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Vești de la mina Uricani 
Premiați pentru întreținerea 

excepțională a abatajului
La sectorul I al minei Uricani, 

brigada condusă de comunistul 
Hrițcan Vasile a extras în pri
mele 10 zile din luna iulie, peste 
plan, 330 țone de cărbune cocsi
ficabil, a redus consumul de ex
ploziv cu 40 la sută, dînd în a- 
celași timp cărbune de bună ca
litate. Aceste realizări au devenit 
posibile în urma unei întrețineri 
excepționale a locului de muncă. 
Recent, cu prilejul unui bilanț 
făcut asupra rezultatelor obținu
te de brigăzi în întrecere, condu
cerea sectorului I a evidențiat în 
mod deosebit brigada condusă de 
tov. Hrițcan Vasile pentru cel mai 
curat și mai bine întreținut loc 
de muncă, acordîndu-i și un fru
mos premiu. însuflețiți de rezul
tatele obținute, minerii din bri
gada condusă de Hrițcan V. și-au 
sporit angajamentul cu încă 500 
tone de cărbune cocsificabil.

confecționat de ei. Primele expe
riențe au dat rezultate bune. In 
decurs de 8 ore, sudorii auto- 
geni consumă cu 50 la sută mai1 
puțin carbid decît înainte. In 
luna iunie, iucrîndu-se cu gene
ratorul autogen modificat, sudo
rii au economisit peste 300 kg. 
de carbid. Raționalizarea tovară
șilor Selany losif și Schuszter 
Matei aduce sectorului V o eco
nomie de peste 3000 lei lunar.
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Concurs „Să cunoaștem N.T.S.“
In ziua de 10 iulie a. c, comi

sia pentru protecția muncii a co
mitetului sindical de ,1a mina U- 
ricani a ținut, în sala cinemato
grafului din localitate prima fază 
din concursul pe brigăzi „Să cu
noaștem normele de tehnica se
curității“.

La concurs, minerii partici- 
panți s-au dovedit bine pregătiți. 
In mod deosebit s-au remarcat 
șefii de brigadă Apostol Vasile, 
Tokeș Toma, Mogoș Ioan și De- 
meter Augustin care au dat răs
punsurile cele mai bune. Con
cursul organizat s-a dovedit fo
lositor. El constituie pentru mi
nerii de la Uricani un imbold în 
studierea normelor de tehnica se
curității. In prezent numărul ce
lor care doresc să participe la 
astfel de concursuri a crescut.

0 raționalizare care aduce 
economii

Nu de mult la sectorul V e- 
lectromecanic al minei Uricani, 
tovarășii Selany losif și Schuster 
Matei au pus la punct o nouă ra 
ționalizare. Pentru a reduce con
sumul de carbid folosit în lucră
rile de sudură, ei au adaptat la 
generatorul de sudură autogenă 
un rezervor automat conceput și

Recuperarea lemnului de mină— 
în atenția brigăzilor de muncă 

patriotică
Brigăzile utemiste de muncă 

patriotică din sectorul I al mi
nei Uricani participă activ la 
realizarea sarcinilor ce stau în . 
fața sectorului. Zilele trecute, un 
număr de 30 de tineri brigadieri 
ai muncii patriotice conduși de 
tehnicianul Rugină Miluță au re
cuperat din abatajele cameră nr. 
2, 3 și 10 de pe stratul III, 7 
cărucioare de lemn de mină a 
cărui valoare se ridică la peste 
2000 lei. In această acțiune de 
muncă patriotică s-au evi.dențiat 
tovarășii Qrass Marin, Horcea 
Gh., Opriș V., Cîrciumaru V. ș.a.

A. NICHIFOREL 
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Suflanta a fost reparată 
. într-un timp record

Zilele trecute, la secția de re
parații a U.R.U.M.P. a fost adusă 
în jurul orei 12 pentru a fi repara
tă suflanta de la secția flotație a 
preparației Petrila. Muncitorii pre- 
parației au cerut să li se repare 
suflanta în timpul cel mai scurt 
posibil.

înlocuirea suflantei prin dispo
zitive cu aer comprimat luat din 
conducta principală a minei ar fi 
costat preparația circa 5.000 lei pe 
zi, ceea ce însemna de 10 ori mai 
scump decît folosirea suflantei. 
Pentru executarea reparației a fost 
-necesar să se toarne și să se strun- 
jească lagăre noi, să se rectifice axa 
suflantei. Conform normelor, pen
tru efectuarea reparației ar fi fost 
nevoie de cel puțin 6 zile. Mais
trul Anghel Viorel, strungarul 
Nanciu Petru și ajustorul Matvaș 
Friedricb cărora le-a fost încredin
țată lucrarea au executat-o însă în 
numai 35 ore de muncă — un 
timp record.

i 
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i Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tov. Marcu Gheorghe, 
i Cătuțoiu Ioan și Groza Romulus, mecanici la Depoul C.F.R. Re. 
♦ troșani, urmărind în ziarul „Lupta C.F.R.“ relatările despre 
| munca feroviarilor din întreaga țară. Și colectivul depoului Pe- 
- troșani se mîndrește cu realizări însemnate în muncă, in luna 
Z trecută, echipele de locomotivă de aici au economisit 140 tone de 
îcombustibil convențional, economie la care au contribuit din 
I plin și echipele celor 3 mecanici din clișeul nostru.
4

Șapja a fost 
elaborată

♦

•
Lumina' de purpură revărsată * 

din gura cuptoarelor devenea totț 
mai puternică pe măsuri ce sea- • 
ra acoperea lumina zilei. Zumze- ♦ 
tul stăruitor al fierberii metalului • 
se potolea și el treptat, treptat * 
arătînd că șarja se apropie de e- • 
laborare. •

Ochii comunistului Botica Ște- J 
fan, în care sclipirea metalului a- • 
prinsese două seîntei, se aținteau ♦ 
tot mai des asupra acului indi- * 
câtor al ampermetrului. •

— Șarja e bună de elaborat, se • 
adresă el tovarășului său de • 
schimb, tinărului Casaltea Sabin. J 
Dar ultimele cuvinte fură înghi- ♦ 
ttte de un zgomot puternic. Un * 
snop de seîntei porni spre tavan 2 
într-o lumină orbitoare... Din cau- • 
Za temperaturii înalte capacul • 

mintea *« ♦ « «
♦ ♦ ♦
♦*♦- . - ♦

Botică Ștefan și Casaltea Sa- ♦ 
bin se priviră o clipă în ochi. Nu ♦ 
și-au spus nici-un cuvint. Fiecare, * 
independent și totuși amtndoi de- ♦ 
odată, botărîseră unul și același ♦ 
lucru: salvarea șarjei. Peste cîte- * 
va minute cei doi lucrau deja cu J 

r. intens. Fiecare mintii. J 
. ■ - - - - . ■ 1

duce pierderi mai. Imbrăcînd cos- J 
tumul de protecție, Botica Ștefan J 
se apucă de lucru. Cărămizile de ♦ 
sticlă, mortarul, aduse în grabă» 
de tovarășul său, treceau cu ra- J 
pîditate, cu precizia și siguranța - 
unei bande automate prin miinile , 

, ' ‘ < î
• înăbușite. Cînd ultima rază de lu- J
• mină ce pătrunsese prin capacui •

înalte 
cuptorului cedase. Prin 
fiecăruia trecu ca un fulger ace
lași gînd : să repare imediat ca
pacul, pentru a salva șarja, alt
fel cuptorul 
deci nefolosit

La locul cu pricina sosiseră în 
grabă ceilalți muncitori din secție 
maistrul principal, inginerul.

