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Midie yiiili, talilate, etoeooii
Pentru centrele siderurgice

Colectivul minei Uri
cani continuă să se afir
me ca cel mai harnic co
lectiv minier din bazinul 
Văii Jiului. După ce lu
na august au încheiac-o 
cu o depășire a planului 
de 4.000 tone cărbune, 
minerii uricăneni au ob
ținut și în primele 19 
zile ale lunii septembrie 
succese importante în ac
tivitatea lor. In acest 
răstimp ei au extras și 
livrat centrelor siderur
gice din țară încă 1.751 
tone Cărbune cocsificabil 
pesf^ plan.

Preocuparea pentru ri
dicarea tuturor brigăzilor 
miniere la nivelul înde-

Cu peste o
Despre colectivul 

mineri și tehnicieni 
sectorului I se spun nu
mai lucruri bune 
na Petrila. Și nu 
plător. In fiecare 
care a trecut din 
an, pe graficul sectorului 
au apărut noi și noi ci
fre ce oglindesc hărnicia 
minerilor dc aici. După 
ce și-au îndeplinit cu

plinirii sarcinilor de plan 
a făcut ca din abatajele 
sectorului II să se extragă 
mai mult de 900 tone de 
cărbune în- pluș. In pre
zent acest sector, ca ur
mare a realizărilor de 
seamă dobîndite, se si
tuează în fruntea întrece
rii pe exploatare. ’Pînă 
la sfîrșitul lunii septem
brie minerii de aici sînt 
hotărîți să adauge la 
realizările anterioare în
că 700 tone de cărbune 
cocsificabil peste preve- 
dtJtțfe planului. Și acest 
•por de producție ei 
vor obține,
pe seama creșterii 
ductivității

lună avans..

îl
în principal, 

pro-
muncii.

mise la suprafață prime
le vagonete cu cărbune 
pe care erau înscrise cu
vintele „în contul lunii 
noiembrie".

Demn de remarcat es
te, de asemenea, faptul 
că de la începutul anu
lui productivitatea mun
cii planificată pe sector 
a crescut în medie cu 
peste 20 la sută, iar pre- 

mult înainte de termen țul de cost a fost redus 
angajamentul ânual pn-- ’ r‘-—
vind extragerea unei
cantități de 13.000 to
ne cărbune peste plan,
Colectivul sectorului I a 
repurtat zilele acestea 
un nou succes în muncă. 
Din ^abataje au fost tri-

10 milioane

de 
al

la mi- 
întîm- 

lună 
acest

cu circa 1® lei pe fiecare • 
tonă de cărbune extra
să. Brigăzile de mineri 
conduse de Demeter 
Ioan, Neagu Gheorghe, 
Cucoș Gheorghe au adus 
un aport substanțial la 
obținerea acestor succese.

lei economii

Seră de flori în incinta 
întreprinderii

secțiile mecanică și tîm- 
plărie au fost recuperate 
zeci de metri cubi de be- 
tonite, nisip, lemn și 
țevi de metal pentru ra
diatoare. Acest lucru și 
numărul mare de ore de 
muncă voluntară presta
te a făcut posibil ca 
seara să fie deja înăl
țată. In prezent se fac 
lucrăiile de finisare.

La termocentrala Pa~ 
roșeni, la îndemnul 
membrului de partid 
Lăzăruț Petru, cu cîtva 
timp în urmă a început 
acțiunea patriotică pen
tru valorificarea unor 
materiale vechi în ve
derea construirii unei 
sere de flori în incinta 
întreprinderii. Cu con
cursul muncitorilor tde la

Angajamentul a fost depășit
In întrecerea socialistă, 

colectivul secției S.C. de 
la Filatura Lupeni ocupă 
lună de lună un Joc de 
frunte. Mobilizați de 
membrii de partid, colec
tivul de aici s-a anga
jat să dea peste plan în 
luna august 10 tone de 
produse. Rezultatele nu
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Au colectat 25 tone de fier vechi

așteptate. La 
lună angaja-

s-au lăsat 
sfîrșit de 
men tul a fost depășit cu 
60 la sută. In mod deo
sebit s-au evidențiat to
varășii Pardos Matei, 
Gogu Vasile, Bako Ghe
orghe, Manta Gri go re,
Nicolaiescu Toma, Taș- 
cău Petru și Pamfilie 
Năstase.

Dornici de a deveni 
fruntași nu numai în pro
cesul de producție ci și 
pe tărîm obștesc, tinerii 
mineri de la exploatarea 
carboniferă Uricani au 
participat la numeroase 
acțiuni tie muncă pa
triotică- pentru colecta
rea fierului vechi. Efec- 
tuînd mai multe ieșiri 
pe. teren ei âtt colectat 
în luna august ți în pri-

ma decadă a lunii sep
tembrie a.c. 75 tone de 
fier vechi pe care 1-au 
trimis oțelăriilor.

Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică conduse 
de Dragomir Ilie, Bădes
cu Nicolae, Moise Cons
tantin, Opriș. Vasile și 
Stoiculescu Constantin 
s-au remarcat prin canti
tatea mare de fier adu
nată.

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

Secție fruntașă
termocentrala Pa-

O latură importantă a 
activității minerilor 
Jiului o constituie 
zarea de dt mai 
economi la prețul 
cost. In acest scop ei pun 
în valoare noi rezerve in
terne, se străduiesc să fo
losească dt mai chibzuit1 
materialul lemnos, explo
zivul, energia electrică 
etc. Zilele acestea la toa
te minele din Valea Jiu
lui s-a încheiat bilanțul 
economiilor realizate la 
producția marfă pe pri
mele 8 luni ale anului. 
In acest interval de timp, 
în urma eforturilor de-

Văii 
reali- 
mari 

de

puse de mineri și tehni
cieni pentru reducerea 
prețului de cost, s-au ob
ținut economii în valoare 
de 10.134.000 lei. Din 
această sumă, 708.000 lei 
economii s-au realizat nu
mai în luna august.

