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Filaturii din Lu-

econo-

însă munci-

de tov. 
al Sfa- 
care a filatură 

o depă-
1,2 la 

fruntea 
se aflau

frumoase. Toate 
întreprindere erau 
zi și angajamen-

Rîpeanu Dumitru

Deschiderea 
„Săptămînii 

economiei
In ziua de 23 noiembrie, la 

cinematograful 7 Noiembrie din 
Petroșani a avut loc deschiderea 
festivă a „Săptămînii 
miei“.

Ședința a fost condusă 
Moraru Gligor, secretar 
tului popular orășenesc, 
dat cuvîntul tov. Drăgușin Au
relian, directorul sucursalei 
C.E.C. din Petroșani.

Cu acest prilej, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea Săptămî
nii economiei, nou prilej de re
liefare a faptului că datorită 
hotărîrilor partidului și guver
nului veniturile oamenilor mun
cii au crescut în ultimul an cu 
4,7 miliarde lei.

In prezent, numărul depună
torilor la Casele de Economii a 
ajuns la circa 3.200.000, reve
nind un libret la 6 locuitori pe 
țară. De asemenea soldul eco
nomiilor a crescut cu 11 la sută 
față de anul 1953. Acest lucru 
este reflectat și de situația pre
zentă din raionul Petroșani, ca
re se situează între raioanele 
fruntașe în ceea ce privește 
munca de lămurire a oamenilor 
muncii pentru depunerea 
nomiilor lor la C.E.C.

eco-

Cu. 41 de zile 
înainte de termen

In, ziua de 20 noiembrie, co
lectivul întreprinderii comerțului 
cu ridicata pentru textile și în
călțăminte a obținut un frumos 
succes. El. a îndeplinit în aceas-. 
tă zi sarcinile anuale de plan 
repartizînd spre vînzare mărfuri 
în contul anului viitor.

BARZOIU MARIA
corespondentă

O

Organizația de bază și comi
tetul sindical de la preparația 
Petrila folosesc diferite forme ale 
agitației politice de masă în sco
pul mobilizării întregului colectiv 
la realizarea planului de produc
ție.

In jurul clădirii birourilor pre
parației, clădire construită în 
anii puterii populare, se poate 
vedea o agitație vizuală cu un 
conținut bun. Ea oglindește re
zultatele obținute în cadrul între
cerii socialiste și popularizează 
fruntașii în producție. Unul din
tre panouri prezintă succesele 
obținute de către muncitorii din 
cadrul sectoarelor de preparare și 
prelucrare.

Sectorul de preparare, de pil
dă, a îndeplinit planul producției 
brute și producției nete pe luna 
octombrie în proporție de 105,4 
Ia sută și, respectiv 107.7 la su
tă, iar sectorul de prelucrare a 
avut și el frumoase depășiri de 
plan — la brichete 111.3 la sută, 
iar la semicocs 106 la sută

Lingă biroul distribuție: căr
bunelui se află panoul inovatori
lor și raționalizatorilor. Aici sînt 
expuse numeroase fotografii ale 
muncitorilor și tehnicienilor pre
parației, care prin efortul depus 
au contribuit la îmbunătățirea 
procesului de producție. Printre 
aceștia se numără tovarășii IJcg 
Iosif (care a mecanizat transpor
tul pieselor grele în cadrul spă
lătoriei, făcînd economie de bra-
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Tînărul strungar Bocskai Ștefan de la atelierul electr»- 1 
mecanic al minei Lonea a îndrăgit mult meseria de struni-1 
gar pe care și-a ales-o. Pentru meritele sale în muncă, 
fost primit în rîndurile candidaților de partid. 
IN CLIȘEU: Strungarul Bocskai Ștefan, dă explicații 
nicului Slovenski Adalbert asupra obținerii unui filet de 
calitate.
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Doi km. galerii
mina Lupeni ia o tot mai 
extindere armarea gale- 
în fier, atît cu fier pokal 

i în sistem clopot, realizîn- 
astfel lucrări trainice și

armate în fier
La

mare 
riilor 
cît și 
du-se 
■totodată economi. - substanțiale 
de material lemnos, la cheltuie
lile de întreținere etc. Brigăzile 
conduse de Maxim Adam, Matei 
Nicolae și altele s-au speciali
zat în armarea în fier. Dovadă 
a realizărilor importante obți
nute îh acest domeniu este fap
tul că de la începutul anului șî 
pînă în prezent la mina Lupeni 
peste doi km. galerii sînt sus
ținute cu armare în fier.

Progrese simțitoare s-au înre
gistrat și la extinderea armării 
cu inele de bolțari. De la înce
putul anului s-a armat în acest 
sistem 500 m. 1. galerii.

AcehstS “IWTțiatftfă a~ contribuit 
în mare măsură la> obținerea u- 
nor economii de material lemnos 
și de forță de muncă, pentru în
lăturarea timpilor morți din ca
drul unor munci auxiliare.

Pe poarta 
peni muncitorii intrau voioși și 
se îndreptau grăbiți fiecare spre 
locul lui de muncă. Cu o zi îna
inte, pe graficul întrecerii so
cialiste au fost afișate rezulta
tele obținute pe primele două 
decade ale lunii noiembrie. Rea
lizările erau 
secțiile din 
cu planul la 
tele depășite.

Agitatorul 
se opri în fața graficului și își 
notă într-un car
net cîteva cifre.
Secția 
obținuse 
șire de 
sută. In 
întrecerii 
toarele de la secția de depănat.

— Hotărît lucru — spuse Rî
peanu unui tînăr ce stătea lin
gă dînsul — muncitoarele de 
la secția de dlepănat merită toa
tă lauda. Iată, de exemplu, bri
gada condusă de tovarășa Rof 
Măria a obținut o depășire de - 
peste 20 la sută, iar a legato a- 
rei Konicska Susana 18 la sută. 
Astea sînt depășiri nu glumă. 
Mai compară încăodată datele, 
își băgă carnetul în buzunar și 
porni spre secția de filatură.

La stația de filiere, două 
muncitoare examinau cu multă 
băgare de seamă niște piese 
mici, albe și strălucitoare cu 
zeci și sute de găuri minuscule.

De aceste piese, numite filie
re. depinde mult calitatea fire
lor fabricate. O mică neatenție 
la verificarea lor și rebutul Ia 
fire crește.

— Ați văzut, ne-au întrecut 
cei de la depănat și la calitate, 
și la cantitate. Un moment mun
citoarele se opriră din lucru și 
priviră întrebător la Rîpeanu. 
Apoi, dintr-odată fără să spună

vreun cuvînt se apucară cu și 
mai multă însuflețire de treabă. 
Acest răspuns semnificativ nu 
era grem-de înțeles. Rîpeanu ieși 
mulțumit în sala mare a mași
nilor de filat. Dintr-o privire 
cuprinse întreaga sală. După un 
timp, un zîmbet dle mîndrie îi în
flori pe buze. Cunoștea bine oa
menii din secție. Azi în activi
tatea lor se putea observa ceva 
deosebit. Protejați de șorțuri din 
piele, muncitorii se mișcau re
pede și cu

țe de muncă), Moldovan Traian, 
Țirachi Ștefan, Șofalvi Ludovic. 
NUmai în primele 6 zile ale aces
tei " luni au fost aplicate douăs
prezece propuneri de inovații.

Pe un alt panou destul de ma
re situat în partea dreaptă a 
clădirii birourilor, se găsesc 22 
de fotografii ale fruntașilor în 
producție. Tovarășii Szedlacsek 
Eugen, secretarul organizației de 

' bază, Cupșan. Alexandru, Szigeti 
Ecaterina,' Curețean Maria și al- 

. ții,se află mereu în fruntea între
cerii.

Cu, mult gust este lucrat tin 
fotomontaj, care cuprinde diferi
te fotografii făcute cu ocazia ex
cursiilor organizate de către co
mitetul sindical în acest an cu 
salariații pfeparației în mai mul
te localități din 
și alte panouri 
care înfățișează 
din activitatea 
masă.