ll
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nei în al doilea trimestru, rezul- J 
țațele acestei acțiuni sînt rodnice • 
Calitatea producției livrate în a-* 
ceastă- perioadă a fost mai bu- • Editau, mu.
"t“j0-8 la suta decît cea stabi-•secundă pierdută,putea 
lila, iar granulația s-a îmbuna-♦ ------
tățit cu 3,9 la sută. In urma aces- ț 
tei situații colectivul minei Ani-* 
noasa beneficiază de o bonifica-* 

ție din partea preparației Petrila J 
echivalentă cu 4,07 lei pentru fie-* 
care tonă de cărbune livrată. • 

q___________ ♦ lui. Treptat, treptat seînteile erau

10.100 km. parcurși cu carburanți economisiți j <¿,1
■ J 

. . . . , • aceeași scînteie jucăușa, vie înto^ *
iL iniÂeip^indv2‘:dca>ina-Abia acum &dădea sea-zna. t.rrra » m după cămașa leoarcă de su-*
transportind mărfuri Conducato- J d cît -ti era de cald U do. *

cărbune cu 
el, 

Aninoasa • a-

a da
puțin șist în 

de la

Au ieftinit cărbunele cu 4,07 lei la tonă
Pentru 

cît mai 
minerii
leg în abataje piatra de la inter 
calațiile sterile. Ei sînt ajutați de 
artificieri, care pușcă atenți, sepa 
rat cărbunele și șistul și de munci, 
torii de la transport care aleg, la 
banda silozului, bulgării de piatră 
oaie mai scăpă 
după ce s-a 
muncii depuse

bulgarn de piatra 
în cărbune. Acum, 
încheiat bilanțul 
de colectivul mi-

Luptînd pentru continua redu
cere a prețului de cost în trans
porturile rutiere, colectivul auto
bazei I.R.T.A. Petroșani obține 
succese importante în muncă. 
Conducătorii auto și mecanicii de 
aici au economisit mai bine de 
300.000 lei în cursul acestui an. 
Un important capitol al reduce
rii prețului de cost la I.R.T.A 
Petroșani îl formează economisi
rea carburanților. In luna trețu-

tă, a fost economisită 
cantitate de benzină cu

♦
4
4 
4
* va^ trebui răcit și 

multe ore.

. ♦

♦ că șarja a fost salvată. Doar în
0 • ochii comunistului Botica licărea* ca- »
.. •

pot parcurge circa 10.100 km. •

Folosirea completă a înzestrării tehnice — 
problemă importantă pentru colectivul minei Lupeni
Mina Lupeni este cea mai marc 

exploatare carboniferă a țării, ea 
asigură o bună parte din cărbunele 
cocsificabil necesar industriei noas
tre siderurgice. Pentru realizaría 
sarcinilor sporite de extracție pe 
care le au, minerii și tehnicienii din 

, Lupeni au luat anul acesta o sea
mă de măsuri tehnico-organizato- 
tice care le-au adus numeroas: 
succese. Astfel, față de primul se
mestru al anului trecut, în semes
trul care a trecut din acest an pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
19,6 la sută, producția brută a 
crescut cu 12,2 la sută, lucrările de 
pregătire cu 64 ia sută, randamen
tul în abataje cu 21,4 la sută, 
ceea ce a făcut posibil să se extra
gă mii de tone de cărbune cocsi
ficabil peste plan.

Una din căile importante pen
tru sporirea continuă a extracției 
de cărbune — arătată și de Confe
rința raională de partid — este 
folosirea cît mai completă 
zestrării tehnice.

Colectivul minei Lupeni 
pînă acum unele măsuri 
realizarea acestei sarcini, 
care i-a adus succese. Prin 
buna folosiri a mașinilor de ha- 
vat s-a tăiat în acest an o canti
tate de cărbune cu 364 la sută 
mai mare decît în aceeași perioa-

a în-

a luat 
pentru 

lucru 
mai

dă a anului trecut. Procentul de 
mecanizare a abatajelor a crescut 
de la 77,7 la sută cît era anul tre
cut la 87,4, s-au mecanizat 5 aba
taje noi în sectbrul I A. iar folo
sirea armăturilor de fier în gale
rii a crescut cu 53 la sută.

Cu toate acestea, în folosirea în
zestrării tehnice, mai sînt încă nu
meroase posibilități pentru a me- 
caniza continuu extracția de căr
bune și a ușura astfel munca mi
nerilor. Mina Lupeni posedă un 
număr de 8 haveze pentru cărbune 
Din acestea, numai trei sînt însă 
folosite la stratul 15, blocul 6, pa
nourile 1, 2, 3," iar celelalte mașini 
stau, neavînd fronturi de lucru. 
Tot la mina Lupeni stau neîntr?- 
buințate două combine de cărbu
ne. Mina mai mare în evidență 
un număr de 4 mașini de încărcat 
în galerii. Din acestea, două sînt 
date la reformă, o mașină a fost 
scoasă la suprafață și este folo
sită pentru încărcat pietriș, iar ul
tima stă în păstrare — (cică nu 
are front de lucru !). Deci, în ga
lerii nu lucrează niciuna din a- 
cest- mașini !

O situație deficitară Se constată 
și în privința folosirii cărucioa
relor reîncărcătoare cu benzi de 
cauciuc. La mina Lupeni din 13 
cărucioare doar 7 sînt folosite ;

3 cărucioare stau nefolosite, iar al
te 3 stau în magazie, în rezervă. 
Cauza acestei stări de lucruri se 
datorește faptului că de la 
U.R.U.M.P. aceste cărucioare vio 
incomplete : numai scheletul me
talic. Restul, tot echipamentul ca 
motor electric, transformator, cu
rele trapézoïdale, cabluri, bandă 
de cauciuc trebuie dat de sectorul 
care folosește căruciorul. Acest e- 
chipament se scoate cu bon de ma
teriale de la magazie și deci se 
plătește pe loc. Dar oare cum va 
putea un sector să echipeze un 3- 
semenea cărucior la care numai 
banda de cauciuc costă cca. 11.000 
lei, cînd tot contul unui sector pen
tru cheltuielile curente este mult 
mai mic ? Nu ar fi bine dacă a- 
ceste cărucioare ar veni complet 
echipate de la U.R.U.M.P. iar sec
toarele care le folosesc să fie în
cărcate numai cu cota de amortis
ment ?

Si prin magaziile — și pe lingă 
magaziile—minei Lupeni sînt îm
prăștiate multe mecanisme, utilaje 
și mașini; care ar trebui folosite în 
mină. Astfel, în -iarba dintre ma
gazii se ; găsesc aruncate cca. 75 
buc. armături de fier din șină pen-

ȘT. M1HAI

(Continuare în pag. 3-a)

rul auto Turcu Costel a înscris o» 
economie de peste 410 1. benzi-î 
nă. El folosește cu pricepere for- » 
ța autocamionului 26.756 Dv. pe • 
care îl conduce. Cu aproape 200 • 
1. benzină a folosit mai puțin de- J 
cît avea plqniiicat și conducătorul* 
auto Irina Ioan de pe mașina • 
26 679 Dv., iar Mojoatcă Nicolae « 
care lucrează pe autocamionul? 

i2^7?1! Dv - 3 e,COT™ÍSí aproape :
130 1. benzina. In, fode de parcurs < ltolul d i ca t mai înain^ Oa_* 

:** A

țu Radu, Șeitan Vaier și alții sînt • MC
de asemenea trecute economii det ’ ’ *
carburanți de 70—200 litri.

gorise din afară focul cuptorului. $ 
iar dinlăuntru focul dorinței de * 
a-și face datoria așa cum l-a în- » 
vâțat partidul. Z

Figura-i pînă atunci încordata J 
i se ¡lumină de un zimbet. Privi-* 
rea i se opri asupra cuptorului ce ♦ 
se înclina ușor pentru a-și revărsa ț 
metalul în oala de turr.it. *

...Șarja a fost elaborată. In sec-*

Infrecîndu-se între ele, brigăzile sectorului III al minei Lonea 
au acumulat -o bogată experiență.

