfășoare în 
bune condițiu'ni, iar gerurile și ză
pezile să nu ducă la stagnarea ac
tivității. Realizînd sarcinile prevă
zute pe trimestrul I, se asigură 
condiții pentru îndeplinirea planu
lui și în celelalte perioade ale a- 
nului, obținîndu-se o ritmicitate 
bune și punîiidu-se în funcțiune o- 
biecttvele planificate l

ȘT. MIHAI 

celași timp, pe lîngă Universltatea- 
București, institutele de construc
ții, medico-farmaceutic, politehnic, 
arhitectură, petrol, găze și geolo
gie, științe economice „V. I, Le
nin", Conservatorul „Ciprian Pe
ru mbesen" ți Institutul de' artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" vor funcționa cercuri de 
inițiere în diferite genuri ale ar
tei plastice, unde ; cursanții vor 
avea posibilitatea să verifice prac- 
tic noile cunoștințe căpătate la 
lecțiile teoretice.

(Agerpres)

©—------------

Lăcătușii Băban Nicolae șt Go- 
goșan Oprea au efectuat o altă 
reparație mare la elevatorul de 
cărbuni uscați, la caie au înlo
cuit cuzineții uzați șl o roată din
țată și au executat centrarea ele
vatorului.

Reparații bune și la timp au mai 
efectuat și tovarășii LOrencz Hen
rich, Kiss Ludovic, Bălănescu Ghe
orghe, Ursa Cornel, Toderici Gri- 
gore, Krautner loan, Popescu Con
stantin, Cernică Constantin, Spilcă 
Victor și alți membri ai echipelor 
de întreținere.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Melodii populare, 9,32 
Muzică ușoară interpretată la dife
rite instrumente, 11,05 Arii de dra
goste din operete, 12,36 Muzică u- 
șoară, 13.10 Arii din opere inter-
pretate de Lucia StjȘnescu și Emil 
Rotunda, 14,00 Din muzica popoa
relor. 15,00 Muzică din operete,
15.30 Valsuri și tangouri de con
cert, 16,15 Vorbește Moscova, 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Muzică u- 
Șoară cerută de ascultători, 18,40 
Program muzical pentru eviden
tial în întrecerea socialistă, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 19,45 
Din creația compozitorului Ion 
Vasllescu, 20,40 Lecția de limba 
engleză. C iclul II, 21,00 Istoria li
teraturii romîne : Literatura popu
lară (I), 21,45 Părinți ■ și copii. 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul pre
sei centrale, 8,40 Muzică popu
lară, 9,30 Muzică din operete, 10,05 
Muzică populară din Oltenia, 12,30 
Lecția de limba franceză. Ciclul I 
(reluare), 13,00 Melodii populare 
romînești și ale minorităților na
ționale, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur despre : 
„Probleme de scriere" (reluare),
14.30 Orchestre de muzică popu
lară. 15,00 Actualitatea în țările 
socialiste, 17,15 Anul olimpia 1964,

I 18,40 Lecturile dumneavoastră pre- 
, ferate, 19,00 Cîntă corul Radiote- 
leviziunii, 19,30 Teatru la micro
fon: „Inspectorul de poliție". A- 
daptare radiofonică după piesa lui 
J. B, Priestley, 21,00 Muzică din 
operete, 21,50 Interpreți de muzică 
ușoară.

Ѳ

Л-,

10 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Trei plus două; REPUBLICA: Uci
gașul plătit; ISCRONI: Noaptea 
pe autostradă; ANINOASA : losif 
Lisovski. (Responsabilii cinemato
grafelor din Petrila, Lonea, Live- 
zeni, Paroșeni, Vulcan, Crlvidia, 
Lupeni și Bărbăteni nu au trimis 
programarea filmelor pa Iubi ia
nuarie 1964).
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Declarația lui U Thant 
la Universitatea Columbia

NEW YORK 8 (Agerpres).
In prezent atmosfera este favo

rabilă reglementării unor proble
me care s-au ivit în perioada post
belică — a declarat Ia 7 ianuarie 
la Universitatea Columbia, U 
Thant, secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite. Atmosfe- 

1 ra de destindere, a spus el, este 
un rezultat al încheierii Tratatu
lui de la Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a experiențe
lor nucleare.