Trecîrid prin diferitele sectoare 
ale preparației, întîlnești lozinci 
mobilizatoare. La bricheta; exis
tă un grafic de producție care o- 
glindește realizările obținute de 
către fiecare schimb , în , cadrul 
întrecerii.

.Agitația vizuală este folosită 
la preparația Petrila drept un 
puternic mijloc de mobilizare a 
tuturor muncitorilor la_ îndepli
nirea sarcinilor de piati.

Z. ȘUȘTAC

țară. Mai există 
și fotomontaje 
diferite aspecte 

organizațiilor de

Aprovizionarea de iarnă este asi gurată
Recent, la Spitalul 

din Vulcan, organizația 
ză de partid a luat în 
într-o adunare generală 
tirile care s-au făcut în 
aprovizionării de iarnă 
tuției 
bil.

Din 
ceastă
vederea aprovizionării dte 
conducerea spitalului (director 
tov.. dr. Isacu Fulviu) a 
o preocupare susținută. Printr-o

unificat 
de ba- 

discuție 
pregă- 

vederea 
a insti-

cu alimente și combusti-

referatul prezentat 
adunare a reieșit

a- 
în 

iarnă

în 
că

acțiune voluntară a utemiștilor 
a fost amenajată o nouă încă
pere pentru conservarea zarza
vaturilor. In magazia spitalu
lui au fost depozitate peste 23.000 
kg.
730. 
tele.
rați
produse lactate cu întovărășirile 
zootehnice: din raion.

A. HOZU 
corespondent

de legume 
kg. bulion,

Totodată
20 porci și

și zarzavaturi, 
acrituri și al- 

au fost cumpă- 
s-au contractat

avut

atenție pe culoarele 
dintre mașini, în
locuiau mosoa
re, cercetau și 
încercau firul și 
din cînd în cînd 
comunicau în

tre ei rezultatele. Un tînăr de 
statură potrivită, zărindu-1 pe' 
șeful de schimb, se opri din lu
cru și se apropie de el.

— Ai văzut tovarășe Rîpeanu 
ce ambiție pe depănătoare ? Gred 
că ar trebui să facem și noi ce
va în această direcție.

— Și anume ce crezi că tre
buie să facem tovarășe Mate- 
iescu.

Mateiescu, șeful uneî brigăzi 
fruntașe, se gîndi o clipă și răs
punse : — Să le întrecem.
Ieri, Roșioiu Dumitru și Bumăi 
Ștefan, care sînt muncitori în 
brigada mea, m-au asigurat căi 
pînă la sfîrșitul lunii vor obține 
o depășire de 18—20 Ia sută la 
cantitate. De altfel toate brigă
zile sînt hotărîte să obțină în 
cinstea 
depășiri

...In 
Rîpeanu 
mulți muncitori. Fiecare dintre, 
ei se străduia să-și depășească 
angajamentele luate anterior. 
Brigăzile căutau necontenit me- 
todte noi de muncă. Nici meca
nicii nu se lăsau mai prejos. 
Tovarășii Krakovski Ludovic și 
Feldeși Francisc au promis bri
găzilor că vor asigura în așa 
fel întreținerea mașinilor încît 
acestea să funcționeze ireproșa
bil. Cuvîntul și experiența lor 
cîștigată în peste 20 de ani de 
muncă garantează acest lucru.

Cele 8 
schimbul întîi s-au încheiat cu 
realizări promițătoare, 
re, lîngă cabina portarului tî
nărul Fencea Aron de la stația 
de pompe îl opri pe tovarășul 
Rîpeanu.

— Au funcționat bine pom
pele ? întrebă tînărul.

— Bine, tovarășe Fencea.
— In viitor vor funcționa și 

mai bine. Că dacă îi întrecere 
apoi întrecere să fie.

A. NICHIFOREL

zilei de 30 Decembrie 
cît mai’ mari.

ziua aceea agitatorul 
Dumitru a discutat cu

ore de muncă din

La ieși-

IN CURIND IN MAGAZINE

s Noi produse ale întreprinderilor constructoare de mașini 
Î Industria constructoare 
_ șîni a început să fabrice

: de ma- 
fabrice nume- 

C roase articole din cele prezentate 
\ recent la pavilionul de mostre 
6 de mărfuri în vederea punerii 
) lor în vînzare- în. cursul anului 
{ viitor.
t Astfel s-a trecut la producerea 
( a două tipuri de frigidere: unul 
) avînd o capacitate utilă de 100 
) litri, iar celălalt de 160 litri.
< Din punct de Vedere constructiv 
{ frigiderelor li s-au adus o serie 
i de îmbunătățiri. Multe din pie- 
) sele interioare, cum sînt cutiile 
) pentru conservarea untului șf a 
? altor produse lactate, ca și raf- 
( turile, ramele dulapului, se fabri- 
{ că din materiale plastice.
J La întreprinderea Radio Popu-
< Iar s-a trecut la producerea u-

i
nor aparate de radio recepție cu 
calități îmbunătățite ca aparatul

popular „Junior“, atît pentru 
baterie cît și pentru curent elec
tric. In anul viitor vor apare în 
comerț și noile aparate cu 
transistori, aparatul de lux „E- 
nescn“. Alături de aceste apara
te. fabrica Radio Popular va 
produce și aparatul „Diamant“ 
prevăzut cu radio, pick-up și 
sertare pentru păstrarea Dlăcilor 
de patefon

Industria' constructoare de ma
șini a fabricat pînă în prezent 
aproape 350.000 de biciclete de 
tip „Carpați“. Pentru producția 
anului viitor, care va cunoaște o 
creștere simțitoare, se fac acum 
pregătiri intense.

Au început să fie produse mo
torașele atășabîle Ia biciclete. 
Un astfel de motoraș are o pu
tere de 1,5 C.P. și funcționează

în doi ■ timpi, capacitatea cilin
drului fiind de 48 cmc.

Motoreta de tip „Carpați“ — 
un alt produs intrat de asemenea 
în fabricație — este dotată cu 
un motor care îi asigură o vite- 

. ză pe șoselele asfaltate de 45j 
km/oră. Greutatea proprie a mo-' 
toretei este de circa 55 kg., a- 
vînd ca sarcină maximă 250 kg. 
Ea consumă mai puțin de 2 litri 
de combustibil la 100 km. și e 
prevăzută cu un rezervor de 
benzină de 6 litri.

In întreprinderile constructoa
re de mașini se pregătește de 
asemenea fabricarea pe scară in
dustrială a numeroase alte arti
cole solicitate din ce în ce mai 
mult de cumpărători, cum sînt 
plitele și cuptoarele de aragaz 
de timp îmbunătățit, mașini de 
cusut, mașini de spălat rufe, as
piratoare de praf etc.
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STEAGUL' ROȘU
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Recent sectorul V de la mina Lonea, ca și sectorul II Pe
trila și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile anuale de plan. 
La acest succes au contribuit într-o măsură

' țiile tehnice aplicate. In sectorul V al minei 
toate brigăzile din abataje au fost concret 
îndeplini ritmic sarcinile de pi an, inginerii 
torului rezolvînd o seamă de probleme tehnice importante. Prin
tre acestea se numără rezolvarea cu succes a asanării abatajului 
102 unde lucrează brigada condusă de Toacă Ștefan. Aici, după 
o concepție proprie a tehnicienilor sectorului, abatajul, la băn
cile de sus a 
șit, fapt ce a 
drul sectorului 
găuri de mină 
s-a dovedit economă, 
de lemn de mină.

IN CLIȘEU: Șeful sectorului, inginerul Marian Nivolae se 
sfătuiește cu trei din cei mai buni tehnicieni ai sectorului asupra 
defalcării planului pe brigăzi pentru luna decembrie*. Deși a pă
șit primul in noul an, colectivul de aici este hotărît să înscrie 
noi și însemnate rezultate în munca sa.