într una din zilele trecute, înainte de a intra 
tîjnit maistrul miner Popescu Ghiță cu artificierul

in șut s-au în-
____ . Demeter Petru 

(din fotografie). Ceea ce îi fră mintă este felul cum să ajute bri
găzile de mineri pentru a obținie noi succese în producție. ’

?

turr.it
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Prezentul și viitorul electrificării 
sovietice

fi?

lntr-un articol publicat recent 
in „Ekonoiniceskaia Gazeta" P. 
Neporojnîi, locțiitor at ministru- 

- E.
cu

lui Construcțiilor de Centrale 
lectrice, a definit construirea 
precădere a termocentralelor ca 
linia generală în construcția 
ncrgetică din U.R.S.S. în următo
rii 15—20 de ani.

In U.R.S.S., arată autorul ar
ticolului, se vor construi într-un 
ritm susținut mari termocentrale 
unicale pe baza zăcămintelor de 
cărbuni ieftini. Se vor folosi pe 
scară tot mai largă și gazele na
turale, ceea ce va permite să se 
reducă cel puțin de două ori pre
țul de cost al construcțiilor și ai 
energiei produse.

In continuare autorul articolu
lui arată că în perioada 1929— 
1959 ritmul anual mediu de creș
tere a producției de energie elec
trică a reprezentat în U.R.S.S. 
13,4 la sută, în timp ce în S.U.A. 
în perioada amintită el a fost 
aproximativ de două ori mai mic 

7,7 la sută. In privința pro
ducției de energie electrică Uniu
nea Sovietică ocupă 
locul

e-

în prezent 
al doilea in lume și primul

I n minele

loc în Europa. Subliniind ci în 
prezent In U.R.S.S. principalul 
consumator de energie electrică 
este Industria (67 la sută din 

i producția totală) P. Neporojnîi 
i arată că una din sarcinile cele 

mal Importante este electrificarea 
pe scară largă a producției agri
cole precum șl a proceselor de 
deservire a nevoilor de trai.

Pînă în 1980 greutatea specifi
că a Industriei In consumul de 
energie electrică se va reduce la 
60 la sută iar partea consumului 
comunai-casnlc șl !n agricultură 
va crește la 23 la sută față de 
13,8 la sută In 1958.

In 1965 puterea Instalată a cen
tralelor electrice din U.R.S.S. va 
reprezenta 121.000.000 
1970 — 190.000.000 
— 300.000.000 kW, 
480.000.000 kW.

Dacă în prezent capacitățile 
puse anual în funcțiune reprezin
tă aproximativ 6.000.000 kW, în 
1965—1970 vor reprezenta anual 
în medie aproximativ 15.000.000’ 
kW, în 1970—1975 22.000.000 kW, 
iar în 1975—1980 — 35.000.000 
kW. (Agerpres).

■O-----------------

Ucrainei

kW, în 
kW, în 1975 
în 1980 —

primul semestru al anuluiIn 
curent, extracția de cărbune în 
minele Ucrainei a crescut cu 
2.000.000 tone în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Numai această creș
tere depășește 
fracția anuală 
Italia.

Ucraina este 
mari regiuni 
U.R.S.S. In afară de Donbas, aici 
se extrag cărbuni de calitate su
perioară în bazinul Lvov—Volî- 
nia, creat în anii de după război. 
In prezent, în republică se va
lorifică noi și bogate zăcăminte

considerabil ex- 
a cărbunelui din

una din cele 
carbonifere

*

Automatizarea 
în producția pielei 

artificiale
- Uzina constructoare de mașini 
din Dnepropetrovsk (Ucraina) a 
produs o puternică presă hidrau
lică cu impulsuri care poate dez
volta o forță de 2.000 de tone, 

'destinată noii linii automate în 
flux pentru producerea pielei ar
tificiale.

' Pe această linie se va produce 
din bumbac brut o pînză lată de 
un metru. După îmbibarea aces
teia cu o rășină de clorură de po- 
livinil și după aplicarea unei pe
licule sintetice de diferite culori, 
pînza este supusă presării în trei 
zone încălzite la o temperatură 
de 160—190 grade.

Banda de piele artificială ob
ținută în acest mod este răcită 
cu apă tot în presă, iar apoi este 
înfășurată în rulouri.

Comanda tuturor mecanismelor 
și reglarea temperaturii în presă 
se realizează automat.

Lina de flux va putea fi deser
vită de numai trei oameni. Ea va 
avea o productivitate anuală die 
aproximativ 250.000 metri pătrați 
de piele artificială — cantitate 
din care se pot confecționa 
1.250.000 perechi de încălțămin
te pentru bărbați.

Linia de flux pentru producția 
de piele, artificială se realizează 
pentru prima oară în practica 
mondială. Noua tehnologie de 
producere a pielei artificiale și 
soluțiile principial noi ale con
strucției mașinii care formează 
linia în flux au fost elaborate 
la Institutul unional de cercetări 
științifice în domeniul materiale
lor peliculare și pielei artificiale.

Noua linie de producție în 
va fi montată anul acesta 
tr-una din întreprinderile 
Kiev.

pe cursul mijlociu al Niprului, 
de-a lungul litoralului Mării A- 
zov și în alte regiuni. Se află in 
curs de construcție citeva zeci 
de mine mari, din care majorita
tea vor fi întreprinderi subtera
ne Integral mecanizate. In aceste 
mine se prevede ca extracția să 
se efectueze în linii mari cu ma
șini automate dirijate de la dis
tanță. Asemenea mașini au și 
fost realizate de proiectanții so
vietici șl sînt în prezent supuse 
probelor in minele Ucrainei.

înaltul nivel de mecanizare a 
lucrărilor în subteran, ca și da
rea în exploatare a unor mine 
noi va permite minerilor din U- 
craina ca în anii viitori să spo
rească considerabil extracția căr
bunelui; Astfel, în 1965 Ucraina 
va putea da 211 milioane tone de 
cărbune — aproximativ de trei 
ori mai mult decît se extrăgea 
aici în ajunul celui deal doilea 
război mondial.

flux 
în- 
din

* w
I 1 

gfet;

1

ÍB

Fr

Lituania

II

;<«

G

fct ■

6 •<

::X<

■*:

In laboratorul 
Academiei de Ști. 
ințe Medicale a 
U.R.S.S. cercetă
torii V. Poleart- 
țev și L. Frolova 
studiază funcțiile 
celulei nervoase
— o nouă cuce
rire a științei 
medicale sovietice
— și expresia e- 
lectrică a func
țiilor creierului, 
cordului, tensiu
nii, respirației.

Industria constructoare de ma- 
șini-unelte a R.S.S. Lituaniene 
trece la producția de mașini- 
unelte de înaltă precizie. In 1965, 
Lituania va deveni unul din prin-, 
cipalii furnizori din U.R.S.S. de 
mașini de dimensiuni mici pen
tru prelucrarea metalelor.

In afară de uzinele construc
toare de • mașini-unelte de înaltă 
precizie existente în prezent în 
republică, se prevede construirea 
altor cîtorva uzine similare. Ele 
vor 'dispune de laboratoare de 
cercetări șî de mari birouri de 
proiectări, procesul de producție 
va cunoaște aici un înalt nivel 
de mecanizare și automatizare. 
La aceste întreprinderi vor lucra 
în special muncitori cu studii 
medii de specialitate. De pe a- 
cum, pe lîngă marile uzine ale 
republicii funcționează școli me
dii tehnice serale pentru construc
ția de mașini la care muncitorii 
învață fără a-și întrerupe activi
tatea în producție.