Referindu-se la problema co
existenței, U Thant a spus: „Ne 
găsim pe această planetă pentru 
a trăi laolaltă. De aceea Carta 
Națiunilor Unite ne recomandă să 
practicăm buna vecinătate. Aceas
ta este pentru mine cea mai sim
plă definiție a coexistenței".

Secretarul general al O.N.U. a 
calificat acordul dintre puterile nu
cleare cu privire la interzicerea 
plasării pe orbite cosmice a unor 
obiective nucleare drept „o reali
zare concretă a celei de a 18-a se-

—--------------- ©-------------------

întrevederi ale lui Thorneycroft
SINGAPORE 8 (Agerpres).
Peter Thorneycroft, ministrul a- 

părării al Angliei, a avut la 7 ia
nuarie întrevederi cu primul minis
tru al teritoriului Singapore, Lee 
Kyan Yew. La întrevedere au mai 
fost prezenți ofițeri superiori ai 
forțelor armate engleze din Sin
gapore. Problema esențială discu
tată a fost „apărarea Federației 
Malayeze", subliniindu-se rolul pe 
care îl are Singapore, dată fiind 
importanta sa poziție strategică. 
Thorneycroft a exprimat din nou 
hotărîrea Angliei de a-și îndeplini 
obligațiile față de Malayezia pre
văzute de Tratatul militar încheiat 
anterior. Referindu-se la situația 
din Borneo de nord și Sarawak, el 
a arătat într-o declarație făcută 
corespondenților de presă că for-
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Cazul Argoud
BONN 8 (Agerpres).
Cazul Argoud continuă să fie 

sursa unei intense activități diplo
matice atît la Bonn, eît și la Pa
ris. După cum se știe, fostul colo
nel Antoine Argoud, una din că
peteniile O.A.S., fusese condamnat 
la moarte în contumacie de un 
tribunal special francez, acuzat de 
participare la organizarea puciului 
eșuat, din aprilie 1961 de la Alger. 
Ulterior, Argoud a trecut clandes
tin granița în R.F.G., unde trăia 
sub un nume fals. In februarie 
1963, în timp ce se afla la Miln- 
chen, a fost răpit de un grup de 
necunoscuți și predat autorităților 
franceze. Recent, căpetenia oasistă 
a fost judecată de Tribunalul se
curității de stat din Paris și con
damnată la închisoare pe viață.

In timpul procesului, autorită
țile vest-germane au adresat o 
notă guvernului francez prin care 
cereau înapoierea acestuia în 
R.F.G. După răspunsul negativ al 
guvernului francez, purtătorul de 
cuvînt al guvernului vest-german, 
von Hasse, a declarat că „R.F.G. 
consideră afacerea Argoud ca un 
caz izolat de dezacord în relațiile 
franco-vest-germane" și că pe vi
itor R.F.G. este hotărîtă să acțio
neze cu „răbdare și scrupulozita- 
te". întrebat dacă guvernul de la 
Bonn intenționează să ridice a- 
ceastă problemă în fața Curții in
ternaționale de justiție de la Ha
ga, von Hasse a refuzat să răs
pundă.

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul zilei de marți guvernul 
R.F.G. a înaintat guvernului fran
cez o nouă notă în care insistă ca 
Argoud să fie remis autorităților 
vest-germane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i 

siuni ă Adunării Generale a O.N.U. 
în domeniul dezarmării".

U Thant a fost de părere că tre
buie să se acorde cea mai serioa
să atenție unor probleme ca: in
terzicerea răspîndirii armei nu
cleare, încheierea unei convenții 
cu privire la interzicerea folosirii 
armei nucleare și Ia crearea de 
regiuni denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii.

Referindu-se la cursa înarmării 
nucleare, pe care a calificat-o 
drept „cea mai mare primejdie 
care stă astăzi în fața lumii", el 
a avertizat: „Experiența istoriei 
ne învață eă dacă în condițiile 
existenței unei atmosfere favora
bile nu vom avansa energic în di
recția unor acorduri, se va produ
ce un declin și vom fi împinși de 
la o criză la alta...".