In
tru 
nerii 
Ei 
conomie 
1.664.000 lei dintre 
116.000 lei în. luna 
cută. Economii suplimen
tare de 854.000 lei a rea
lizat în primele 8 luni ale 
anului și colectivul 
nei Uricani.

fruntea luptei pen- 
economii

de
au

sînt mi- 
Vulcan.
o 

totală

la 
făcut e-

de 
care 
tre-

La 
roșeni întreținerea insta
lațiilor și agregatelor din 
uzină și exploatarea lor 
la capacitatea maximă 
constituie pentru întregul 
colectiv un obiectiv de 
seamă. Recent, cu prile
jul bilanțului efectuat a- 
supra rezultatelor obținu- 

direcție,te în această 
comitetul sindi
catului a evi
dențiat activitatea 
colectivului sec
ției chimice. A- 
cesta printr-o 
mai bună orga
nizare a muncii, 
a întreținut mai 
bine instalațiile 
existente la sta-

ția de epurare, nu a avut 
în cursul lunilor trecute 
defecțiuni sau avarii, a 
redus consumul specific 
la reactivii întrebuințați 
pentru purificarea apei, a 
realizat economii. Pentru 
rezultatele obținute sec
ția a primit drapelul de 

fruntașă iii muncă,.

Miercuri dimineața au sosit în 
regiunea Iași tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Emil Bodnăraș, 
Leonte Răutu, Alexandru Bîrlă- 
dfeanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Gas
ton Marin, președintele Comite
tului de Stait al Planificării, 
Constantin Tuzu ministrul Me
talurgiei și Construcțiilor de 
mașini, Nicolae Bădescu, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, însoțiți de con
ducători ai unor departamente 
și alți lucrători de răspundere din 
aparatul central de partid și de 
stat.

Pe peronul gării din Iași, oas
peții au fost intimpinați de tov. 
Virgil Cazacu, membru supleant 
al C»C. ai P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Iași, Constantin Nistor, membru 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular regional, de activiști de 
partid și de stat, de conducători 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, de reprezentanți ai între
prinderilor și instituțiilor cultu
rale ieșene.

Mii de oameni ai muncii au 
format un adevărat culoar viu 
de-a lungul întregului traseu 
străbătut de oaspeți, manifestînd 
cu căldură pentru Partidul Mun
citoresc Rornîn, pentru Comitetul 
său Central în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In cursul dimineții, la Sfatul 
----------------- O

Scurtarea termenelor de reparații — 
importantă sursă de economii

Popular regional a avut loc o 
ședință de lucru cu reprezentan
ții organelor locale de partid șl 
de stat, în cadrul căreia au fost 
examinate problemele dezvoltării 
economice și social-culturale a 
regiunii și orașului Iași, pînă în 
anul 1965.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat atelierele de reparat mate
rial rulant „Ilie Pintilie", pre
cum și locurile de amplasare a 
noilor obiective industriale și so
cial-culturale.

De asemenea a fost vizitat șan
tierul fabricii de ulei și noua fa
brică de mobilă.

Peste tot, oaspeții au fost în- 
timninați cu dragoste și entu
ziasm de muncitori, ingineri, teh
nicieni și de întreaga populație 
a orașului.

Seara, în sala Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" a a- 
vut loc un spectacol de gală o- 
ferit în cinstea conducătorilor de 
partid șî de stat de colectivele 
artistice profesioniste din orașul - 
Iași și de cele mai bune formații 
artistice de amatori din regiune. 
Oamenii muncii aflați in sală, ar
tiștii, au salutat cu căldură pre
zența tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a celorlalți con
ducători de partid și de stat, o- 
vaționînd îndelung, pentru Parti
dul Muncitoresc Rornîn. La sfîr- 
șitul spectacolului, care s-a bu
curat de un deosebit succes, ar
tiștilor le-au fost oferite flori 
din partea oaspeților.

Preparația de cărbuni de la 
Lupeni este o importantă uni
tate industrială a bazinului nos
tru carbonifer. Ea spală și pre
pară tot cărbunele cocsificabil 
extras de minerii exploatărilor 
Lupeni, Vulcan și Uricani, apro- 
vizionînd în bune condițiuni pe 
siderurgiștii hunedoreni cu a- 
ceastă materie primă însem 
nată.

Zi.și noapte,-sitele Zimmer, a 
paratele Rheo, elevatoarele, pom
pele de circulație, benzile trans
portoare — tot complexul de in
stalații al preparației — func
ționează din plin căci minele pro
duc fără încetare. Dar atunci 
cînd, cum și în ce fel se asi
gură întreținerea acestor impor
tante utilaje ?

Iată ce spune tov. ing. Piso 
Pompiliu, inginerul șef al pre- 
parației Lupeni, despre felul în 
care se muncește pentru întreți-i 
nerea utilajelor :

„Preparația Lupeni primește
— = - ------ -

i cărbunele direct de la culbutor 
de la mina Lupeni și adus cu 
vagoanele C.F.R. de la Vulcan 
și Uricani. Astfel, în timp ce pe 
banda „Lupeniului" vine cărbu
ne în continuu, tot timpul cît lu
crează puțurile și transportul la 

. cărbune — exceptînd timpul de 
,sperSonal“ — la culbutoareie ce
lelalte avem cărbune numai cînd 
vin convoaiele de vagoane C F.R; 
Aceasta implică însemnate nea
junsuri pentru colectivul prepa». 
rației căci trebuie să organizeze 
munca de spălare a cărbunelui 
pe perioade de timp continue și 
care nu pot fi încadrate complet 
în ore fixe de lucru.

Normativele de exploatare a 
instalațiilor de preparație prevăd 
16 ore de funcționare continuă 
pentru utilaje și un repaus de 8 
ore — într-un singur interval 

Șlpu fragmentat — pentru efec- 
yȘJtSarea diferitelor lucrări de în- 
X^fețineri și reparații curente.

(Continuare în pagina 3-a)

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Intransigentă fată de abaterile

✓

< Ж'

Brigada de turnători de la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani condusă de comunistul Kristaly Ludovic, obține lună de 
lună depășiri de plan de 20—25 la sută. Ea este însă apreciată 
și pentru valorificarea rămășițelor de metal neferoase precum și 
pentru lucrările de calitate pe care le execută. Iatâ-i în clișeu pe 

ț formatorii Rodiei Ștefan, Mocanu Nicolae și Bulbucau Ștefan lucrînd ■. 
: împreună cu șeful brigăzii la modelarea unei elice necesare mi- * 
? nei Vulcan. t
t _________ *
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De la început trebuie subliniat 
că în perioada ce s-a scurs de la 
alegerile de anul trecut și pînă 
în prezent, biroul organizației de 
bază din secția administrativă a 
Filaturii Lupeni in frunte cu tova
rășa secretară Gyorfi Sînziana, 
marea majoritate a comun'știlor 

această organizație de bază 
desfășurat c muncă susținută, 
drept cuvînt se poate itirma 
prin acțiunile ei. această or

ganizație de bază a contribuit la 
buna desfășurare a activității sec
țiilor productive și deci, la înde
plinirea sarcinilor ce revin între
gii întreprinderi. Așa de pildă, 
organizația de bază a analizat în- 
tr-o adunare generală activitatea 
membrilor de partid din serviciul 
de aprovizionare care n-a fost 
totdeauna la înălțime în aprovizio
narea la timp a fabricii cu mate
riale și piese, preconizând măsuri 
eficiente pentru înlăturarea lip
surilor. Punînd un accent deose-* 
bit pe problemele privind grija 
față de om, biroul organizației 