In vederea rezolvării proble
melor legate de dezvoltarea con
strucției de mașini-unelte de pre- 

’ “ A
Li-

cizie, s-a hotărît ca pe lingă 
cademia de Științe a R.S.S.

doua naștere

să se deschidă un in-

--------o-------------
o republică a industriei 

de mașini-unelte de precizie
tuaniene
stitut special de cercetări știin

țifice.
Planul de perspectivă al dez

voltării industriei constructoare 
de mașini-unelte în Lituania pre
vede sporirea cu 20—30 a numă
rului de uzine constructoare de 
mașini-unelte de precizie, iar a 
producției de mașini — de aproa
pe cinci ori.

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

Excavator cu braț telescopic
S-a observat că folosirea la în

cărcarea în subteran a excavatoa
relor de mină cu lppată dreaptă nu 
este întotdeauna cea mai potrivi
tă, deoarece prin mișcarea circulară 
a cupei nu se poate asigura încăr
carea completă a rocii dislocate. 
In U.R.S.S. a fost construit și s-a 
încercat cu succes un tip de ex
cavator subteran — E 504 prevă
zut cu braț telescopic. Acționînd 
telescopul brațului cu cursă de 
1800 mm. se obține pătrundere» 
paralel cu solul a cupei de 0,75 
m.c. in rocă depusă pe vatră, asi- 
gurîndu-se astfel o încărcare com
pletă.

a
Totul a început de la un mic 

nit de alamă, — o piesă, simplă 
la prima vedere, dar care își are 
specificul ei. Tija nitului este goa
lă în interior. Potrivit tehnologiei, 
această piesă trebuia confecționată 
în felul următor : dintr-o sirmă 
de alamă nitul este refulat la pre
să, apoi este trimis la spălat. Du
pă aceasta niturile sînt transportate 
cu cărucioarele la celălalt capăt 
ai secției, unde sînt introduse în 
mod manual în buncărele mașini
lor automate de găurit. Pentru a 
scurta aceste operații muncitorii 
și-au pus problemă dacă din presa 
și din mașinile de găurit nu s-ar 
putea crea o linie automată ?

In scurt timp acest proiect a 
fost adus la îndeplinire. Toate 
mașinile au fost așezate pentru a 
forma o singură linie. Fiecărei 
prese de forjat i s-au adaptat ci
te trei mașini automate de găurit. 
S-a propus ca niturile să fie aduse 
de la presă la mașinile automate 
cu ajutorul unui transportor pneu
matic. Un grup de lăcătuși comso
moliști și-au luat angajamentul de 
a traduce 
punere.

După o 
somoliștii 
un buncăr 
sînt trimise la mașina de găurit. 
Buncărul se rotește permanent pe 
o traiectorie care amintește de ro
tația unui satelit în jurai Pămia-

de A. LIPATGV
secretarul Comitetului de Com

somol al Uzinei „Krasnaia Etna“ 
din Gorki

în viață această pro-

matură chibzuință, com- 
au hotărît să instaleze 
special din care niturile

tului. De aceea, i s-a dat numele 
de „satelit“.

Noua linie automată a oferit a- 
vantaje. mari. A devenit inutil 
transportul niturilor. In prezent un 
singur muncitor care deservește 
patru mașini supraveghează con
fecționarea lor.

După primul „satelit" a urmat 
al doilea, al treilea... Pînă în pre
zent în corpul de refulare la rece, 
cu forțele comsomoliștilor și ale 
tineretului au fost construite 28 
linii automate. Aceasta reprezintă 
economii antecalculate de peste un 
milion ruble anual.

Uzina „Krasnaia ' Etna“ fur
nizează piese normalizate tuturor 
uzinelor de automobile din țară și 
livrează o parte considerabilă din 
banda laminată la rece. Cererea 
de produse purtînd marca acestei 
uzine este în continuă creștere.

Iată de ce comitetul de comso- 
mcl a sprijinit inițiativa tinerilor 
lăcătuși de a se crea în toate sec
țiile posturi comsomoliste pentru 
reprofilarea mașinilor. Aceste pos
turi sînt conduse de serviciul de 
modernizare pe întreaga uzină, din

Folosirea elicopterelor 
la exoloatările miniere

Inginerul sovietic M. Vasiliev 
de la filiala din Ural a Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a pro
pus ca elicopterele să fie folosi
te la transportul minereurilor din 
cariere.

Această ideie a apărut în le
gătură cu creșterea continuă a 
adîncimii carierelor în care ex
ploatarea se execută după meto
da la zi, 
mul timp ating 400— 600 metri

Elicopterul permite ca fă'ă 
mari cheltuieli de timp și mij
loace să se organizeze ridicarea 
la suprafață și transportarea mi
nereurilor din carierele adînci și 
cu o suprafață limitată. Ingine
rul Vasiliev a propus ca minereul 
să fie transportat cu elicopterele 
prevăzute cu containere cu o ca
pacitate de încărcare de 5—15 
tone.

Ridicarea încărcăturii se va 
realiza pe calea cea mai scurtă, 
cu cheltuieli minime de timp.

Motoare cu reaetio 
folosite pentru evacuarea 

sterilului din mine
și cariere

Inginerii sovietici Anatoii Deg- 
tearev și Derghei Vinogradov au' 
propus ca motoarele obișnuite cu 
reacție să fie folosite la trans
portarea sterilului din mine și 
cariere.

Puternicul jet de produse de 
ardere și de aer care iese din e- 
jectorul motorului poate expulza 
la o distanță de sute de metri 
bucăți de steril destul de mari. 
In instalația propusă de cei doi 
ingineri jetul evacuat din moto
rul cu reacție a 
spre o țeavă de 
7—8 m. și cu un 
proximativ 0,5 m. 
sterilul excavat.

In această țeavă sterilul este 
prins în vîrtejul gazelor evacuate și 
expulzat la o distanță de 200 m.

Productivitatea noii instalații 
este de pînă la 4.000 m. c. de ste
ril pe oră. In prezent, la trans
portarea sterilului la halde se 
folosesc transportoare mobile 
voluminoase — lungi de 200 m. 
Și cîntărind fiecare 1200 tone.

Prețul de cost al transportu
lui sterilului cu ajutorul insta
lației cu reacție este de 2—3 ori 
mai redus în comparație cu me
toda folosită în prezent.

aâîncimi care în ulti-

fost îndreptat 
oțel lungă de 
diametru de a- 
în care se afla

uzinei
care fac parte, în afară de acti
viști comsomoliști, inginerul șef și 
mecanicul șef al uzinei, specialiști 
și muncitori din profesiile princi
pale.

Comitetul de comsonaol a ela
borat împreună cu acest serviciu 
un plan de perspectivă de mecani
zare și automatizare complexă a 
producției. In fiecare secție există 
un program de acțiune bine stabi
lit. Astfel, tinerii muncitori de la 
secția de piese normalizate au ho
tărît să treacă producția de piulițe 
la liniile automate, să înzestreze 
aceste linii cu dispozitive de trans
port și încărcare. In secțiile de 
sirmă mașinile de trefilat sînt echi
pate cu dispozitive speciale de tre- 
filare continuă și de înfășurare » 
sîrmei pe bobine

Toate lucrările de modernizare 
sînt executate de brigăzile com
plexe, create recent la uzină, din 
care fac parte muncitori calificați, 
tineri ingineri și tehnicieni. Ele «- 
fectuează toate lucrările, începînd 
cu întocmirea fișelor tehnologice $i 
terminînd cu asamblarea și regla
rea mașinii sau liniei automate.

Anul trecut la uzina „Krasnaia 
Etna" au fost modernizate 185 
mașini față de 80 cit prevedea 
planul. In acest an, colectivul își 
propune să reprofileze alte 138 de 
mașini.