U Thant și-a exprimat speranța 
că și în cursul acestui an proce
sul de decolonizare va continua 
și că va putea fi găsită o posibi
litate de rezolvare a problemei 
coloniilor portugheze din Africa.

țele militare engleze și malayeze 
existente în aceste teritorii sînt 
suficiente pentru a face față situa
ției. Dacă va fi necesar, a spus el, 
în conformitate cu obligațiile ce 
și le-a asumat, Anglia va trimite 
noi contingente.

Ministrul apărării al Angliei a 
avut întrevederi ’și cu Begg, co
mandantul șef al forțelor armate 
engleze din Orientul îndepărtat, 
precum și cu alți ofițeri cu care 
a discutat o serie de probleme mi
litare, inclusiv problema relațiilor 
Malayeziei cu Indonezia. De la 
Singapore, Thorneycroft pleacă în
tr-o vizită de trei zile în Sarawak 
și Borneo de nord.
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Disensiunile din
ROMA 8 (Agerpres).
In pofida .măsurii luate de Co

misia de disciplină a Partidului 
Socialist Italian de a suspenda din 
orice activitate parlamentară pe o 
perioadă între șase luni și un an 
pe cei 25 de deputați și 13 sena
tori socialiști care au părăsit Adu-

LONDRA. — Potrivit datelor o- 
ficiale în anul 1963 extracția de 
cărbune din Anglia a scăzut cu 
1 500 000 tone față de anul 1962.

BRUXELLES. — Organizația Eu
ropeană pentru traficul aerian „Ea- 
ro controly", a hotărît marți con
struirea în apropiere de Paris a 
unui laborator care să studieze 
mijloacele necesare realizării unei 
mai depline securități în era zbo
rurilor supersonice.

Construirea laboratorului, trans
mite agenția U.P.I., va costa 4,2 
milioane dolari.

JOHANNESBURG. — Agenția 
Reuter anunță că forțele poliție
nești sud-ăfricane au pătruns la 6 
ianuarie în localul partidului Con
gresul indian din Transvaal de un
de au confiscat toate documentele 
și apoi au devastat clădirea. A- 
ceastă acțiune face parte din și
rul de provocări și represiuni la 
care în ultima vreme se dedau cu 
și mai mare înverșunare autorită
țile rasiste sud-africane împotriva 
partidelor, organizațiilor și persoa
nelor care se pronunță împotriva 
segregației rasiale și pentru inde
pendență.

WASHINGTON. — Curtea Su
premă a S.U.A. a hotărît marți să 
revizuiască procesul a 11 persoane 
dintre care 7 negri și 4 albi, care 
au fost condamnați de un tribunal

Petroșani, Str. Republici’

Inpitriva proiectatelsr гоавепе 
ale Hotel a 7-a americane

COLOMBO 8 (Agerpres).
Intenția de a efectua manevre 

ale flotei a 7-a americane în O- 
ceanul Indian a provocat critici 
și vii proteste în rîndul opiniei 
publice din Ceylon și Birmania.

Influentul ziar „Ceylon Obser
ver" și-a exprimat în două arti
cole de fond îngrijorarea în legă
tură cu repercusiunile acestei ac
țiuni, iar șeful partidului ceylonez 
„Frontul unit de stînga", dr. Pe
rera, a criticat energic proiectul 
american.

Ziarul birman „The Nation" 
scrie că statele care și-au dobîn- 
dit de curînd indepfendența, ar in
terpreta drept „o jignire și chiar 
ca o amenințare la adresa integri
tății lor, dacă fără aprobarea lor, 
ar fi efectuată demonstrația de 
forță în Oceanul Indian".

- = 0 = _

Temperaturi ridicate 
în estul Australiei

CANBERRA 8 (Agerpres).
In regiunile din estul Australiei 

s-au înregistrat în ultimele două 
săptămîni temperaturi excesiv de 
ridicate. In regiunile de vest ale 
statului New South Wales la 7 ia
nuarie s-au înregistrat temperaturi 
de 50 de grade la umbră. Chiar 
la Sydney, care este așezat la ma
lul Oceanului, temperatura a fost 
de 40-42 de grade. Potrivit agen
țiilor de presă, o asemenea! tempe
ratură nu s-a mai înregistrat aici 
de 20 de ani. Intr-o serie de re
giuni alte statului New South Wa
les au fost introduse restricții în 
ce privește consumul de apă. Din 
cauza căldurilor caniculare, în par
tea de est a Australiei și în Tas 
mania au devenit frecvente incendi
ile în păduri, care provoacă mari 
pagube.