*de bază a insistat pentru îmbună
tățirea activității cantinei, grădi
niței și căminului de zi, pentru 
amenajarea băii, a analizat în a- 
dunările generale modul cum mun
cesc membrii și candidații de 
partid carș dețin funcții pe linie 
administrativă. In adunarea gene- 

de alegeri s-a indicat ca.

experiențăfolosindu-se
bună, organizația de bază să insis
te pentru înlăturarea unor lipsuri 
care există în serviciul de trans
port și în serviciul de organizare 
și normare a muncii, fapt care 
va duce la sporirea contribuției 
comuniștilor din această organiza
ție de bază la sprijinirea luptei 
întregului I colectiv al filaturii pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin din Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.

Bineînțeles, aceste rezultate po
zitive au la bază faptul că mem
brii biroului, cei mai mulți dintre 
membrii și candidații de partid 
muncesc cu suflet pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin atît 
pe linie de producție, cît și a 
celor trasate de organizația de 
bază.

Discuțiile purtate, și chiar une
le fapte petrecute cu prilejul adu
nării pentru darea de seamă și 
alegeri, au arătat că unii dintre 
membrii și candidații de partid 
din această organizație de bază 
sînt certați cu disciplina de partid. 
Cum ar putea fi calificată com
portarea tov. Voin Ioan, din ser
viciul de pază, care deși a fost 
anunțat din timp că trebuie să 
vină la adunarea generală, s-a lă
sat așteptat pînă- ce a fost adus 
de acasă ? Această abatere gro
solană., de la disciplina de partid

nu este nicidecum întîmplătoare,, 
căci cîteva minute mai tîrziu, cînd 
s-a trecut la expunerea dării de 
seamă, numele tovarășului Voin 
a fost amintit din пор, arătîn- 
du-se că el a venit în cîteva rin * 
duri în stare de ebrietate la ser
viciu. Statutul partidului cere co
muniștilor să fie fruntași în mun
că. să mobilizeze prin propriul lor 
exemplu pe cei fără de partid la 
lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor economice. întărirea disciplinei 
în muncă, să apere prin toate mij
loacele proprietatea socialistă. Oa
re tovarășul Voin își îndeplinește 
aceste îndatoriri statutare ? De 
asemenea abateri de la disciplină 
se fac vinovați și tov. Cîrstea Ioain, 
Balosin Vasile. Constituie abateri 
de la disciplina de partid și fap
tul că tov. Găvan Vasile, Cîta- 
peanu Ana, Liță Ioan, Grama Va
sile vin cu întîrziere la adunările 
generale. Și nu este de mirare căci 
acești tovarăși au fost arătați prin
tre cei care nu muncesc cu sufi
cient simț de răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost 
încredințate de organizația de 
bază.

Aceste abateri de la disciplina 
de partid și în muncă n-au fost 
din timp smulse din rădăcină de-> • 

1. В RAN EA
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Cosmoteca 
astronomului Rojkovski 

Aitrofizicianul Dmitri Roj
kovski de la Observatorul as- 
trofizlc de altitudine al Aca
demiei de Știinfe a R.S.S. Ka- 
zahe, situat tn apropierea o- 
rașului Alma Ata, posedă o 
cosmoteca care numără apro-

diverse obiective cosmice, lua- 
i cu ajutorul unui te

lescop cu menise.
O deosebită valoare științi

fică prezintă cele 500 de foto
grafii ale nebuloaselor gazoa- 
se-pulverulente. Cu ajutorul u- 
nora dintre aceste fotografii a 
fost confirmată ipoteza emisă 
de astronomul sovietic Vasili 
Fesenkov, potrivit căreia ste
lele se pot forma și în prezent 
din nebuloase fibroase care se 
destramă.

Colecția lui Rojkovski, care 
conduce de zece ani secția de 
astrofizlcă a Institutului de 
astrofizlcă din cadrul Acade
miei de Științe a R.S.S. Ka- 
zahe, a fost adunată în de
cursul a mii de ore de obser
vații nocturne. Cele mai grele 
și interesante au fost căutările J 
de urme ale proceselor de for- i 
mart a stelelor. }

. 5 ximativ 3.004 de fotografii de 
г diverse ob 
) te noaptea■ .------ --

: ife

Automobilul 
Universal „Țe- 
lina“. Mașina 
circulă în bune 
condiții peste 
obstacole și pe 
drumuri proas
te Consumînd 
8—10 litri 
benzina la 
kilometri, 
dezvoltă o 
ză de 65 
metri pe 
Capacitatea 
de 
este de 300 kg. 
Acest tip de 
automobil va îi 
produs de uzi
na din Zaporo- 
fie.

de
10O 
ea 

vite- 
kilo- 
oră. 

ei 
încărcare I

specialiști; sovie- 
proiectul unei u-

Chimia pe scenă
Se știe cît de costisitoare sînt 

decorurile unui spectacol teatral, 
în special cortinele de fundal. 
Peisajele pictate pe ele își pierd 
coloritul, se uzează repede, în 
plus cortinele trebuie îmbibate 
cu o substanță ignifugă.

In ajutorul artei, a venit însă 
chimia. Inventatorii de la Insti
tutul unional de cercetări în do
meniul materialelor peliculare și

Noi filme documentare
Regizorul sovietic Aleksandr 

Zguridi, care s-a făcut cunoscut 
ca realizatorul unui gen nou în 
cinematografia sovietică — filmul 
artistico-științific — în care cadre
le documentare, ca și filmările în 
natură “ rezultatul unor îndelun
gate observații asupra lumii ani
male — sînt reunite in originale 
reportaje cinematografice, consa
crate viețuitoarelor mărilor, pă- 
mîntului și oceanului aerian — 
realizează în prezent noul film — 
„Pe drumul strămoșilor" — des
pre păsările călătoare. In noul său 
film vor fi prezentate specii de 
păsări care trăiesc în diferite re
giuni din Uniunea Sovietică și 
care toamna pleacă pentru a ierna 
in alte țări, va fi arătat itinera/Mtrf ULIC furt, VU fi

urmat de ele și cauzele cardidf^
J-------- -K ---------- :

film își 
din alte 
episoade

nani viața constructorilor, boga
tele lor preocupări spirituale.