Recent, în secția de laminare la 
rece a benzii, comsomoliștii au

terminat modernizarea mașinii de 
îndreptat utilizată in trecut neco
respunzător destinației. Fără să fi 
cheltuit măcar o singură copeică- 
comsomoliștii au regenerat mașina 
si au pus-o în exploatare. Noul a- 
gregrat a permis secției să sporeas
că producția cu o treime.

Ce obține uzina de pe urma mo
dernizării utilajului ? In medie 
productivitatea fiecărei mașini rege
nerate crește cu 10—30 la sută 
Coeficientul de utilizare al auto
matelor crește cu o cincime. Pe 
lingă aceasta se realizează econo
mii de metal, se reduc operațiile 
manuale și transporturile. Toate 
acestea vor permite uzinei ca ît> 
acest an să producă piese norma
lizate, sirmă și bandă laminată la 
rece în expresie valorică cu 8 mi
lioane ruble peste plan. Se vot 
economisi 1.500 tone de metal. Ia 
ansamblu pe uzină productivitatea 
muncii va crește cu 1 la sută, deși 
ea a trecut la ziua de lucru de 
șapte ore.

De fapt, uzina cunoaște o a doua 
viață. Deservirea linilor automate 
complexe, a mașinii or-agregate ne
cesită multe cunoștințe. De aceea 
în prezent peste 700 tineri și tinere 
învață în instituții de învățămînt 
superior. în școli medii tehnice și 
alte școli. Deosebit de folositoare 
pentru ridicarea calificării sînt și 
școlile experienței înaintate orga
nizate în fiecare secție. Aceste școli 
au și fost absolvite de aproximativ 
500 de tineri care lucrează în pro
ducție. ______
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Mai mult sprijin șantierului nou 
din Vulcan

Printre multe șantiere noi des
chise anul acesta în Valea Jiului 
se uumără și șantierul de la Vul
can situat pe malul Jiului. Aici lu
crează un grup de constructori ai 
T.C.M.'>-ului care a pojnit cu în
suflețire la construcția unei căi noi 
de transport și la rectificarea al 
biei Jiului pe o porțiune de cca 
2 km. Pînă acum constructorii a- 
-esrui șantier au pregătit peste 200 
m. din noua cale de transport și 
au săpat, o porțiune din albia apei. 
In același timp s-a început mon
tarea unei conducte de apă pota
bilă, construcția unui turn de apă 
industrială, a diferite magazii și 
alte asemenea lucrări.

In activitatea lor, constructorii 
acestui nou șantier de la Vulcan 
intirnpină însă o seamă de greu
tăți. Astfel, cu toate că fac parțe 
din același departament al cărbu
nelui. T.C.M.M.-știi nu sînt sufi
cient ajutați de către combinatul

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

carbonifer cu spațiu de cazare, iar 
tovarășii de la Direcția de inves
tiții — beneficiarul direct — nu le 
dau nici cel puțin documentația 
după care să-și construiască bara- 
camente proprii. La fel, nu se eli
berează terenul necesar pentru 
construcția noii căi de transport.

0 atitudine de nepăsare față de 
nevoile șantierului manifestă șr u- 
ziua electrică Vulcan care tărăgă
nează mutarea unui stîlp metalic 
ai liniei electrice ca și organele 
P.T.T.R. raionale care trebuie să 
mute linia telefonică și telegrafi
că actuală pentru a se putea cons
trui noua cale de transport.

Șantierul de ia Vulcan de pe 
malul Jiului este nou, în organi
zare. De aceea, trebuie ca organele 
locale, diferitele unități economice 
să-i acorde tot sprijinul pentru ca 
să-și poată duce la bun sfîrșit sar
cinile ce-i revin.

M. ȘTEFAN

Această restricție 
din cauza lucrărilor

6—8 dimineața,
12—14 șl
20—21 searai

I.C.O. Petroșani
anunță '■ Jl 

că duminică 17 iulie a. c.
orașul Petroșani vai fi alimen
tat cu apă potabilă 
între orele:

numai'

>•

i

I I

In rînd cu
Botezatu Romeo, Antal Adal- 

bert sînt tineri, foarte tineri. Sînt 
încă elevi ai școlii elementare div 
Petrila, în clasa a Vl-a și la gîtul 
lor flutura, pînă nu de mult, cra
vata de pionier. Deși au intrat în 
vacanță, ei învață. Deseori pot fi 
văzuți la sediul comitetului oră
șenesc U.T.M. Petrila, aplecați 
deasupra Statutului U.T.M., pe 
rare-1 parcurg pagină cu pagină : 
se <■ «gătesc să devină utemiști. 
Fit- <. mineri, ei nutresc dorința 
fierbiure de a deveni membri ai 
organizației U.T.M. — ajutor de 
nădejde și rezervă de cadre a par
tidului. Împreună cu ei se pregă
tesc să devină utemiști tânărul 
Begy Vasile, elev în clasa a Vil-a, 
muncitorul Boldic Gheorghe și 
mulți alții.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
trila. și sub îndrumarea lui orga
nizațiile de bază U.T.M. din loca
litate, desfășoară o vie activitate 
ia riadul tinerilor care își expri
mă dorința de a deveni utemiști. 
Ei sînt îndrumați să studiez^ Sta
tutul U.T.M., sînt mobilizați la ac
țiuni de colectare a fierului vechi, 
de înfrumusețare a orașului. In fa
ța tinerilor se țin deseori conferin
țe despre calitatea de membru al 
Uniunii Tineretului Muncitor, des
pre partid. Datorită activității de
puse, numeroase organizații U.T.M. 
d.c la mină și din celelalte între- 
j, nderi și instituții, primesc nu- 
m*T<oși noi membri. Numai organi
zația de bază U.T.M. din cadrul 
școlii elementare de 7 ani a primit

20 noî ute-

orașul Petrii»
U.T.M. care

! In cadrul sectorului III al minei Vulcan brigăzjle, tehni- 
[ denii și schimburile se întrec între ele pentru titlul de cel mai 
’ bun în specificul muncii sale. Aparatul fotografic a surprins 
■ momentul dnd inginerii Surulescu Ioarii și Grozavu Ioan veri- 
! fică după registrul producției situația întrecerii între scliimbu- j 
[ file pe care le conduc '

Cele mai bune formații artistice 
■de elevi și pionieri din raion

K

i

se 
ce se'vor 

executa în ziua de 17 iulie 
la captarea Jieț.

Locuitorii orașului sînt ru
gați a se aproviziona cu apă 
potabilă între ovele mențio
nate.

face

Exploatarea minieră 
Vulcan

avut loc pe scenaRecent, a
Teatrului de stat din Petroșani 
faza raională a concursului e- 
chipelor artistice ale pionierilor 
și școlarilor.

Atît publicul spectator Cît și 
juriul au apreciat în mod deose
bit creșterea calitativă a progra
melor prezentate de formațiile 
artistice ale pionierilor și școla
rilor, repertoriile bogate precum 
și interpretarea artistică valo
roasă. In urma concursului ju- 
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Folosirea completă a înzestrării tehnice — 
problemă importantă pentru colectivul minei Lupeni 

(Urmare din pag. I-a)

ut e mi șt ii
în ultima perioadă 
miști.

Mâi sînt însă în 
și unele organizații
neglijează importantele sarcini ce 
le revin privind primirea de noi 
membri. La preparați« Petrila, de 
ciemplu, lucrează cîteva zeci de 
tineri neorganizați, din car: mulți 
ti-au exprimat dorința de a deveni 
utemiști, dar comitetul U.T.M. de 
la preparație in frunte cu tovarășul 
secretar Butuza Petru nu-i ajută. 
Este necesar ca și la preparație ti
nerii muncitori care nutresc do
rința de a deveni utemiști să fie 
ajutați și îndrumați îndeaproape.

riul a stabilit următoarele rezul
tate :

Brigăzi artistice de agitație: 
locul I — brigada artistică de 
agitație a ’Școlii de 7 ani Ani- 
noasa ; locul II — brigada Șco
lii de 7 ani din Bărbăteni.