----- .------------ O-------------------
____  i

Fiecare tona de cărbune 
mai ieftina cu 28,07 lei

28,97 lei 
planificat. 
importantă 
colectiv de 
spune pe întregul bazin. 

Trebuie amintit faptul * 
cursul lunilor anterioare 
sector au fost obținute 
însemnate la prețul de 
cărbunelui extras.
trimestre ale anului s-au soldat 
pentru minerii de idei cu o eco
nomie medie pe tona de cărbune 
de aproximativ 10,22 lei.

ta ajutorul munertordor de la ateiiesele de gwp

apreciabilă și solu- 
Lonea*, de exemplu, 
ajutate pentru a-și 
și tehnicienii sec-

fost inundat cu apă sub presiune și apoi prăbu- 
permis minerilor să lucreze neîntrerupt. Tot în ca- 
V Lonea, coperișul se dirijează la prăbușire cu 

pe linia de ruptură. Aplicată la stratul 5 metoda 
aducînd însemnate reduceri la consumul

Dispozitiv automat 
de blocare a mașinii 

de extracție
La mina Petrila se utilizează 

o mașină de extracție cu abur. 
La puțul deservit de această ma
șină, din lipsa unui sistem de 
semnalizare adecvat, se întîmplă 
deseori coliviei ca 
mai sus de cît este 
ce nu odată a dus 
din cauza întinderii 
ruperii cablului. Pentru a elimina 
acest neajuns doi 
rii minei — tov. 
și Biro Iosif — 
realizat din surse 
pozitiv de siguranță. Dacă coli
via depășește înălțimea necesară 
la mersul în sus, ea acționează 
un sistem electromagnetic care 
pune în mișcare o seamă de pîr- 
ghii care la rîndul lor acționea
ză asupra sistemului de admisie 
a aburului și asupra sistemului 
de blocare a tamburului mași
nii. Aplicată de cîtva timp ino
vația s-a dovedit eficace

— = * = —

Viteze de avansare 
mai mari prin fol

Observații 
asupra 

zăcămintelor
de cărbune din Valea Jiului

să fie trasă 
admis, ceea 

la stagnări 
sau chiar a

dintre inovato- 
Borodi Victor 

au conceput și 
interne un dis-

care 
con- 

flancul 
de la 
la Lo-

■

tat mișcări oscilatorii care au 
avut drept principală urmare li
mitarea zonelor de depunere a 
florei care a dat naștere cărbu
nilor. Datorită presiunilor exer
citate lateral de masele crista
line, stratele sînt înclinate lon
gitudinal pe bazin. Lucrările mi
niere de exploatare din perime
trele 
tate 
strat 
sînt 
tonizate. Prin

Luptni și Uricani, execu- 
în ultimii ani, au demon- 
că în profunzime stratele 

puternic

S T U D i i
sudic de la 
lui Neag cu

Minerii sectorului IV de la mi
na Vulean, au extras de la în
ceputul anului peste planul sec
torului 5700 tone de cărbune din 
care numai în luna octombrie 
1268 tone. Recent, ei au aflat un 
alt rezultat de seamă obținut da
torită grijii deosebite ce au acor
dat-o calității cărbunelui, folosi
rii raționale și intensive a utila
jelor, reducerii consumurilor spe
cifice de materiale.

In octombrie la acest sector 
fiecare tonă extrasă a revenit cu

mai ieftină decît era
Aceasta constituie 0 
realizare a harnicului 
aici, un record putem

că și în 
la acest 
reduceri 
cost al 

Primele trei

mai mari prin folosirea 
capetelor detașabile 

la sfredele
Brigada lui Fleșcan Constan

tin lucrează la săparea unei ga
lerii de cercetare în blocul O ori
zontul XII mina Petrila. Această 
brigadă obține în fiecare lună 
viteze de avansare sporite atît 
prin buna organizare a locului 
de muncă cît și datorită faptului 
că la lucrările de perforare folo
sește sfredele cu capete detașabi
le. In acest fel, brigada șl-ă de
pășit cu 4,6 la sută planul pe 
prima decaaă din noiembrie și 
cu 10,4 la sută, în cea de a doua 
decadă. In sector, aflînd de re
zultatele obținute de brigada tov. 
Fleșcan, o seamă de alte brigăzi 
au cerut să li se dea sfredele cu 
capete detașabile. Conducerea 
minei nu le poate însă satisface 
oerînțele deoarece nu dispune de 
cantități suficiente de asemenea 
piese. Este deci nevoie ca orga
nele comerciale din combinat să 
asigure minerilor cantități sufi
ciente de sfredele cu capete de
tașabile.

t

Importanța geometriei cuțitului de strung 
în procesul de așchiere

îmbunătățirea normări] prin 
continua extindere a metodelor 
de tăiere și stabilirea* optimă a 
regimului de așchiere simt mă
suri care aduc importante eco
nomii bănești în activitatea a- 
tel ¡erelor de grup de la exploa
tările miniere. Redăm mai jos, 
în rezumat, studiul întocmit în 
această direcție de tov. inginer 
Legrand Iosif de la U.R.U.M.P., 
studiu care a găsit o largă a- 
plicare în 
zlnei.

secția mecanică a u-

★

extinderea metodelor 
intensivă a metalelor

Pentru 
de tăiere 
la secția mecanică a U.R.U.M.P. 
s-a instituit un curs de minim 
tehnic pentru pregătirea mun
citorilor, s-a stabilit pentru fie
care loc de muncă regimul op
tim de așchiere, s-a făc-it popu
larizarea formelor corespunză
toare la cuțitele de strung. Fi
gura nr. 1 reprezintă un cuțit 
de strung secționat pentru a se 
putea exemplifica unghiurile sale 
și importanța lor la așchiere. 
Unghiul de degajare C se dă 
pentru a ușura procesul dte aș
chiere, pentru a se micșora fre
carea și, respectiv, uzura sa.

' r 

4

Valoarea sa este de — 0,28
Sr-ț-35 pentru oțeluri și — 0,1 
XHb+35 pentru fonte. Unghiul 
de așezare A se face pentru a 
micșora frecarea cu piesa pre
lucrată. Este 
acestui unghi 
se îa la un 
vans 
rot./minut 
8-12 grade, 
pentru un avans 
mai mare de 6-8 
grade. Unghiurile 
de atac D și E 
au o mare in
fluență asupra 
uzurii cuțitului. 
Cu cît ele vor fi 
mai mici, cu 
atît mai masiv 
va fi capul cu
țitului, așchia 
mai subțire, iar 
căldura degajată 
mai mică, deci 
se influieoțează 
durabilității cuțitului.
mici la aceste unghiuri dau o 
prelucrare mai fină. Este indi
cat ca valoarea lor să fie între 
30—60 grade pentru unghiul D.

Pentru operațiile de degroșa-

re, unghiul de înclinare a tăișu
lui principal — G — influen
țează direcția de evacuare a 
șpanuluf și poate avea valori de 
pînă la + 4 grade, iar pentru 
strunjirea suprafețelor disconti-

de A

ca ’ valoarea

direct asupra 
Valorile

nue G se ia între + 10 și 4- 30 
grade. La lucrările de finisare 
valoarea acestui unghi trebuie 
să fie negativă (între 0 și — 4 
grade) pentru ca așchiile să 
cadă în fața cuțitului, evitîn- 
du-se astfel zgîrierea piesei pre
lucrate.

Bazinul Petroșani este din 
punct de vedere structural o 
depresiune, un sinclinal cu axa 
orientată Est-Nord-Est, foarte 
tectonizat și încălecat ușor de 
formațiunile cristaline la Nord. 
In urma cercetărilor geologice 
și a lucrărilor de explorare, 
vîrsta bazinului se consideră în- 
cepînd odată cu Çretacicul su
perior, apoi a continuat în Pa- 
leogen, Miocen și Pliooen. Din
tre toate aceste ere, cea mai im
portantă este Paleogenul supe
rior (Oligocenul- 
Chatian) 
aflorează 
tinuu pe 
nordic 
Lupeni
nea și pe flancul 
Vulcan la Cîmpu 
mici acoperiri de Acvitanian.