Secvențe ale filmului, realizate 
cu multă măiestrie, oglindesc asal
tul dat de constructori împotriva 
munților greu accesibili, cunoscu- 
fi in popor sub numele de „Por
țile lui Tamerlan", lupta dusă de 
ei pentru stingerea unui puternic 
incendiu izbucnit pe neașteptate pe 
unul din sectoarele de construc
ție, așezarea conductei printre to
rentele impetuoase de munte. Rea
lizatorii filmului nu trec cu ve
derea nici neplăcerile vieții 
campanie a constructorilor, 
greutățile pe care ei le întîmpină. 
Acești oameni modești, simpli, 
apar în film ca adevărați eroi ai 
Zilelor noastre.

de la fabrica experimentală „Is- 
koj*’ din Kunțevo, în colaborare 
cu colectivul Teatrului „Mosso- 
vet" au realizat un material ca
re ușurează mult munca pictori
lor scenografi. Este vorba de o 
peliculă din policlorură de vinii. 
Ea prezintă avantajul că pig
menți! și coloranții îi comunică 
orice culoare necesară, că lasă să 
treacă atîta lumină cît este ne
voie, pentru aceasta fiind doar 
necesar 
poziție

. talc.
Noua

mai trebuie să fie
ginile sînt proiectate pe ea cu 
ajutorul unor aparate situate în 
spatele scenei. Dispare în felul 
acesta păienjenișul de funii șl 
blocuri care 
de fundal.

Pe una și 
pot schimba
peisaje —■ cer, clădirile unui o- 
raș, munți, păduri — în func
ție de nevoije spectacolului, rea- 
lizîndu-se acest lucru cu viteze 
cinematografice. De asemenea 
noua peliculă este rezistentă la 
foc.

să se introducă în com- 
o anumită cantitate de

cortină de fundal nu 
pictată. Ima-

sprijineau cortinele

aceeași peliculă se 
cele mai diferite

de 
nici

determină să pornească la 
drum atît de lung.

La realizarea acestui 
dau concursul și cineaști 
țări. In film vor apare 
filmate pe malurile Nilului, la go
rile Dunării, în Mexic etc. De 
asemenea el va cuprinde interviuri 
cu cei mai de seamă ornitologi 
din Uniunea Sovietică, Franța, Ja
ponia, S.U.A., China.

Ca și la filmele sale anterioare, 
Zguridi este și autorul scenariului. 
El își propune să termine noul său 
film încâ în

♦
♦Microelemente... din apă

nor anumite.elemente, care se’ 
află acolo într-o concentrație 
infimă —• de ordinul a cîtorva 
milioane fracțiuni dintr-un 
gram la litru — nu deschide 
nici un fel de perspective. El a 
subliniat însă că cercetările
teoretice și primele rezultate i 
practice permit să se afirme ♦ 
că rezervele inepuizabile de e- î 
lemente aflate în apa oceane- * 
lor, cu timpul vor fi folosite * 
de către omenire în scopuri ; 
practice. i

anul acesta.

★

,.„Oamenii 
titlul unui nou film documentar in 
culori de lung metraj, consacrat 
constructorilor conductei de gaze 
din Uzbekistan. Filmul este rea
lizat de cunoscutul cineast sovie
tic Roman Grigoriev, iar scenariul 
este semnat de scriitorul Konstan
tin Simonov și ziaristul Boris A- 
gapov.

Cineaștii din Moscova — primii 
Spectatori ai filmului — îl situea- 
tUi intre cele mai importante rea
lizări ale documentalisticii cinema
tografice sovietice din ultimii ani. 
Folosind un subiect tradițional 
pentru acest gen de filme 
тіа construirii conductei 
•“ autorii au reușit să 
o operă despre oameni 
muncă, de zi de z> reprezintă ade
sea adevărate fapte de eroism.

Cineaștii au petrecut un an și 
jumătate în Uzbekistan, unde au 
trăit alături de eroii viitorului film 
bucuriile victoriilor lor in muncă 
șt mîbnirea Insucceselor vremel
nice provocate de forțele naturii. 
Din enormul material adunat ci~ 
neaștu au selecționat cîteva epi
soade centrale care, după părerea 
lae caracterizează cel mai preg-

flăcării albastre' este

— isto- 
de gaze 
realizeze 
a căror

La Leningrad s-au obținut 
? cupru, nichel' și cobalt direct
• din ...apa Mării Negre. Solu- 
, ții albăstrii; verzui și violete
* din aceste elemente pot fi vă- 
І zute în laboratorul probleme- 
? lor în domeniul microelemen-
♦ telor și substanțelor de o înal- 
! tă puritate al Institutului teh-
* nologic „Lenșovet".

După cum a declarat șeful 
! acestui laborator, V. Aleshov- 
4 ski, doctor în științe chimice, 
f la prima vedere s-ar părea că 
J extragerea din apa mări a u-

♦
*

etapă 
apro- 
Ulte- 

crește

Cuptoarele înalte, cuptoarele 
pentru topitul oțelului și lami- 
noarele vor deveni un bloc de 
producție unit. Distanța dintre 
agregatele principale nu va fi 
mai mare de 200 metri (la uzi
nele moderne această distanță 
este de 1 —1,5 kilometri).

La uzina metalurgică de tip 
nou încărcăturile principale nu 
vor fi transportate pe căile-fț- 
rate care, după cum se știe, sînt 
voluminoase și necesită distanțe 
mari între secții, ci se vor efec
tua cu ajutorul unor conveiere 
automate.

Trecerea la automatizarea com
pletă a uzinei se va face în Cî- 
teva etape. In prima etapă se 
introduc dispozitive ■ automate 
separate, iar în ultima etapă se 
va crea centrala 
întregii uzine.

Se prevede, de 
variantă de uzină
baza căreia stă noul principiu 
tehnologic de obținere directă a 
fierului. In acest caz furnalele și 
cuptoarele Martin vor fi înlocui
te prin noi agregate.