Coruri : Locul I — Școala de 
7 ani din Petrila ; 
Școala de 7 ani nr. 
șani ; locul III — 
ani din Vulcan.

Dansuri : Locul ' I — echipa 
Școlii de 7 ani Vulcan : locul II 
— echipa Școlii de 7 ani Cimpa ; 
locul III — echipa 
ani Crividia.

Orchestre : Locul
de fluierași a Școlii
Vulcan ; locul II

locul II — 
1 din Petro- 
Școala de 7.

Școlii de 4

Declară vacante posturi de 
Maiștri mineri.
Maiștri mecanici.
Pentru ocuparea cărora or

ganizează un concurs con
form H.C.M. 1061 din 1959, 
care va avea loc la mină în 
ziua de 25 iulie 1960.

Doritorii vor depune cere
rile la secretariatul minei.

Informații la serviciul mun
că șl salarii.

tru galerii, 30 buc. tampoane de 
vagonete, 45 buc. scocuri și pes
te 150 bucăți scaune de crațer, a- 
poi diferite șine, macaze, iar iu 
magazii două combine de cărbune, 
pompe, ventilatoare, motoare elec
trice și alte materiale și utilaje, 
care ax putea fi date producției 
în loc să le distrugă rugina.

Hotărirea Comitetului Central al 
P.M.R. ți a Consiliului de Miniștri 
al RJ’.R. cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic al producției, 
pune sarcini importante In fața 
colectivelor miniere, ți deci și in

fața minerilor de la Lupeni. Co
mitetul de partid al minei trebuie 
să îndrume conducerea administra
tivă pentru alcătuirea unui plan de 
măsuri în privința dezvoltării și 
asigurării continue a nivelului teh
nic al producției la mina Lupeni; 
pentru folosirea completă a boga
tei înzestrări tehnice pe care parti
dul și guvernul au pus-o la înde- 
mina minerilor de aici' pentru ușu
rarea muncii lor, mărirea produc
ției și productivității muncii și re
ducerea prețului de cost.

Toate mașinile și utilajele să 
fie folosite din plin în procesul de 
producție I

! — echipa 
de 7 ani din 
— orchestra 

Școlii medii mixte d'in Petroșani.
Soliști instrumentiști: Locul I 

— Mihuț Mircea — Școala de 7 
ani Petrila.

Recitatori: 
la Școala de 
șani.

Soliști dansatori: din echipai 
școlii de 4 ani Crividia.

I.T.G. Paroșeni
ANGAJEAZĂ :

Branea Mioara, de
7 ani rtr. 1 Petro-

t »

„RITMURI CONTEMPORANE“ de T.G. Maiorescu
Ultimul volum apărut la 

E.S.P.L.A. al poetului Toma 
George Maiorescu, oferă citito
rilor o bogată lume de gînduri 
Și sentimente pline 
unite sub 5 titluri 
telui“, „Orizont“, 
șie“, „Skipetoria“ 
Ziua Unu“) versurile sale, deși 
complet variate ca tematică, au 
ioțuși o notă comună : spontanei
tate în exprimarea ideii, noutatea 
imaginii, continua încercare de a 
se afla pe un drum propriu, ne
bătătorit.

Din ciclurile amintite, cele mai 
bogate în încărcături efective, 
transmițînd fiorul liric prjn mij
loace simple și totuși pline de 
noutate sînt poeziile închinate 
vieții minerilor Văii Jiului („Ini
ma muntelui“), cele inspirate de 
vizita făcută de autor anii tre- 
cuți poporului frate albanez 
(„Skipetoria") și suita cîntece- 
Jor însuflețite din „Orizont".

Orizontul subiectelor atacate în 
poeziile sale e larg, încercînd să 
ipargă sferele banalității, pornind 
de ia imaginile concrete ale con
temporaneității spre viitorul au
rit al comunismului, pe care îl 
vede stăpîn suprem nu numai al 
pămîntului, ci chiar al universu
lui întreg, 
viziune nu e doar o metaforă, 
rod al imaginației poetului. El 
o susține cu convingerea, proprie 
comunistului ca pe o certitudine, 
ca pe o lege, de proporții cosmi
ce, dirijată de omul înaintat al

»*

de inedit. Re 
(„Inima mun- 
hPlanetă ro
și „Presimt

Această îndrăzneață

epocii noastre spre împlinire, 
prin forța geniului său. Previziu
nea acestei îndepliniri el o citește 
în șirul succeselor omului sovie
tic care și-a trimis deja mesajul 
victoriilor sale în cosmos (ciclul 
„Planeta roșie“), o are săpată

•«»*****»«***»«*********»« 
CRONICĂ LITERARĂ

ta inima sa care înregistrează ca 
un seismograf viu apropierea 
zilei cînd oamenii vor uita cu 
desăvîrșire ce e durerea șl ura, 
lacrima amărăciunii și hohotul 
sufletului strivit Tn picioare de 
cinismul fiarei Banului („Presimt 
Ziua Unu“).

Poetul găsește resurse interne 
prețioase în stilul iui Maiakovski 
pentru a-și exprima ideile, îndem- 
nînd cititorul să se alăture lui 
pentru a privi în viitor cînd în
treaga omenire va păși plaiurile 
Comunei...
„Ochii mei au astă2i 
puterea tuturor lentilelor și 

telescoapelor lumii
Ei văd astăzi trecînd,

vuind uluitor, 
timpului.

IN EDITURA TEHNICA
au apărut:

S. A. ELEAȘKEVICI — În
dreptar de televizoare. Trad. 
din 1. rusă. 98 pag., 7,55 lei.

M.I.P.C. — Pompe de noroi 
pentru forajul sondelor. 96 
pag., 3 lei.

V. CRACIUNOIU, DAN PO- 
POVIC1 — Ascensoare electric 
ce. 248 pag., 11,30 lei.

Ingineri 
electromecanici 
Angajările se F«c 

după susținerea con
cursului conform H.C.M. 
1061 din 1959 care 
se tine la întreprindere 
în cursul lunii iulie 1960.

Doritorii vor de
pune cererile la secre
tariatul întreprinderii. i

prin traiectoria 
trenuri aeriene 
oprindu-se prin Rări

interplanetare“. 
(„Odă cosmică“)

Dar pentru a face ca viitorul 
luin’nos să se apropie cu pași re. 
pezi spre noi, pentru a-i asigura

împlinirea, poetul arată că nu 
trebuie să uităm trecutul cînd se 
vedeau .... coloane de oameni cu
guri astupate de gips / pe stră
zile Varșoviei. / Femei gravide cu 
burțile spintecate / pe străzile 
Belgradului. / Fluturi negri de 
scrum zburînd deasupra 7 pă- 
mînturilor sovietice" (Amintiri 
însîngerate). Poetul nu uită tre
cutul cînd minerii bănățeni își 
amestecau trupurile sfărîmate 
„cu pulberea cărbunelui“ prin 
„grija“ patronilor minei, trecutul 
cînd minerii se „bucurau“ doar 
de:

„Foame, ponoase, 
cuțitul la oase, 
Mămăligă și ceapă. 
Mămăligă și apă“.

(„Mămăliga e bunaT’) 
Poetul nu uită trecutul poporu

lui nostru, de aceea cheamă la 
apărarea cuceririlor prezentului, 
care prevestesc pentru cei ce 
murjcesc un viitor de aur. El are 
deplină încredere, în cei ce mun
cesc, care și-au construit o viață 
nouă, hotărîți să și-o înflorească 
pe mai departe cu fiecare zi, lup- 
tînd pentru pace și progres.