Important este faptul că ro
cile aparținînd acestui orizont, 
variază constitutiv pe înclinare 
de la Nord spre Sud în jumă
tatea estică (între 
Lonea) și de la Sud 
în partea vestică a 
Rocile trec gradat de 
stituție lagunară (de 
care predomină argilele negre, 
mamele bituminoase, argilele 
grezoase, argilele fosilifere cu 
faună și stratele de cărbune, la 
o constituție nisipoasă, de se- 
dimentație. In această formație 
predomină gresiile grosiere, 
conglomeratele mici, șisturi căr- 
bunoase și cărbuni, fenomenul 
fiind însoțit de o reducere a gro
simii pe normală a acestor for
mațiuni și a numărului de stra
te de cărbune, fapt care îngreu
nează identificarea straielor. In 
acest orizont s-au 
strâte de cărbune 
te exploatabile.

Tot timpul cît 
pierea (sedimentarea) bazinului 
fundamentul cristalin a exerci-

Lupeni și 
spre Nord 
bazinului, 
la o con- 
golf) în

recunoscut 20 
din care mul-

a durat um-

Raza de rotunjire la vîrful 
cuțitului este importantă de cu
noscut, deoarece de ea depinde 
îmbunătățirea calității suprafe
ței prelucrate. Dacă însă mări
mea ei trece de limitele admise, 
apar vibrațiile care deteriorează 
cuțitul. Este bine deci ca valoa
rea sa să nu depășească 5 mm.

La cuțitele prevăzute cu plăci 
de oțeluri speciale sau cu aliaje 
dure metalo-ceramice, fața de a- 
șezare se face cu două înclinări. 
Placa se ascute la un unghi de 
așezare A, iar corpul cuțitului 
la un unghi A mai mare cu 3—5 
grade. Lucrul acesta duce lâ u- 
șurarea ascuțirii și finisării plă
cii de aliaj dur.

Dacă se respectă aceste indi
cații sumare, muncitorii care lu
crează la mașini unelte pot a- 
plica cu succes tăierea intensi
vă a metalelor, mărind totodată 
durabilitatea sculei între două 
ascuțiri.

Cunoscfndu-se aceste cîteva 
noțiuni elementare, cu privire 
la geometria cuțitului de strung, 
se poate introduce pe bază de ta
bele, unghiurile optime de as
cuțire a cuțitelor de prelucrat 
în funcție de avans, viteza de a-! 
vansare, materialul de prelucrat! 
și calitatea suprafeței, ceea ce 
va duce la realizarea unor în
semnate economii de manoperă 
și timp, adică la efectuarea pro
cesului de așchiere în condiții 
economice.

deranjate și tec- 
aceasta se 
spune că 
nul Văii 
constituie 
riozitate 
rală, deosebindu- 
se de alte ba

zine carbonifere de pe glob de 
aceeași vîrstă.

Intre Cîmpu lui Neag și Li- 
vezeni bazinul este afectat de o 
puternică linie de falie longitu
dinală în partea nordică. In a 
ceeași zonă se mai deosebește 
o a doua falie longitudinală (a- 
proape 
separă 
nordic, 
pentru 
existat 
superior. In depozitele 
nere s-au format numai 
cărbunoase sau strate 
de cărbune.

Cărbunii din cele 20

poate 
bazi- 

Jiului 
o cu- 
natu-

pe cursul Jiului) care 
net flancul sudic de cel 

Condițiuni favorabile 
acumularea cărbunilor au 
în timpul Oligocenului 

mai ti- 
șisturile 

subțiri

de stra
te puse în evidență sînt înca
drați ca huile. In partea vestică 
a bazinului sînt huile cocsifica- 
bile (după codul internațional de 
tipul 623. 624, 634) iar în par
tea estică huile energetice (du
pă același cod de tipul 601, 
611, 701, 711), limita die sepa
rare a celor două zone fiind a 
proximativ pîrîul Crividia care 
traversează cîmpul 
can. Conținutul de 
cuprins în jurul a 
tona extrasă, cu
creștere pe măsură ce exploata
rea coboară.

(Observațiile de față sînt ex
trase dintr-o comunicare făcută 
la cercul A.S.I.T. de la C-C.V.J. 
în cursul acestui an. — N. R.).

minier Vul- 
metan este 

20 m. c. pe 
tendință de

| Cheie pentru | 
¡deblocarea sfredelelor J 
I La lucrările miniere în roci ♦
i de consistență medie, atunci cînd • 
Jse bai găuri de mină mal lungii 
♦ se poate întimpla ca tija sțrede- J 
î lului să se blocheze în gaura J 
Ide mină, mai a- 

les cînd aerul 
comprimai nu 
are suficientă 
presiune.

ț La mina Sta 
lin din bazinul
Ostrava Karvina 
(R. Cehoslovacă) 
se aplică cu re
zultate bune in 
asemenea cazuri, 
deblocarea sfre- 
delului cu ajuto
rul unei chei speciale prevăzute 

J cu șurub de fixare (vezi figu- 
4 ra). Cu o asemenea cheie tija 
* sfredelului nu se mai deformea- 
*
♦ ♦

♦
* 
i 

î

î 
i

ză. perforatorul nu mai este su
pus la solicitări mari, iar efor
tul fizic este minim. O aseme
nea piesă se poate ușor corijec- 
ționa și în atelierele de grup de 
la exploatările Văii Jiului.

e

«
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Frecvența depinde și de propagandist
Sirena a vestit sfîrșitul schim

bului întîi. Propagandistul Bo
nyhay Adalbert scoate din du- 
lăpiorul său niște cărți și un 
caiet, scris cu multă grijă. Cu 
pași grăbiți, el se îndreaptă a- 
poi spre atelierul mecanic al 
minei Petrila. E miercuri, zi de 
studiu la cursul seral anul I în 
limba maghiară, care este con
dus de către tovarășul Bony- 
hay. De fiecare dată cînd se ține 
învățămîntul de partid, el este 
prezent înaintea cursanților, pen
tru a sta de vorbă cu fiecare în 
parte să vadă cum a conspectat 
materialul, cum a reușit să-și 
însușească lecția precedentă.

Tovarășul Bonyhay este un 
vechi propagandist. A intrat 
într-al șaptelea an de cînd con
duce diferite forme de învăță- 
mînt de partid. Anul trecut 
cursul seral pe care l-a condus, 
a fost evidențiat de către comi
tetul de partid al minei pentru 
rezultatele obținute în ridica
rea nivelului politic și ideologic 
al cursanților cît și pentru frec
vența foarte bună din tot cursul 
anului școlar.

înainte cu o zi de ținerea în- 
vățămîntului, propagandistul se 
întîlnește cu fiecare cursant. El 
se interesează de felul cum a- 
ceștia ș-au pregătit, dacă au cum
va probleme nelămurite, făcîn- 
du-i totodată atenți să nu lip

sească de la curs
Pentru fiecare lecție propa

gandistul se pregătește temei
nic. După ce studiază cu atenție 
materialul teoretic indicat, își 
alege cele mai potrivite exem
ple din viața atelierului cu care 
își exemplifică lecția. In fața 
cursanților se prezintă întot
deauna cu un plan scris amă
nunțit, după care face predarea.

Începutul anului de învățămînt 
la I. E.

Pentru anul de învățămînt de 
partid 1959-^-1960, membrii și 
candidații de partid din organi
zația de bază a întreprinderii 
de Explorări Lupeni, au fost în
cadrați la trei forme de învăță- 

, mînt — Istoria P.M.R., Statutul 
H’M.R. și Economie concretă.

roul organizației de bază a 
asigurat din timp cursanților 
toate condițiile pentru buna des
fășurare a învățămîntului. Au 
fost amenajate două săli cores
punzătoare pentru ținerea cursu
rilor. In fiecare cerc există cîte 
doi-trei tovarăși care se ocupă 
cu procurarea materialului bi
bliografic necesar, hn sălile de

Unii tovarăși, ca electricianul 
Nyergheș Alexandru, aplică cu 
succes în munca practică cele 
învățate ia curs. El folosește cu 
multă atenție sîrma, șuruburile, 
tabla și alte materiale căutînd 
să facă cît mai multe economii.