Potrivit unor aprecieri preli
minare uzinele automate vor fi 
foarte rentabile. In ultima etapă 
productivitatea muncii poate fi 
sporită dte cel puțin 10 ori, chel
tuielile capitale pot fi reduse de 
peste 2 ori, iar prețul de coăt 
al produselor se va reduce de 
2—3 ori.

de diripare a

asemenea, o 
automată la

al otelului în locul oale- 
tumare și a macaralelor 
folosite pompe de induc- 

conducte acoperite în ca-

nanâ mcfeierâicâ дніммм
Un. grup de 

tici a elaborat
zine metalurgice automate care 
va produce o cantitate de 20—25 
milioane tone de oțel pe an, adi
că o cantitate egală cu cea pro
dusă anul trecut de toate oțe- 

lăriile din Germania occidentală.
In această „Uzină a viitoru

lui" automatica și electronica 
vor înlocui munca fizică a omu
lui. Tocmai asemenea condiții ca 
acele arătate în proiectul Pro
gramului Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice vor servi ca 
bază materială pentru transfor
marea muncii socialiste în mun
că comunistă.

Se prevede ca această uzină- 
gigant va lucra în prima 
cu o capacitate anuală de 
ximativ 6 milioane tone, 
rior, randamentul ei va 
de 3—4 ori.

Producția în uzină se va des
fășura fără întrerupere. Astfel, 
de pildă, pentru transportul fon
tei și 
lor de 
vor fi 
ție și
re metalul va curge fiind atras 
de un cîmp magnetic variabil.

Vor fi folosiți, de asemenea, 
pe scară largă diferiți intensifi
catori de topire ca ga2ul natu
ral, oxigenul, încălzirea la tem
peraturi înalte. Laminoarele com
plet automatizate, cu o capaci

tate de 3—10 
milioane tone, 
vor funcționa 
pe principiile 
laminării con
tinue, precum și 
pe viteze spo
rite de 10—40 
metri pe secun
dă. Volumul 
furnalelor va a- 
junge la 3.000 
metri cubi.

Convertizoare 
le care vor a 
vea o capaci 
tate de 300 to 
ne și chiar ma 
mult și cuptoa 
rele Martin cu 
o capacitate de 
pînă la 1.000 
tone vor consti
tui baza pro
ducției de oțel. 
Se prevede ca 
în curînd să în
ceapă construi
rea unui con
verti zor com

plet automat.

Perspectivele electrificării есомяіеі nețiomle
îndeplinind grandiosul 

program trasat de Congre
sul al XXI-lea al P.C.U.S. 
de dezvoltare a energeticii 
în Uniunea Sovietică, în 
anii 1959 și 1960 puterea 
centralelor electrice a cres
cut cu peste 10 milioane 
kilowați, dintre care peste 
6 milioane kilowați revin 
termocentralelor.

Conform acestui program 
puterea centralelor electrice 
în anul 1965, ultimul an 
al septenalulpi, va spori cu 
58—60 milioane kilowați, 
producția de energie elec- 
ică va ajunge ia 500—520 

miliarde kWh. iat lungimea 
liniilor die înaltă tensiune 
se va tripla. In Uniunea 
Sovietică la centrala elec
trică din Zmiev (Ucraina) 
a fost pusă în mișcare pri
ma turbină cu o putere de 
200.000 kW și cu o capa-

citate de producție de 640 
tone aburi pe oră. încă 
două asemenea mari tur
bine vor intra în funcțiune 
în Ural la centralele elec
trice diin Verhne-Taghil și 
lujnouralski. Constructorii 
sovietici de mașini energe
tice au confecționat încă 
două turbine de aburi eco
nomicoase, fiecare avînd o 
capacitate de 300.000 kW 
S-a construit linia dfe înal
tă tensiune de 500 000 volți 
Stalingrad—Moscova. In a- 
nul viitor energia hidrocen
tralei electrice de la Stalin
grad va alimenta bazinul 
Donețului (Ucraina) prin 
linia de transport de curent 
continuu a cărei tensiune 
va fi de 800.000 volți.

Noul proiect de Program 
al P.C.U.S. pune tn fața 

constructorilor energetici 
sarcini grandioase. Aproxî-

mativ pînă în anul 1970 
toate punctele populate din 
țară trebuie să fie alimen
tate cu energie electrică. In 
același timp U.R.S.S. va 
ajunge S.U.A. la consumul 
de energie electrică pe cap 
de locuitor, iar în următo
rii zece ani le va depăși cu 
mult. Puterea centralelor va 
crește pînă la 600—650 mi
lioane kW.

Intr-un ritm nemaiîntîl- 
nit va crește puterea ener
getică în țară pe baza con
struirii unor uriașe termo
centrale electrice cu o pute
re de pînă la 2,4 milioane 
kW, șl chiar mai mult, pre
cum și a unor hidrocen
trale cu o putere de pînă 
la 5—6 milioane kW, cu a- 
gregate de 500.000-800.000 
kW și chiar de 1 000.000 
kW. *
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Intransigență față de abaterile 
de la disciplina de partid!

(Urmare din pag. l-a)

oarece biroul organizației dc bază 
n-a tras la răspundere pe unii 
membri de partid care dețin anu
mite funcții și care s-au făcut ei 
inșișii vinovați de asemenea aba
teri. Intr-un pasaj din darea de 
seamă s-a amintit că tov. ing. 
Blendea Gheorghe, membru de 
partid, șeful serviciului de organi
zare și normare a muncii, pe lin
gă faptul că are lipsuri în activi
tatea profesională și nu privește 
cu simț de răspundere sarcinile 
ce-i sînt încredințate, a venit și 
el în stare de ebrietate în fabrică, 
dcdîndu-se la ieșiri grosolane fa
ță de un tovarăș. E greu, foarte 
greu pehtru oricine să se fi aflat 
in situația inginerului Blendea, 
cînd s-a ridicat la cuvînt tovarăș 
șui Lado Mihai, membru de partid 
vechi, om cu prestigiu și autori
tate. Tov. Lado a arătat că il 
cunoaște de mult pe inginerul 
Blendea, de cînd acesta era încă 
muncitor. El l-a îndrumat și aju
tat să urmeze cursurile liceului se- 
ralr ăpoi l-a sprijinit să meargă 
la ^facultate, de unde s-â întors 
inginer. Tot tovarășul Lado a fost 
printre aceia care l-au ajutat să 
intre în partid. Și deși este de 
neînchipuit, dar tocmai tovarășul 
Lado esre acela față de care in- 

. ginerul Blendea a avut ieșiri gro
solane.

— M-am așteptat de la tov. 
Blendea să-și recunoască cinstit 
și deschis vina, am așteptat de la 
el să vină și să-și ceară scuze. 
Par n-a făcut-o.