P.S.I. continuă
narea Națională în timpul votului 
de încredere în guvernul Moro a- 
ceștia continuă să nu se supună 
hotărîrii.

încordarea din Partidul socialist 
continuă să crească amenințînd să 

din Montgomery (statul Alabama) 
pentru că au participat în mai 1962 
la marșul „Călătorilor libertății" 
organizat în semn de protest îm
potriva legilor rasiste existente în 
acest stat. Cele 11 persoane fuse
seră condamnate la 30 de zile în
chisoare și la o amendă de 100 
dolari fiecare.

CIUDAD DE MEXICO. — In 
cursul anului 1963 țările Americii 
Latine au produs în total 93 iilme 
artistice, dintre care 40 au lost 
realizate numai în Mexic. Dintre 
cele mai reușite iilme mexicane se 
numără „Bandita" cu Maria Felix, 
„Omul de hîrtie", „Zile de toamnă" 
și „Intrare imediată" cu comicul 
Cantinilas, cunoscut în țara noas
tră din filmul „Pompierul atomic".

NEW YORK. — ZiaruJ „New 
York Times" relatează că Republi
ca Dominicană a cumpărat’ o însem
nată cantitate de grenade cu gaze 
lacrimogene în valoare de 111000 
dolari, care urmează să fie folo
site de poliția dominicană. In le
gătură cu aceasta, ziarul scrie că 
„în Republica Dominicană sporește 
nemulțumirea populară față de re
gimul dictatorial".

nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: întreprindere.

MITING DE PROTEST LA TORONTO
OTTAWA 8 (Agerpres).
In legătură cu sosirea din S.U.A. 

a unor noi cantități de focoase 
nucleare în provincia Ontario, 
unde sînt amplasate escadrile de 
avioane — fuzee canadiene, la To
ronto a avut loc un mare marș de 
protest organizat de grupul de 
luptători pentru interzicerea armei
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Conferința Asociației internaționale 
de transporturi aeriene

MONTREAL 8 (Agerpres).
După cum se anunță din Mon

treal, conferința Asociației interna
ționale de transporturi aeriene 
(I.A.T.A.) a hotărît ca toate cele 
18 societăți care deservesc trans
porturile aeriene peste Atlantic să 
reducă, începînd cu 1 aprilie, cos
tul unor categorii de bilete pentru 
avion.

După cum a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă William 
P. Hildred, directorul general al 
I.A.T.A., acordul încheiat este mai 
mult un acord de principii urmînd 
ca o serie de prevederi de ordin 
tehnic să fie adoptate în cursul 
următoarelor ședințe de lucru ale 
conferinței, astfel ca acordul final 
să poată fi semnat cît mai urgent.

După cum se știe, problema re
ducerilor costului biletelor de avion

—--------o---------
EVENIMENTELE DIN CIPRU

NICOSIA 8 (Agerpres).
Liderii ciprioți greci și turci au 

ajuns — după 72 de ore de tra
tative — la un acord în vederea 
restabilirii libertății de mișcare și 
de circulație în întreaga insulă, 
înaltul comisar britanic în Cipru, 
sir Arthur Clark, președintele Co
mitetului politic de legătură în ca
drul căruia a fost negociat acor
dul, a anunțat imediata ridicare a 
tuturor barierelor și barajelor de 
sîrmă ghimpată. ,E1 a precizat tot
odată, că unitățile engleze vor 
rămîne deocamdată, la limita din
tre cartierele grec și turc din Ni
cosia, în așa-numita zonă neutră.

☆

La New York, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant a avut în
trevederi cu Rossides, reprezen-

SAN JOSE. — După cum trans 
mile agenția Prensa Latina, capita
la Republicii Costa Rica, San Jose, 
s-a aflat recent în obscuritate din 
cauza cenușei provocate de intensi
ficarea activității vulcanului Irazu 
Ultima erupție a vulcanului a pro
vocat, de asemenea, alunecări de 
teren, ceea ce a determinat autori
tățile să ordone evacuarea spitalu
lui Duran situat la 12 km. de vul 
can.