Propagandistul Bonyhay A- 
dalbert se străduiește ca fiecare 
cursant să învețe. In această di
recție el se ocupă de tovarășii 
care întîmpină greutăți. In pre
zent ajută pe tovarășii Birtan 
Ștefan, Kiss Dionisie și pe al
ții, arătîndu-le cum să-și ia no
tițe și cum să studieze. S-a 
preocupat ca fiecare dintre 
eursanți să aibă materialul de 
studiu necesar. Frecvența la 
primele trei lecții a fost bună, 
de sută la sută. La lecția a pa
tra din cei 14 eursanți au fost 
prezenți 12.

De la începutul anului școlar, 
el a vizitat pe fiecare cursant 
fie acasă, fie la locul de muncă. 
Cu tovarășii Bartha Ștefan și 
Nemeș Carol a discutat la ei a- 
casă despre unele probleme le
gate de lecțiile predate în ca
drul cursului. Rezultatele bune 
obținute în cadrul cursului se
ral, se datoresc în mare parte și 
propagandistului care este preo
cupat ca toți cursanții să fie cît 
mai bine pregătiți și prezenți 
la fiecare lecție.

Tovarășul Bonyhay Adalbert 
se preocupă permanent de ridi
carea continuă a nivelului său 
politic și ideologic. De fiecare 
dată, ca și în anii trecuți el 
participă cu regularitate la se- 
minariile organizate de către 
cabinetul de partid, știind că 
astfel el poate asigura un con
ținut bogat învățămîntului în 
cercul pe care-1 conduce.

Lupeni
predare și în sectoarele între
prinderii au fost afișate progra
me în care se prevăd zilele și 
orele de.cursuri, iar propagan
diștii selecționați pentru preda
rea lecțiilor In cercurile respec
tive au fost pregătiți temeinic. 
Pînă în prezent în cercurile de 
studiere a Istoriei P.M.R. și a 
Statutului P.M.R. s-au predat 
cîte 3 lecții. Față de anii pre- 
cedenți, atît prezența cît și ni
velul de predare a lecțiilor a 
crescut mult. In cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. con
dus de propagandistul Laszlo 
Tiberiu sînt cuprinși 30 de to
varăși. Prezența la lecțiile pre

date pînă acum a fost de 96 la 
sută. Biroul organizației de ba
ză a ajutat' pe propagandiști să 
întocmească lecții atrăgătoare 
și pe înțelesul tuturor cursan- 
ților. La seminarizarea lecțiilor 
predate, cursanții au reușit să 
răspundă bine la toate proble
mele.

La cercul de studiere a Isto
riei P.M.R. condus de propa
gandistul Preisz Ștefan s-au ob
ținut de asemenea rezultate bu
ne. Totuși aici activitatea unor 
eursanți lasă de dorit. Tovarăși 
cum sînt Popa Victor, Puși Sa- 
moilă și Pirici Ioan lipsesc de 
la cursuri. Biroul organizației 
de bază trebuie să se ocupe mai 
îndeaproape de acești tovarăși 
care nu au înțeles nici pînă a- 
cum importanța ridicării nive
lului lor politic, ideologic și cul
tural.

Biroul organizației de bază a 
avut grijă și de membrii și can
didați! de partid care locuiesc 
în alte localități. Astfel, un nu
măr de 14 tovarăși au fost în
scriși Ia cursurile de partid ale 
organizației de bază I.R.T.A 
Petroșani. Din caietul de pre
zență reiese că și acești eursanți 
au o frecvență bună.

O lipsă a biroului organiza
ției de bază este faptul că a în
cadrat în învățămîntul de par
tid un număr prea mic de to
varăși din activul fără de partid 
al organizației de bază. Nu este 
încă tîrziu pentru ca acest ne
ajuns să fie remediat prin înca
drarea celor mai buni tovarăși 
din activul fără de partid în în
vățămînt.

A. N.

REȚETA BUCLUCAȘĂ
La Lonea, în incinta blocului 

magazin se află și o farmacie. 
Aceasta este la fel ca toate far
maciile din raionul nostru în 
ceea ce privește- aspectul și a- 
Bundența de medicamente. Ex
cepție face doar modul în care 
personalul farmaciei din Lonea 
deservește pe cei ce au nevoie 
de anumite medicamente.

Dăunăzi, pe stradă m-a oprit 
o femeie care avea în mîini mai 
multe pachețele (plicuri albe) 
cu diferite medicamente.

-- Tovarășe, mă opri ea, fii 
te rog atît de bun și spune-mi 
si mie ce fel de leacuri or fi în 
plicurile astea. Eu nu mă pri
cep — adăugă ea — și mi-e 
teamă să nu le încurc.

Iau rețeta în mînă și, cum 
știam că pe fiecare punguliță 
trebuie să scrie ce conține și 
cum se iau medicamentele res-

I
ln cursul acestui an, tovarășul Predoșan Nicuiae^forjorT 
la sectorul IV al minei Lupeni, a fost primit în rîndurile > 
membrilor de partid. El s-a angajat să obțină la locul său S 
de muncă economii rit mai Însemnate, angajament care și4’< 

respectă. IN CLIȘEU: Forjorul Predoșan Niculae lucrează > 
} la nituirea unei colivii pentru puțul Ștefan. S

Mașini sini, dai lot ne jos ireiiii sa aiergein
„Foarte bine, avem cursă 1 De 

acum înainte umblăm cu autobu
sul“.

Așa s-au gîndit oamenii mun
cii din Lupeni, cînd au început 
să circule pentru prima oară 
cursele locale în orașul nostru.

Dar pe măsură ce trecea tim
pul, entuziasmul lor se răcea. 
Aceasta deoarece dacă înainte de 
înființarea curselor în orașul nos
tru deplasarea oamenilor pe jos 
era justificată de lipsa de mij
loace, acum nu mai e justifica
tă de nimic. Cam jumătate din 
timpul zilelor, în loc să circule 

pective, dau să citesc. Dar n-am 
avut ce citi, pentru că nu scria 
nimic.

Mă uit la rețetă, mă uit la 
■ femeie, care, pricepînd poate că 
. nu pot s-o ajut, era și rnaii mîh- 

nită. Desfac o punguliță, o des
fac și pe a doua, văd aspirine, 
sulfamide, dar cîndi desfac ce
lelalte (că avea vreo patru!), 
n-am mai știut ce-i acolo.

Supărat, i-am spus femeii : 
Du-te dumneata înapoi și spu- 
ne-i tovarășei farmaciste să-ți 
scrie denumirea medicamentelor 
și cum se iau, așa cum se face la 
toate farmaciile.

Femeia făcu cale întoarsă, în 
vreme ce eu mă gîndeam că ar 
fi bine ca asemenea cazuri să 
nu se mai întîmple deloc. Nu e 
de aceeași părere și conducerea 
farmaciei din Lonea ?

R. S. 

două autobuse, circulă unul sin
gur pe motiv că celălalt e de
fect. Din ce cauză ? Oare nu și 
din cauză că șoferii nu-și prea 
îngrijesc mașinile ? Nimeni însă; 
nu controlează acest lucru, nici 
șeful de coloană Bojică, nici or
ganele I.R.T.A. din Petroșani, cu 
toate că sezisări sînt nume
roase.