Cînd i-a venit rîndul la cuvînt, 
inginerul Blendea Gheorghe a ad
mis că într-adevăr n-a fost bine 
ceea ce a făcut dar, după cum

spunea el, se afla într-o situație 
cind „nu mai putea fi răspunzător 
pentru faptele sale'*. Auzind ase
menea cuvinte, te întrebi cum de 
un om cult, nu poate pricepe că 
un cetățean matur, normal, nu 
poate să nu fie răspunzător pen
tru faptele sale, în orice împre
jurare s-ar afla. Cuvintele lui 
n-au arătat altceva decit că e cer
tat nu numai cu disciplina, ci și 
cu autocritica, cu bunacuviință de 
care trebuie să dea dovadă față 
de oameni și mai ales față de 
cei cărora le datorează multă re
cunoștință.

Repet, asemenea atitudini sînt 
cu totul străine majorității mem
brilor șl candidaților de partid din 
această organizație de bază. Rîn- 
durile de față au fost consacrate 
acestor aspecte, care în ansamblul 
lucrărilor adunării generale au o- 
cupat un loc secundar — principa
la atenție fiind axată asupra sar
cinilor ce revin comuniștilor pen
tru traducerea în viață a politicii 
și hotătîrilor partidului, — tocmai 
pentru a sublinia că în fața uou- 
lui birou, a comuniștilor, stă 
cina de a nu precupeți nici 
pul, nici eforturile pentru a-i 
ta pe 
didați 
plina, 
să le _ 
devină exemple în muncă și în 
viață, participant activi la viața 
organizației de bază. Aceasta cere 
in primul rind noului birou să 
dea dovadă de intransigență față 
de abaterile de la disciplina de 
partid și în muncă, să pretindă cu 
fermitate îndeplinirea sarcinilor 
repartizate membrilor și candidați
lor de part’d.

sar- 
tim- 
aju- 
can-acești putini membri și

de partid certați cu disci- 
cu normele pe care trebuie 
respecte un om înaintat, să

ГОООССООООХМ.

VITRINA CU CĂRȚI 
fn Editura tehnici au apărut: 

Transmisiile hidraulice 
de urmărire 
ale mașinilor
de T. M. BAȘTA

In lucrare sînt expuse prin
cipiile die funcționare și de con
strucție ale transmisiilor hi
draulice de urmărire după o 
coordonată și a agregatelor a- 
cestor transmisii, care sînt fo
losite în sistemele de comandiă 
ale unei serii foarte variate de _ 
mașini și agregate. б

X
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Minerii de la majoritatea exploatărilor miniere din Valea ♦ 
Jiului îmbunătățesc continuu calitatea cărbunelui extras. Dat o- $1 ф ----. a—> — _._.ae * ‘ ’ -A . .. -

♦

• PUBLICITATE

I
 Cartea sudorului

de ILIE VASILE

Cartea cuprinde procedeele 
de ' sudare, indicii tshnico-eco- 
npmici ai deferitelor procedee, 
teWfiologia sudării și noțiuni 
despre defectele sudurilor și or
ganizarea și normarea lucrări
lor de sudare.

Este folositoare sudorilor 
din fabrici, din uzine și de pe 
șantiere, precum și persoanelor 
care doresc să se califice îri a- 
ceastă meserie.

Маеваеаэс'хюооооооейоаооое зоаоооэооос

mm»

лшатіюіАіиисоия: 
părinți, procurați pen
tru copiii dvs. din timp 
uniforme școlare, caro 
se găsesc în cantități 
abundente fi în toate 
mărimile la magazinele 
de confecții pentru 

copii.
Vînzarea se face fi 

cu plata în rate. 
Procurați uniformele 

necesare copiilor dvs.

rltă acestui fapt, ei realizează noi și importante economii la 
prețul de cost. Fruntași în lupta pentru calitatea producției 
sînt minerii de la Aninoasa. La această mină conținutul de 
cenușă admis a fost redus în primele 16 Zile ale lunii sep
tembrie cu aproape 3 la sută, umiditatea cu 1,7 la sută, iar 
granulația a fost de asemenea îmbunătățită simțitor. Prin îmbu
nătățirea calității, minerii aninosenl au realizat economii egale 
cu valoarea a peste 300 tone de cărbune.

Și la mina Uricani s-au obținut rezultate frumoase în pri-

♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦
- - - ----------------------r------- -- pro- ♦

♦ centul de cenușă a scăzut în aceeași perioadă de timp cu J
♦ circa 1 la sută față de norma admisă, iar umiditatea cu (1,7 la *
♦ sută. t

Seurtarea termenelor de reparații -
importantă sursă de economii

♦
«♦*♦

♦

♦ vința îmbunătățirii calității producției. Datorită extinderii ini-
• țiativel „Nici un vagonet de cărbune rebutat pentru șist"

(Urmare din pagina l-a)
oare, nu s-ar putea găsi а 

modalitate pentru reducerea o- 
reior de staționare necesare re
parațiilor — și-a pus întreba, 
rea colectivul preparației ?

Înainte, la preparăție existau 
cîteva echipe pe specialități; lă
cătuși, sudori etc., care făceau 
reparații la toate utilajele, unde 
era nevoie. Această răspundere, 
„la general", nu era însă prac
tică, nu asigura întreținerea co
respunzătoare a utilajelor.

Conducerea preparației a tre
cut la reorganizarea acestei la
turi a activității. Echipele de 
muncitori au fost împărțite pe 
grupuri de utilaje și* fiecare răs
punde de buna funcționare a ce
lor care i-au fost încredințate. 
De pildă, echipa de muncitori a 
tov. Drotzingher Andrei are în 
grijă elevatoarele de repetiție, de 
griș, de șist 0—10 mm., de căr
bune special; echipa tov. Sibi- 
șan Victor răspunde de instala
ția de zețaj și cuvele de mediu 
dens, echipa tov. Scrobota Ilie 
de utilajele secției Rotație, cea a 
tov. Erddși Ioan de conductele 
de apă și instalațiile de aer com
primat, cea condusă de tov. Be- 
dean Gheorghe de pompele de 
circulație și pompele de 
clară.

Cum lucrează echipele după 
această împărțire ? Fiecare echi
pă își face o evidență clară, pre
cisă despre starea utilajelor pe 
care le are în grijă, situația pie
selor sau părților uzate, a ce
lor care trebuie înlocuite urgent 
sau în decursul unui timp dat. 
împreună cu maistrul de între
ținere Dragomir loan sau cu res-

apă

ponsabilul cu aprovizionarea Ne
greau Marin se stabilește nece
sarul de piese, materiale și cu 
sprijinul serviciului mecanicului 
șef se asigură procurarea lui 

atelierele

Itmic:

CU RĂBDARE ȘI PERSEVERENȚĂ
/

Ce si-i mai faci, mi-au spus 
cu părere ae rău unit tineri din 
brigada lui Michiep discutind des
pre tot. Dumitru Constantin. Știți 
bine proverbul, spuneau tinerii, 
„nu e pădure fără uscături".