CAIRO. — Consiliul revoluției, 
din Oman a dat publicității o de 
clarație în care se sublinia'ză eă 
lupta poporului omanez continuă, în 
ciuda încercărilor autorităților colo
niale de a o înăbuși. Rîndurile for
țelor revoluționare ale poporului 
din Oman, se arată în declarație, 
cresc șl se întăresc pe zi ce tre
ce, Iar patrioții din acest teritoriu 
nu vor înceta lupta pînă la sfîi- 
șitul victorios. Poporul omanez es
te ferm hotărît să lupte pentru 
drepturile sale legitime.

BONN. — Guvernul Republicii 
Federale Germane a prezentat mar
ți în- Bundestag proiectul de buget 
pe anul 1964. Cheltuielile prevăzu
te pentru înarmare cuprind o trei
me din buget și sînt cu 5 la sută 

nucleare. Intr-o broșură difuzată 
de participanții la marș se subli
niază că cea mai sigură apărare 
a Canadei o constituie consolida
rea păcii.

Cu același prilej, Congresul 
pentru apărarea păcii din Canada 
a dat publicității o rezoluție în ca
re cere guvernului să declare țara 
zonă liberă de arma nucleară.

peste Atlantic a provocat o serie 
de divergențe între companiile 
vest-europene pe de-o parte și nord- 
americane și canadiene pe de altă 
parte. In timp ce primele conside
rau că-și pot soluționa dificultă
țile de ordin economic sporind ta
rifele la transporturi, societățile 
nord-americane și în special cele 
canadiene urmăreau o reducere a 
costului călătoriilor peste Atlantic 
în scopul atragerii de noi pasageri. 
O sporire a numărului pasagerilor 
era considerată de aceste societăți 
ca principalul mijloc de înlăturare 
a dificultăților economice înregis
trate în ultima vreme.

Realizarea acordului nu soluțio- V 
nează problemele de fond care 
s-au ridicat în cadrul concurenței 
între societățile de transporturi.

tantul permanent al Ciprului la 
O.N.U., precum și eu reprezen
tanții Angliei, Turciei și Greciei 
în legătură cu problema desemnă
rii unui observator al O.N.U. în 
Cipru.

Intr-un interviu acordat agen
ției France Presse, președintele 
Ciprului Makarios a declarat: Dacă 
ciprioții turci vor cere împărțirea 
insulei, voi părăsi masa conferin
ței de la Londra... Vrem un stat 
cu adevărat independent, înzestrat 
cu o constituție democratică, în 
care drepturile minorității să fie 
recunoscute. Dacă conferința de la 
Londra va eșua, voi sesiza O.N.U. 
El a apreciat că situația este în
cordată la Nicosia, dar în restul 
insulei domnește calmul.

mai mari decît în anul 1963. De 
asemenea se prevede sporirea chel
tuielilor sociale privind alocațiile 
pentru copii și invalizi de război.

LIMA. — Agenția France Presse 
relatează că, la 7 ianuarie, un au
tobuz s-a răsturnat pe șoseaua din
tre orașele Arequipa și Cuzco din 
Peru. Datorită accidentului 15 per
soane și-au găsit moartea, iar al
te 30 au fost grav rănite.

NEW YORK. — Thomas Pender, 
unul din ultimii veterani ai războa
ielor duse de imigranții albi din 
Statele Unite împotriva pieilor ro
șii din Far West, fost combatant 
al războiului hispano-american din 
1898, a murit la 7 ianuarie ia un 
spital din New York. El se pregă
tea să-și serbeze cea de-a 105-a 
aniversare la 22 februarie. Pînă fn 
ultimele sale zile, Pender s-a bu
curat de o sănătate excelentă, mîn- 
cind cu mare poftă și fumîndu-șl 
zilnic pipa.

LEOPOLDVILLE. — Comisia pen
tru cultură și educație a Organi
zației Unității africane .întrunită la 
Leopoldville, a luat maiți în dezba
tere problemele referitoare la crea
rea unei agenții de presă africane, 
a schimbul ilor de programe de ra- 
<iio și televiziune precum și aceee 
a creării unui Institut de studii 
africane.
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