Lipsuri sînt și în amplasarea 
stațiilor. Intr-un timp nu prea în
delungat s-au stabilit și s-au 
schimbat de cîteva ori stațiile' 
pentru pasageri. Totuși, unele 
stații sînt plasate în locuri ne
potrivite, iar în locuri unde se 
simte nevoia lor lipsesc. De pil-; 
dă la școala nr. 2 din Lopștein,! 
o stație de autobus ar deserv 
profesorii, elevii și părinții ele-; 
vilor care vin deseori la școală, 
pe cetățenii care fac cumpără
turi la alimentara și la măcelă
ria din apropiere, lăsînd la o par
te făptui că acolo se mai află și! 
capătul unei străzi, ai cărei lo-' 
catari ar avea stația aproape.1 
I. R. T. A. Petroșani, nu știm1 
din ce considerente, nu e de a-1 
cord să plaseze aici o stație.

Getățenfi din Lupeni nu pj< 
sînt de acord cu felul cum sînt 
deserviți de către autobusele 
I.R.T.A. Se pare însă că ușii bi- 
rocrați de la I.R.T.A. preferă ca 
autobusele din Lupeni să nu cir
cule cum trebuie, ca transportul 
în orașul nostru să nu funcțione
ze la nivelul cerințelor.

D. VASILE
— - Lupeni

Din darea de seamă prezenta
tă în adunarea generală de ale
geri a organizației U.T.M. de la 
U.R.U.M.P., cît și din discuțiile 
purtate de comuniștii invitați la 
adunare, printre care tovarășii 
Găgeanu Dumitru, secretarul co
mitetului de partid și Farkaș E- 
merik, directorul uzinei, a reieșit 
aportul tot mai însemnat al ti
nerilor metalurgiști de la Uzina 
de reparat utilaj minier Petro
șani la lupta pe care o desfă
șoară colectivul uzinei pentru a 
livra minerilor Văii Jiului uti1 
jele și piesele de schimb necesare, 
ajutîndu-i la sporirea producției 
de cărbune.

In cursul acestui an colectivul 
Uzinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani a obținut realizări, 
însemnate în îndeplinirea planului 
de producție. In primele 9 luni 
ale anului productivitatea muncii 
a crescut cu 8,33 la sută, s-a re
dus prețul decost cu 6,16 la sută.

La aceste succese, tineretul u- 
zinei a adus o contribuție impor
tantă. Au fost evidențiate în a- 
dunare mai ales realizările brigă
zilor de tineret conduse dc tov. 
Voinici Ștefan, care a redus tim
pul de execuție a mașinilor de 
gătit cu 90 de minute pe bucată 
și Kristály Ludovic, care își de
pășește lunar sarcinile de plan 
cu cîte 15—25 la sută, precum 
și numeroși tineri fruntași cum

Ridicarea caftficării profesionale — preocupare 
a tuturor tinerilor muncitori

sînt tov. Ștefan Iulian. Gergely 
Ludovic, Ailenei Petru, Toth Iu- 
lui, Dragomir Dumitru, Blozva 
Valentin și alții. Tinerii uzinei, 
a subliniat darea de seamă, au 
efectuat peste 5000 ore de mun
că voluntară la colectarea iieru- 
iui vechi, la înfrumusețarea ora
șului, pe șantierul de construcții, 
etc.

In munca de educație organiza
ția a dobîndit de asemenea re
zultate bune. Un număr de 45 
de tineri, dintre cei mai buni, 
au primit recomandări pentru a 
deveni candidați de partid.

Pe lingă reliefarea realizărilor, 
adunarea generală a oglindit 
faptul că în activitatea organiza
ției U.T.M. din uzină mai există 
deficiențe.

Atît darea de seamă cît și nu
meroși vorbitori au subliniat că 
în ridicarea calificării tineretului 
din uzină există încă deficiențe 
serioase. In uzină, a arătat tînă- 
rul ing. Soimosi Alexandru, pro
cesul tehnologic este într-o con
tinuă perfecționare, fapt care ce
re din partea tinerilor să-și ridice 
în continuu calificarea profesio
nală. Despre lipsurile din califi
carea tinerilor a vorbit inginerul 

Țecu Traian, șeful secției turnă
torie. In această secție se mai 
fac rebuturi cauzate în parte și 
de nivelul de calificare scăzut al 
unor tineri muncitori. S-a vorbit 
mult la adunare despre preocu
parea continuă a conducerii între
prinderii pentru crearea de con-
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a orga
nizației de bază U'.T.M. de 
la U.RAJ.M.P.

diții optime tinerilor de a-și ri
dica calificarea. Au fost organi
zate cursuri de minim tehnic în 
majoritatea secțiilor, au fost în
tocmite programele de desfășura- 

a acestor cursuri, a’u fost de
semnați lectori din rîndurile in 
ginerilor și tehnicienilor. Dar or-*' 
ganizația U.T.M. nu s-a preocu
pat în continuare de asigurarea 
desfășurării corespunzătoare a 
acestor cursuri. „Cursurile de mi
nim tehnic cuprind 160 de ti
neri“ — se afirmă în darea de 
seamă. Iar în continuare se spu
ne ; „Cursurile de minim tehnic 
nu au funcționat satisfăcător deci 

rezultatele nu au fost cele scon
tate“. Tot în darea de seamă 
s-a arătat că în secția mecanică 
cursul de minim tehnic s-a des
trămat. De asemenea se desfă
șoară nesatisfăcător cursurile de 
minim tehnic în secțiile turnă
torie, construcții metalice. Ce au 
făcut organizațiile U.T.M. din a- 
ceste secții pentru mobilizarea 
tinerilor la aceste cursuri, pentru 
lămurirea tinerilor asupra impor
tanței ridicării calificării lor pro
fesionale ? Munca politică în 
această direcție s-a desfășurat 
superficial. Atitudinea necores
punzătoare a unor tineri față de 
ridicarea calificării profesionale 
a fost oglindită în adunare chiar 
de tînărul Ionescu Alexandru ca
re a motivat neparticiparea tine
rilor la cursul de minim tehnic 
pentru că... nici muncitorii vfrst- 
nici nu participă.

Față de asemenea atitudini 
posturile utemiste de control, a- 
dunările generale U.T.M. și 
chiar darea de seamă a comite
tului U.T.M n-au luat poziție 
combativă.

Mai mulți participanți la dis
cuții, între care tovarășii Mar- 
dare Vasile, Munteanu Simion și 

alții, au criticat vechiul comitet, 
pentru că munca politico-educa- 
tivă pe care a desfășurat-o n-a 
avut ca obiectiv central dezvol
tarea la tineri a atitudinii noi, 
socialiste față de muncă, față de 
societate. In uzină mai sînt tineri 
care nu îngrijesc utilajele, fac 
absențe nemotivate, manifestă 
atitudini necorespunzătoare față 
de maiștri și muncitorii vîrstnici. 
Formele muncii politic ^-educati
ve, activitatea cultural-artistică 
n-au fost folosite din plin pentru 
combaterea lipsurilor.

La sfîrșitul adunării a luat 
cuvîntul tov. Ghinea Ioan, secre
tar al Comitetului raional U.T.M. 
El a dat indicații prețioase în 
vederea îmbunătățirii muncii edu
cative în rîndurile tineretului din 
uzină. Mobilizarea tinerilor la 
realizarea de economii, la ridi
carea calificării profesionale, crea
rea unei opinii combative față de 
cei indiscipllnați și a apucături
lor înapoiate, trebuie să stea în 
centrul atenției noului comitet 
U.T.M. din uzină. înfăptuind a- 
ceste indicații, cît și măsurile e- 
laborate de adunare, organizația 
U.T.M. de la U.R.U.M.P. va ob
ține succese și mai însemnate în 
viitor în educarea comunistă a 
tineretului, în mobilizarea lui la 
îndeplinirea sarcinilor care revin 
colectivului uzinei.

I. 1WBEK



STEAGUL R@t

Giovanni Gronehi, președintele Italiei, 
va îace o vizită în Uniunea Sovietieă

MOSCOVA 24 (Agerpres). >— TASS amuață:
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. l-a invitat pe 

președintele Republicii Italia Giovanni Gronchi, să întreprindă 
o vizită oficială în Uniunea Sovietică.