Alături de unele mici deficien
țe de formă, în volum apar și 
unele neglijențe de stil care duc 
la prozaisme, lungiri inutile etc 
care înlăturate pot face din vo
lumul „Ritmuri contemporane“ o 
creație valoroasă, gustată de citi
tori.

1RIMIE STRAUȚ
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S'TEHjUL roșu

Lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). - TASS anunță:
In dimineața zilei de 14 iulie, la Kremlin au continuat lucră

rile i plenarei Comitetului < ■■"trai al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

La plenară se discută modul cum se îndeplinesc hotărîrile Con
gresului al XXl-lea al P.C.U.S. cu privire Ia dezvoltarea indus
triei, transporturilor și introducerea în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii
-----  --------------------O .. . *

Guvernul sovietic a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

MOjSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță :

La 13 iulie A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
o telegramă în care îi aduce la 
cunoștință rugămintea guvernului 
U.R.S.S. de a se convoca de urgen
ță Consiliul de Securitate pentru 
examinarea problemei cu privire 
la ¡¿noile acțiuni agresive ale avia-

____________O-

ției militare a S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice, acțiuni care pun 
în pericol pacea generală“.

Necesitatea examinării fără în
târziere a acestei probleme, se spu
ne în telegramă/ este cerut de fap
tul că incursiunile agresive ale a- 
vioanelor militare ale S.U.A. în 
spațiul aerian al Uniunii Sovietice 
care au fost examinate de Consi
liul de Securitate între 23 și 24 
mai continuă; punînd în mare pe
ricol cauza menținerii păcii.

Reînoirea acordului comercial
dintre Canada

OTTAWA 14 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Camera comunelor din Canada 
a adoptat o rezoluție care aprobă 
ratificarea de către Canada a 
protocolului cu privire la reîn
noirea acordului comercial dintre 
Canada și U.R.S.S. Prezentîn» 
această rezoluție, ministrul Co
merțului, G. Chruchill, a subliniat

și U. R. S. S.
că în prezent sînt create condiții 
pentru comerțul dintre cele două 
țări și s-au pus bazele dezvoltă
rii comerțului în spiritul bună
voinței și al colaborării. El a de
clarat de asemenea că guvernul 
canadian speră că nivelul pre
văzut al comerțului va fi nu nu
mai realizat, dar și depășit.

Convocarea Consiliului de Securitate 
al O. N. U.

NEW YORK (Agerpres). — La 
18 iulie ora 15 (ora locală) va 
avea loc o ședință a Consiliului

împotriva construirii de baze 
militare vest-germane 

în Franța

de Securitate al O.N.U. pentru 
discutarea situației create în ur
ma acțiunilor agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Cuba, ac
țiuni care implică o amenințare 
pentru pacea și securitatea ge
nerală.

Kiși a demisionat de la conducerea 
partidului guvernamental, Hayato Ikeda 

a fost ales președinte
TOKIO 14 (Agerpres).
La 13 iulie s-a deschis la To

kio cel de-al VlII-lea Congres ex
traordinar al Partidului liberal 
democrat de guvernămînt pentru 
a alege- noul președinte al parti
dului în locul lui N. Kiși, care 
este In același timp prim-minis- 
tru. După cum se știe, Kiși, care 
s-a compromis prin ratificarea 
forțată a „tratatului de securita
te“ japono-ameritan, a fost ne
voit să declare că demisionează. 
In mod automat demisia lui din 
postul de prim-ministru atrage 
după sine »demisia din postul de 
președinte al partidului.

La 14 iulie, Kiși, președintele 
Partidului liberal democrat de 
guvernămînt, a demisionat din a- 
ceastă funcție. In locul lui a fost 
ales, după cel de-al doilea tur de 
scrutin, cu 302 voturi din 496 de 
voturi, Hayato Ikeda, ministrul 
Comerțului Exterior și al Indus
triei.

După alegerea lui Ikeda ca pre
ședinte al Partidului liberal de
mocrat el a devenit în același 
timp candidat la postul de prim- 
ministru. Parlamentul se întru
nește la 15 iulie pentru alegerea 
noului premier.

--------- O---------
înarmarea revanșarzilor vest-germani 

stîrnește îngrijorare în Franța •
PARIS 14 (Agerpres).
In ultima vreme în Franța sînt 

formulate tot mai multe temeri 
că politica de înarmare a Germa
niei occidentale constituie un ma
re pericol pentru Franța.

Săptămînalul francez „La Tri
bune des Nations" publică sub 

I titlul „Reînarmarea Germaniei — 
Inutilă șî de temut“ un articol în 
care după ce arată ritmul rapid 
de înarmare a R.F.G., scoate în

evidență faptul că țările partici
pante la N.A.T.O., din Europa oc
cidentală, trebuie să facă față 
unor cheltuieli uriașe, pentru 
înarmare, care „pentru Franța 
sînt dezastruoase“. La greutățile 
pe care, trebuie să le suporte 
Franța pentru propria sa înar
mare, se mai adaugă și ajutorul 
pe care s-a obligat să-I dea 
R.F.G. pentru înarmarea acesteia

p. c. din Mexic cheamă popomi 
mexican sa spriline lupta 

poporului cuhan
MEX1CO CITY 14 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției 

Prensa Latina, Partidul Comu
nist din Mexic a adresat poporu
lui mexican un apel în care-1 • 
cheamă să sprijine lupta justă 
dusă de poporul cuban împotriva 
agresiunii S.U.A. In apel se ara
tă că lupta poporului cuban îm
potriva imperialismului american 
face parte integrantă din lupta 
tuturor popoarelor din America 
Latină împotriva tendințelor de 
subjugare ale S.U.A. „Acum este 
timpul pentru poporul mexican 
să întreprindă o acțiune pe sca
ră națională în cadrul mișcării 
de sprijinire a revoluției din Cu
ba“, se spune în apel.

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

Candidatul partidului 
democrat la președinția 

S. U. A.
LOS ANGELES 14 (Agerpres) >
Agenția United Press Interna

țional anunță că la Congresul Par
tidului Democrat din S.U.A. sena
torul John Kennedy a fost desem
nat cu majoritate de voturi drept 
candidat la postul de președinte 
al S.U.A.

Un portavion american 
spre țărmurile congoleze

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

Mișcarea grevistă din Anglia
LONDRA 14 (Agerpres)
în Anglia iau amploare acțiu

nile greviste ale oamenilor muncii 
pentru mărirea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

Greva marinarilor din Liverpool 
și Glasgow continuă să se extin
dă. La Liverpool sînt în prezent 
în grevă aproximativ 1750 de ma
rinari, care au imobilizat în port 
18 vase. La Glasgow, în urma 
grevei celor 700 de marinari; au 
rămas imobilizate în port 21 de

♦♦♦♦

PARIS 14 (Agerpres)
Consiliul Păcii din Departa

mentul Sena a adresat consilii
lor păcii din departamentele 
Bouches Du Rhone și Charente 
Inferieure, unde a avut Ioc de 
curînd un val de proteste împo
triva planurilor de a se crea în 
aceste regiuni baze militare vest- 
germane, apelul de a-și unî for
țele în lupta pentru zădărnicirea 
acestor planuri.

Subliniind că construirea de 
baze militare de către Germania 
occidentală și de către noul Wehr- 
macht este un rezultat al politicii 
războiului rece și în același timp 
o Jignire pentru francezi, con
siliul păcii din departamentul 
Sena propune să se organizeze o 
întîlnire a activiștilor mișcării 
pentru pace cu foștii participanți 
la mișcarea de rezistență, cu fe
meile, cu tineretul, cu activiști ai 
organizațiilor sindicale care să 
se pronunțe împotriva reînvierii 
militarismului german.