Acest provreb își are și el ade
vărul său, dar pădurea ca si nu 
șe usuce trebuie îngrijită, mai ales 
rft e tinără... Nu se termină bine 
discuția și in biroul sectorului II 
al mjnei Petrila intră tov. K.o ■ 
nicska Adam, maistru minier, care 
răspundea de brigada din care fă
cea păru Dumitru Constantin.

— Ce să mă fac cu el, tovarășe 
Cenaru І Vă rog să mă credeți, 
am căutat în fel și chip împreună 
cu ortacii lui să-l îndreptăm și 
totuși nu am izbutit. Șe ține scai 
de năravurile lui, nu face schimbul 
la fața locului, umblă de colo pî
nă colo pierzîndu-și vremea prin 
galerii, nu execută cele spuse de 
șeful de schimb, cînd au vrut siț-l 
ajute tov. Chelaru Gheorghe, 
Alexa Cornel și alți muncitori din 
brigadă a fugit așa cum a făcut 
și Cînd era la Nistoreanu. Și el ar 
putea să-și vadă de treabă la lo
cul de muncă așa cum fete tinerii 
Vernictt Constantin, Bocăneț Ghe
orghe și alți utemiști de seama Iun

Tovarășul Cenaru Gheorghe, se
cretarul organizației de partid din 
sectorul 11 al minei Petrila după 
ce chibzui hotărî să propună mu
tarea iui Dumitru Constantin in 
brigada comunistului Sidorov Va- 
sile, care s-a ocupat de educa
rea multor tineri din sector, i-a 
învățat meserie și i-a ajutat să 
devină candidați de partid.

După terminarea șutului sosi șt 
Sider op Vasile la birou.

— Ascultă Vasile, ce părere ai 
despre Dumitru Constantin ? — 
îl întrebă secretarul organizației 
de bagă.

— Știu eu ce să spun ? In zfua 
de salariu l-au văzut ortacii lui 
Michiev la bufet. Era... „cui". Se 
lupta cu sticlele de bere, rtnd pe 
rînd le scotea fundul. Dar nu 
numai atît. Nu cam ascultă, cînd 
dă de greutăți fuge. Zău nu știu 
dacă mai merită să ne batem ca
pul cu el.

— Trebuie să mai încercăm, est, 
ut emis t, cred că nu ne ostenim 
degeaba cu el, să ne ocupăm mai 
mult de el cu răbdare și perseve
rență. Să căutăm să-l aducem, pe 
calea cea bună. Eu m-am gindit 
ca, de la întîi, să ți-l încredințăm 
dumitale să te ocupi de el. în
cearcă tovarășe Sidorov, o să te 
ajutăm și noi.

— H iau la mine în brigada, 
cu toate că ortacii n-au o părere 
bună despre, el- Fiecare brigade 
i-a săturat de el.

A sosit și ziua de întîi. Pe afi
șul din sala de apel numele t'tnă- 
rului Dumitru Constantin se afla 
scris alături de muncitorii din 
brigada lui Sidorov. In primul șut 
brigadierul a stat de vorbă cu ti
nărul Dumitru Constantin.

— Ascultă Costică, de agi îna
inte lucrăm împrțună. Deocam
dată vii numai în schimbul meu, 
mai tîrziu...

In noua brigadă tinărul era ațu- 
■ lat de fiecare ortac în parte. Si
dorov Vasile, Petcu Dănilă și alțl 
mineri îi arătau cum să lucreze 

, și~l criticau pe loc pentru orice ne
glijență, iar atunci cînd lucra bine 
îi spuneau cuvinte de laudă. In

clipele de răgaz Sidorov, 
bea despre o serie de 
despre condițiile pe care 
să le îndeplinească un tînăr ute- 
mist, cum să se comporte în socie
tate, ce trebuie să facă pentru a 
deveni fruntaș în producție.

— Gîndește-te bine, măi Costi- 
că. Ești familist, ai soție, o fetiță. 
Soția așteaptă salariu de la tine, 
nu mai irosi timpul prin restau
rante, cheltuindu-ți banii, la 
exemplu de la minerii din brigada 
mea care mi fac asemenea lucruri.

Azi așa, mîine așa, Dumitru 
Constantin era mereu frămîntat, se 
gîndea la cele discutate cu comu
nistul Sidorov. Iși amintea mereu 
de cuvintele acestuia, ale ortaci
lor săi. Intr-adevăr, au dreptate 
acești oameni, își zise Costică în 
sine. Va trebui să țin cont de cele 
spuse, e rușine să colind dintr-o 
brigadă în alta, să fug de greutăți 
atunci cînd ele

Au trecut 
atunci. Tinărul 
tin, a reușit să
vechi. El lucrează cu tragere 
inimă pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție, este disciplinat 
și respectuos față de muncitori, 
mulțumește din inimă lui Sidorov 
și întregii brigăzi care s-a străduit' 
atîta vreme să-l îndrepte, să-l 
educe într-un spirit nou, socialist. 
El mulțumește 
l-au ajutat să 
producție, care 
organizației de 
pune în discuție cererea de a fi 
primit în rîtidurite candidaților de 
parțid.

îi VOf 
lucruri, 
trebuie

se ivesc.
multe luni de 
Dumitru Gonstan- 
înlăture obiceiurile 

de

tovarășilor care 
devină fruntaș în 
l-au recomandat 
partid pentru a-i

Z. ȘUȘTAC

șef se asiei 
sau confecționarea în 
proprii.

Cînd este vorba de 
parații mai mărunte, 
chipa'le execută în timpul sta
ționărilor. Reparațiile care nu 
pot fi rezolvate în timp scurt, 
rătnîn pentru duminică, zi în 
care echipa respectivă poate lu
cra din plin (oamenii primind 
ziua de repaus în cursul săptă- 
mînii).

Datorită răspunderii echipelor 
pe grupe de utilaje și instalații, 
faptului că au astfel posibilita
tea să cunoască în amănunțime 
situația utilajelor care le sînt 
date în grijă direct, să planifice 
din timp piesele de schimb, ma
terialele necesare, să-și procure 
sculele și tot ce-i necesar pentru 
buna executare a reparațiilor, 
timpul de reparații și întreținere 
a utilajelor preparației s-a re
dus simțite" Această a făcut po
sibil ca, stînd mai puțin pentru 
reparații, utilajelev să funcțione
ze mai multe ore, pește prevede
rile tehnice. Astfel, în prezent, 
în loc de 16 ore, media zilnică 
a funcționării utilajelor prepa- 
rației a crescut la 18 ore și 
chiar 19 ore, avînd perioade de 
zile întregi cînd această medie 
se ridică pînă la 20 ore pe zi.