Președintele Italiei a primit cu satisfacție această invi
tație. El va sosi la Moscova Ia 8 ianuarie 1960 și va rămîne 
în Uniunea Sovietică aproximativ o săptămînă.

In afară de Moscova, unde președintele se va întîlni cu 
conducătorii de stat ai Uniunii Sovietice, el va vizita de a- 
setnenea Leningradul.

Președintele Gronchi va tl însoțit de ministrul Afaicerilor 
Externe al Italiei, Giusepe Pella.

„Vizita lui N. S. Hrușciov în Franța 
umple de bucurie inimile 

francezilor“
PARIS 24 (Agerpres)
Presa franceză continuă să re

dea în coloanele sale ecoul uriaș 
stîrnit în Franța de știrea cu 
privire la proiectata vizită a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov. Zi 
de zi, scrie săptămînalul francez 
„La Tribune des Nations“, știrea 
că premierul sovietic va face o 
vizită în Franța își cîștigă noi 
simpatizanți în rîndul oamenilor 
cinstiți din Franța. „Vizita pre
mierului sovietic în Franța scrie 
Bernard Lavergne, profesor la 
Facultatea de Drept din Paris, 
umple de bucurie inimile france
zilor. Aceasta se datorește fap
tului că poporul francez înțelege 
destul de bine cît -de mari pot 
fi avantajele pe care le-ar aduce 
celor două popoare o înțelegere 
reală între ele. La aceasta contri-

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

Declarația 
primului ministru irakian 

Kassem
BAGDAD 24 (Agerpres!
Ziarul „As Savra“ relatează 

că primul ministru Kasșem a de
clarat într-o convorbire cu ur 
grup de ofițeri irakieni, că Ira
kul este un stat neutru. El se 
pronunță împotriva blocurilor rn 
litare și a politicii agresive și 
va acorda ajutor celorlalte țări 
arabe. Vorbind despre uneltirile 
imperialiștilor împotriva inde
pendenței Republicii Irak, Kas
sem a declarat că toate aceste 
atacuri se explică prin faptul că 
imperialismul vrea să nimiceas
că Republica, creată pe baza li
bertății, deoarece ea servește 
drept exemplu demn de urmat 
celorlalte țări.

cțfeAfa,
COPENHAGA. In orașul Aar- 

hus a avut loc o conferință a 
muncitorilor din întreaga Dane
marcă împotriva aducerii arme
lor atomice și a construirii de 
depozite militare pe teritoriul 
Danemarcei. La conferință au 
luat parte 244 de delegau, aleși 
de organizațiile sindicale de pe 
lîngă uzine și fabrici din întrea
ga țară, precum și numeros- oas
peți.

PRAGA. Uzina „V. I. Lentn" 
din Plsen a produs un generator 
cu o putere de 100.000 kW. des
tinat centralei electrice „Orlik“ 

pe Vltava — cea mai mare din 
R. Cehoslovacă. Pentru transpor
tarea generatorului care are înăl
țimea de 12 metri, diametrul sta
torului de 8,5 metri, iar al roto
rului de 6,5 metri sînt necesare 
5 vagoane de cale ferată.

LONDRA. Numărul șomerilor 
din Scoția trece de 20.000 de oa
meni, a declarat George Middle- 
ton, secretarul general al Fede
rației sindicatelor din Scoția.

PEKIN. Recent a fost termi
nată construirea unei noi căf fe- 

buie de asemenea faptul că ma
joritatea poporului francez nu 
poate să uite că dintre marile 
țări ale Europei, Rusia este sin
gura națiune care n-a luptat ni
ciodată împotrita Franței. Un 
anumit moment a întunecat poa
te bunele relații dintre cele două 
țări, și acesta a fost atunci cînd 
Napoleon hazardat de o idee ne
bună a atacat Rusia... Acest fapt 
însă nu poate întuneca bunele re
lații de prietenie care s-aa sta
tornicit între cele două popoare.

Poporul francez nu poate ui
ta de asemenea că dacă marea 
armată sovietică nu ar fi nimicit 
armata hitleristă, eliberarea Fran
ței ar fi fost cu mult timp tatîr- 
ziată, ba poate chiar imposibi
lă“.

„Le Monde” publică declarațiile 
senatorului Maroselli care arată 
că „vizita premierului Hrușciov 
în Franța este binevenita și ea 
va contribui la destinderea situa
ției internaționale și la înainta
rea cu un pas mai devreme spre 
instaurarea unei adevărate păci“.

Schimbul de mărfuri 
între R. P. Mongolă 

și U. R. S. S.
MOSCOVA. La 23 Boiembrie 

a fost semnat la Moscova între 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Mongola un protocol 
cu privire la schimbul de măr
furi pe anul 1960. Uniunea So
vietică va Hvra R.P. Mongole 
diferite utilaje industriale, mașini 
agricole, tractoare, ’ automobile, 
produse petrolifere, materiale de 
construcții și alte mărfuri. R. P. 
Mongolă va livra U.R.S.S. vite 
pentru carne, unt presat, lină de 
oaie, păr de cămilă, blănuri.

rate avind o lungime de 230 
km. Această cale ferată, care 
pornește de la Pekin spre nord 
și traversează marele zid, spre 
Dende face legătura cu rețeaua 
căii ferate a Chinei de nord-est.

Populația din Okinawa cere realipirea 
acestei insule la Japonia

TOKIO 24 (Agerpres)
După cum a anunțat postul d 

radio Tokio o misiune a Partidu
lui Socialist din Japonia, care a 
făcut o vizită de o săptămînă în 
insula Okinawa, unde a efectuat 
o anchetă asupra condițiilor eco
nomice, politice și militare din a- 
ceastă insulă ocupată de foiȚele 
armate ale S.U.A., s-a reîntors 
la Fukuoka, în Japonia. In de
clarația făcută la întoarcere, 
membrii misiunii au subliniat că 
populația din Okinawa cere reali- 
pirea acestei insule la Japonia.

Membrii misiunii au relevat că 
exercițiile cu proiectile teleghi
date americane care se fac în

Vinii Iii i. I. Nihin 
îi Inii

MONTERREY 24 (Agerpres) 
TASS anunță:

La 23 noiembrie A. I. Miko- 
ian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care întreprinde o vizită în Mexic, 
a plecat într-o călătorie prin ța
ră. El a sosit deja în micul oră
șel industrial Monclova, unde se 
află cel mai mare combinat me
talurgic din Mexic ’„Altos Or- 
nos“.

Intr-o secție A. I. Mikoian a- 
stat de vorbă cu un tînăr inginer, 
Miguel Sordia, absolvent al Ins
titutului național din Mexic. Din 
convorbire a reieșit că admini*. 
'trația combinatului „Altos Or- 
nos" intenționează să-l trimită 
pe Miguel Sordia să studieze în 
Uniunea Sovietică. A. I. Mikoian 
i-a urat tînărului inginer succe
se în învățătură și muncă. El a 
subliniat că dacă Mexicul vrea 
să devină o țară dezvoltată din 
punct de vedere industrial, el 
trebuie în primul rînd să pregă
tească cadre bune.

In aceeași zi A. I. Mikoian 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat pe calea aerului spre Mon- 
terrey — al treilea oraș din Mexic 
în ce privește numărul populației.

înscenarea judiciară de la Düsseldorf
DUSSELDORF 24. (Ager

pres).
La Dusseldtorf continuă pro

cesul rușinos înscenat unor cu- 
noscuți luptători pentru pace 
din Germania occidentală.

In ședința din 23 noiembrie 
tribunalul a procedat la intero
gatoriul lui E. Eckert. Răspun
zând la întrebările președinte
lui tribunalului, E. Eckert a vor
bit despre participarea sa la 
mișcarea pentru apărarea păcii. 
El a subliniat că Ia mișcarea 
peniru pace au participat și par
ticipă nu numai comuniști, ci și 
numeroși reprezentanți ai celor 
mai diferite pături ale populației, 
oameni de^tliferite vEderi poli
tice.