In sprijinul poporului cuban
HAVANA 14 (Agerpres).
Solidarizîndu-se cu lupta pa- 

porului cuban pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare și a su
veranității țării sale, muncitorii 
argentinieni organizați în peste 
200 de sindicate, reprezentând 
peste un milion de oameni au dai 
publicității o declarație în care 
se arată că „guvernul revoluțio
nar cuban este supus unor ata
curi crescînde din partea trustu
rilor și monopolurilor americane. 
In asemenea împrejurări sindica
tele argentinîene reprezentînd vo
ința întregii clase muncitoare din 
această țară, își reafirmă solida
ritatea cu poporul și muncitorii 
din Cuba“.

Declarația subliniază de ase
menea că „politica urmată de 
guvernul revoluționar cuban se 
bucură de simpatia șî sprijinul 
tuturor muncitorilor de pe între
gul continent latino-american"

„In fața pericolului agresiunii 
imperialiștilor americani împotri
va Cubei, noi, muncitorii argen
tinieni, ne reafirmăm hotărîrea

de a contribui activ la apărarea 
poporului cuban“, subliniază îii 
încheiere declarația.

Agențiile de presă relatează că 
în Columbia a fost dat publici
tății un apel prin care poporul 
columbian este chemat să apere 
poporul frate cuban amenințat de 
o agresiune pusă, la cale de Wa_- 
shington. Apelul a fost semnal 
de zeci de mii de oameni.

In apel se subliniază: „Noî 
sîntem convinși că cauza poporu
lui cuban este cauza tuturor po
poarelor din America Latină. A 
apăra revoluția cubană înseamnă 
a apăra aspirațiile popoarelor de 
scuturare a jugului imperialist a- 
merican“.

vapoare., Exemplul marinarilor din 
Liverpool și Glasgow a fost ur
mat și‘de marinarii din ‘ porturile 
South Hatntoii, Hartlepoll, South 
Shields, Edinburg. Datorită gre
vei marinarilor din portul South 
Shields (important port din bazi
nul Tyne) a rămas în port cargoul 
de 11.000 tone ;,Kepwickhall“, care 
avea destinația Hamburg.

La Mancbester 150 de marinari 
au intrat în grevă. Pichete de gre
vă au fost instalate pe toate va
sele intrate în acest port.

La 13 iulie au intrat în grevă 
lăcătușii și sudorii de la șantiere
le companiei ¡.Vickers Armstrong“ 
din Brrow, care lucrează la cons
truirea marelui vapor pentru pasa
geri ¡.Orient“. Greviștii cer mări
rea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

Ca rezultat al continuării grevei 
muncitorilor de la trei cențrale e- 
lectrice din Londra s-a micșorat 
considerabil traficul pe liniile de 
metrou și troleibuse din capitala 
Angliei.

Peste 300 de muncitori de la u- 
zina de avioane din Farnbupough 
și de la alte întreprinderi de stat 
din Londra au organizat la 13 iu
lie o demonstrație în sprijinul re
vendicărilor lor.

NEW YORK 14 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Luînd cuvîntul la 13 iulie la o 
conferință de presă Lincoln Whi- 
te, purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, a confirmat că 
un portavion american se îndreap
tă spre țărmurile congoleze. Po
trivit afirmațiilor lui White, port- • 
avionul are misiunea ..în caz de 
necesitate să acorde ajutor la eva
cuarea „cetățenilor străini aflați în 
Congo.

Pentru interzicerea partidului 
neofascist din Italia

ROMA 14 (Agerpres).
Senatorul Ferruccio Parri '

dependent, ales pe listele Pali
dului socialist italian) a prezen
tat în senat un proiect de lege 
cu privire la interzicerea parti
dului „mișcarea socială italiană“. 
In proiectul <fe lege elaborat dip 
însărcinarea Consiliului național 
federal al rezistenței din Italia 
se propune interzicerea partidu
lui „mișcarea socială italiană“ 
din cauza caracterului său vădit 
fascist care este în contradicție 

i cu constituția și cu legile în vî- 
I goare astăzi cu privire la inter- 
I zicerea activității fasciste.

Conferința militară convocată de Strauss
BONN 14 (Agerpres).
La 13 iulie a luat sfîrșit la 

Kiel o conferință convocată de 
ministrul de Război de la Bonn. 
Strauss, la care au participat du
pă cum informează „Die Welt", 
120 de generali și amirali ai Bun- 
deswehrului. La conferință Strauss 
a prezentat un raport cu privire 
la „situația militară — politică“. 
El a vorbit printre altele despre 
„situația strategică“ din Marea

Baltică, și în această ordine de 
idei despre „rolul“ flotei mariti
me militare vest-germane.

Strauss a informat amănunțit 
pe participanții la conferință des
pre recenta sa călătorie în S.U.A. 
unde el a luat cunoștință de cele 
mai noi tipuri de arme în scopul 
înzestrării BuHde&wehrului cu a- 
ceste arme.

La conferință au fost discutate 
amănunțit problemele înarmării 
continue a Bundeswehrului.

<Sd se pună capăt amestecului 
american in treburile Interne 

ale Vietnamului de sud
HANOI 14 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

vietnameză de informații, în le
gătură cii cea de a 6-a aniversare 
a semnării acordului de la Gene
va cu privire la Vietnam în ul
timele două săptămîni 1.260.000 
de ^locuitori din Vietnamul .(le 
nord au luat parte la mitinguri 
șî demonstrații de protest împo
triva ’ amestecului american în 
treburile Vietnamului de sud și 
a politicii obstrucționiste duse de 
S.U.A. și clica lui Ngo Dinh 
Diem împotriva reunificării Viet
namului.

Uriașe demonstrații au avut loc 
la Hanoi, Haifon, Namdin, pro
vincia de munte Thai Nguen, în 
regiunea carbonifera Hon Gai și 
în alte localități.
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PROGRAM DE RADIO
16 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară, 9,12 
„Cu cîntecul prin munții patriei 
dragi“, muzică ușoară romîneas
că. 10,35 Muzică populară inter
pretată de Ana Pacatiuș și Ale
xandru Bidirel, 11,25 Muzică de 
estradă, 12,00 Muzică populară 
romînească; 13,05 Concert popu
lar. 14,30 Din muzica popoarelor 
sovietice, 15,50 Actualitatea lite
rală în revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Cîntă- 
reți romîni de operă, 17,45 Ști
ința în slujba păcii, 18,25 Or
chestre de muzică ușoară din R. 
Cehoslovacă, 19,05 Pe teme inter
nationale, 20,10 Din repertoriul 
cîntăretei Maria Tănase, 20,30 
Cine știe .cîștigă ! 21,15 Dansăm 
din nou împreună. PROGRAMUL 
II. 14,30 Muzică ușoară, 16,15 
Muzică populară romînească,

17,00 Lucrări muzicale scrise în 
cinstea celui de-al IH-lea Con
gres al partidului, 18,05 „Roza 
vînturilor“ (reluare), 18,25 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
19,00 Potpuriuri de muzică ușoa
ră, 20,30 Concert de muzică popu
lară romînească, 21,05 Scrisori i 
din tară. 22,00 Muzică de dans.

— — O — —
CINEMATOGRAFE

16 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : In întîmpinarea zorilor; 
AL. SAHIA: Stele de mas PE- 
TRILA : Băieții noștri; LONEA : 
Mizerabilii (seria Il-a); L1VE- 
ZENI : Tatăl meu actorul; AN1- 
NOASA : Rămîi cu noi; LUPENJ,: 
Oameni sau majuri; BARBÂ- 
TENI: Fete de aceiași vîrstă.
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