Judecătorul a pus o serie die 
întrebări provocatoare, cum este 
de exemplu întrebarea: Ale 
chî „directive“ le-a îndeplinit 
E. Eckert, cine i-a „plătit“ pen
tru participarea sa la mișcarea 
pentru pace.

Eu nu sînt un agent plătit! 
— a răspuns cu. indignare Ec
kert. Eu am devenit un partici
pant activ la mișcarea pentru 
pace, pentru că așa mi-a porun
cit inima, din convingeri perso
nale ferme, fiind adînc convins 
că pacea este baza vieții Mu- 
ror oamenilor.

prezent în Okinawa pun în pri
mejdie viața locuitorilor insulei. 
In afara numeroaselor baze mili
tare americane din această in
sulă, autoritățile militare ameri
cane se pregătesc să instaleze 
rampe de lansare pentru proiec
tile teleghidate în jurul a 17 lo
calități.

Partidul Socialist din Japonia 
va cere guvernului Kiși cu pri
lejul sesiunii extraordinare a die
tei, care va avea loc în curînd, 
realipirea insulei Okinawa la Ja
ponia și restabilirea drepturilor 
omului pentru populația din Oki
nawa care se află în prezent sub 
dominația S.U.A.

Hofârlri ale partizanilor pâc
Sa fie preîntîmpinată înarmarea atomice 

a japoniei
TOKIO 24 (Agerpres).
La 23 noiembrie și-a încheiat 

lucrările la Tokio conferința 
partizanilor păcii din Japonia 
consacrată celei de a X-a ani
versări a mișcării pentru pace 
din Japonia și din întreaga 
lume.

Conferința a fost consacrată 
problemelor împiedicării militari
zării țării, preîntîmpfnării noului 
acord militar japono-american, 
lichidării înarmării.

Conferința hotărăște în de
clarația adoptată în unanimita
te că sprijină în întregime co
municatul comun sovieto-ameri-

Odată pentru totdeauna experiențele 
cu armele termonucleare trebuie să încete*

VARȘOVIA 24 (Agerpres).
După cum anunță PAP, la 23 

noiembrie Prezidiul Comitetului 
polonez de luptă pentru pace a 
adoptat o hotărîre în problema 
dezarmării. In această hotărîre 
se spune că activitatea forțelor 
păcii, sprijinită cu hotărîre de 
toate popoarele, a început să dea 
roade. Forțele agresive devin tot 
mai izolate, Crește prestigiul 
Uniunii Sovietice și al întregu
lui lagăr socialist.

Opinia publică din Polonia a 
urmărit cu un uriaș interes și

Eckert a demascat născocirea 
cuprinsă în acuzație, potrivit că
reia lupta pentru pace este, con
dusă de comuniști, subliniind 
printre altele că pastorul Ober- 
hof, care stă alături die el, pe 
banca acuzaților, nu este nici
decum comunist. EI a subliniat 
că numeroși oameni din Germa
nia occidentală, fără* să fie co
muniști, au donat sume impor
tante fondului mișcării pentru 
apărarea păcii. Eckert a amin
tit că apelul de la Stockholm 
pentru interzicerea armei nu
cleare a fost semnat în Germa
nia occidentală de 2,5 milioane 
oameni

In continuare Eckert a subli
niat că înarmarea Germaniei 
occidentale se desfășoară, ca și 
pe vremea lui Hitler. sub pre
textul „apărării“ făcîndu-se caz 
de o pretinsă „primejdie dlin ră
sărit“. Ne-am pronunțat și ne 
pronunțăm împotriva repetării 
catastrofei în care regimul hitle- 
rist a dus Germania.

După o întrerupere a ședinței, 
tribunalul a trecut la interoga
rea Iui Walfer Diehl. .

PROGRAM DE RADIO
26 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Melodii 
oltenești, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Cîntece, 8,50 Muzică 
populară romînească, 10,00 Dru
meții veseli, 10,40 Muzică ușoa
ră, 11,03 Din muzica popoare
lor, 11,45 Muzică din operele 
lui Bizet, 12,35 Mari ansambluri 
sovietice de cîntece, 14,00 Con
cert de prînz, 15,10 Cîntecul și 
jocul în creația compozitorilor 
noștri, 15,40 Succese peste ho
tare ale artei vocale romînești, 
16,15 Vorbește Moscova! 16,45 
Muzică ușoară, 18,00 Muzică so
vietică de cameră, 18,30 Alma
nah științific, 19,20 Program de 
cîntece și jocuri, 19,45 Transmi
sie din sala Ateneului a concer
tului simfonic festiv cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de exis
tență a Orchestrei simfonice Ra
dio, 22,30 ’Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport. PRO

can semnat de N. S. Hrușci 
și D. Eisenhower.

In declarație se subiinii 
importanța vizitei lui N. 
Hrușciov, președintele Consil 
lui de Miniștri al U.R.S.S. 
S.U.A., și a propunerii lui 
privire la dezarmarea gener; 
și totală.

Declarația adoptată de con 
rință, cheamă pe toți partiza 
păcii din Japonia să intensif 
lupta împotriva revizuirii „ti 
tatului de securitate“ japor 
american și să împiedice în; 
marea atomică a Japoniei.

simpatie desfășurarea vizitei 1 
N. S. Hrușciov în Statele Ui 
te, tratativele pe care el le 
dus la Câmp David cu președi 
tele Eisenhower, tratative ca 
au adus o contribuție importa 
tă la destinderea încordării di 
tre Est și Vest și au creat 
nouă atmosferă în lume.

Alăturăm glasul opiniei p”' 
ce poloneze, se spune în î. 
ierea hotărîrii, la cererea Sj 
perioasă și generală de a 
pune capăt odată pentru tc 
deauna experiențelor cu arm 
le termo-nucleare, de a se pui 
capăt chemărilor la război 
rece, de a se obține o cît m 
grabnică întîlnire la nivel îna

„Nu vrem să participă] 
la pacte militare”

KABUL 24 (Agerpres). • 
TASS anunță :

„Nu vrem să participăm 
pacte militare. Politica de nei 
tralitate a Afganistanului a: 
drept scop întărirea păcii, a îi 
crederii și prieteniei între tpa. 
popoarele“, a declarat mir' 
Afacerilor Externe al Afg...V. 
tanului, Muhammed Naim. 1 
ceastă declarație a făcut-o îi 
fr-un interviu transmis la po: 
tuf de radio Kabul, ca răspur 
la dorința pe care și-a expr 
mat-o președintele Pakistanulu 
generalul Ayub Khan, în cadri 
conferinței de la Teheran a ți 
rilor membre ale C.E.N.T.O., c 

Afganistanul să intre în C.E.N.T.C 
Ministrul Afacerilor Externe t 
Afganistanului a declarat toi 
odată că țara sa tinde de mu. 
să rezolve pe o bază prieteneas 
că divergentele existente într 
Afganistan și Pakistan și s 
creeze o bază reală pentru prie 
tenia dintre cele două țări.

GRAMUL II. 14,07 Melodî 
populare romînești, 15,00 D< 
toate pentru toți, 15,30 Inter 
preți sovietici de muzică ușoa 
ră, 17,00 Cîntece din R. P. Mon 
golă, 17,35 Muzică ușoară, 18,0! 
Muzică populară romînească 
19,45 Muzică ușoară de Sile Di 
nicu și Emanuel Ionescu, 21,1£ 
Interprete de muzică populari 
romînească, 22,00 Imaginea fe
meii în creația muzicală romî
nească.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE: Vîrsta dragostei; AL, 
SAHIA: Săgeata albastră; LO- 
NEA: Nauris; CRIVID1A: Um- 
berto D.; LUPENI: Pentru 100.000 
de mărci; BĂRBATENI: Pră
pastia tigrului; URICĂNI: Sub
marinul „Vulturul“.
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