Avînd în vedere capacitatea 
unei preparați! ca a noastră de 
la Lupeni oricine își dă seama 
că două sau trei ore de func
ționare în plus face posibilă spă
larea a multe sute de tone căr
bune peste plan, fără amenajări 
și instalații suplimentare ceea 
ce aduce o însemnată economie 
unității. Și, aceasta, se obține 
numai pe baza mai bunei orga
nizări a întreținerii utilajelor și 
reducerii timpului de staționare 
a lor pentru reparații — deci 
implicit mărierea perioadei de 
funcționare în sarcină utilă".

Iată o rezervă internă care 
poate fi folosită de multe uni
tăți industriale din Valea Jiu
lui, aplicînd, după specific, ex
periența preparatorilor de 
Lupeni.

unele re- 
atunci e- I'

Amatori moto I
O.C.L. Produse Industria

le Petroșani anunță că In* 
cepînd cu data de 15 augușt 
1961 s-au pus in vînZare 
prin magazinul specializat 
„Moto-sport" din Petroșani 
următoarele tipuri de mo
tociclete, CU PLATA IN 
RATE:
IJ. 
C.Z. 
C.Z.
Java
Danuvia 125 
„K“ 175

350 cmc.
125
175
250

n 
f»
w 

>»

12.150
7.850 

10.28Q 
12.950
6.250
7.850

sutfr. 
achi-

lei
0

n
n
♦»

Condiții de plată:
Avans minim 40 la
Restul de preț se va 

ta în maximum 12 rate pen
tru muncitori și militari și 
maximum 10 rate pentru alți 
salariați și muncitori din co
operativele

Profitați de condițiile a- 
vantajoase ce vi le oferim și 
cumpărați-vă motocicleta pre
ferată.

meșteșugărești.

• I•i

li

В
:uss:s»tuU:::u

angajează de urgență 3 re* 
vizori de inventare, cu sa
lariul între 700—925 lei, în 
următoarele condiții: studii 
medii de specialitate, 
studii medii de cultură 
nerală- cu stagiul de 2 
în munca de contabil.

Pentru informații supli
mentare, doritorii se pot a- 
dresa direct la sediul între
prinderii noastre în str. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 102 etaj 
II, la serviciul cadre, came
ra nr. 7.

sau
ge- 
ani

person alului^cE intra in mina 
SA AII3A ASUPRA SA

Rf CHIZITf Of f IIMATT
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4 STEAGUL ROȘU

luvîDfarea Iii W. loiiel la Dititgil din Mes
NEW YORK 20 (Agerpres)
La 20 septembrie ora 15,15 

(ora locală) Adunarea Generală 
a O.N.U. și-a început lucrările 
cu alegerea președintelui, a vice
președinților Adunării și a pre
ședinților celor șapte comitete 
principale ale Adunării Generale.

La propunerea reprezentantu
lui Indoneziei, Aii Sastroamid!- 
jojo, Mongi Slim, reprezentan
tul permanent al Tunisiei la 
O.N.U. a fost ales în unanimi
tate președinte al Adunării Ge
nerale. Ca vicepreședinți ai Adu
nării au fost aleși cei cinci 
membri permanenți ai Consiliu
lui de Securitate și reprezentan
ții următoarelor țări: R. 
hoslovacă, Cipru, Costa 
Ghana, Grecia, Mexic, 
Olanda.

Președinții comitetelor
Mario Amadeo (Argentina), 

președintele Comitetului nr. 1

S. Ce-
Rica, 

Niger,

sînt :

(Comitetul politic) ; Iordan Cio- 
banov, reprezentantul permanent 
al R.P. Bulgaria la O.N.U., pre
ședinte al Comitetului politic 
special; Lanza D’ Ayeta (Ita
lia), președintele Comitetului nr. 
2 (Comitetul pentru problemele 
economice și financiare) ; Salvador 
Lopez (Filipîne) președintele Co
mitetului nr. 3 (Comitetul pen
tru problemele sociale, umani
tare și culturale) ; Angie Brooks 
(Liberia) președintele Comitetu
lui nr. 4 (Comitetul de tutelă) ; 
Hermond Lannung (Danemarca) 
președintele Comitetului nr. 5 
(Comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare) ; 
Cesar Quintero (Panama) preșe
dintele Comitetului nr, 6 (Comi
tetul pentru problemele juridice).

4
Convorbire între reprezentanți ai С.- C. 

al P.C.U.S. și ai C.C
MOSCOVA 20 (Agerpres). —

TASS transmite :
La 19 septembrie la Comitetul 

Central al P.C.U.S. au fost pri
miți Kendzi Miyamoto, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ja
ponia, Iosino Siga, membru al 
prezidiului C.C. al P.C. din Japo
nia și Tomio Nisidzawa, mem
bru al C.C. al P.C. din Japonia.

La convorbire au participat

Represiuni împotriva 
muncitorilor algerieni 

care locuiesc în Franța
PARIS 20 (Agerpres)
Muncitorii algerieni care locuiesc 

în Franța sînt supuși la repre
siuni sistematice. După cum s-a 
aflat în noaptea de 18 spre 19 
septembrie în suburbiile pariziene 
Asnieres, Nanterre, Puteaux și 
Courbevoie au fost efectuate razii 
pdlițienești în rîndul algerienilor 
suspectați de către autoritățile 
franceze că sprijină lupta poporu
lui algerian pentru libertate și in
dependență națională. In timpul ■ 
acestor razii 450 de algerieni au 
fost supuși așa-zisei „verificări a 
identității".

al P.C. dm Japonia
Mihail Suslov și Otto Kuusinen, 
membri ai prezidiului și secre
tari ai C.C. al P.C.U.S., Boris 
Ponomarfov și Mark Mitin, 
membri ai C.C. al P.C.U.S.

In timpul întîlnirii au fost dis
cutate probleme 'care interesează 
cele două partide. Convorbirea 
reprezentanților partidelor fră
țești s;-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

gmnuMtale finlandeze 
la liitin

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La 19 septembrie a sosit la 

Moscova delegația guvernamen
tală finlandeză pentru a duce 
tratative cu privire la acordarea 
de către Uniunea Sovietică Fin
landei în folosință pe bază de 
arendă partea sovietică a cana
lului S ai men.

Delegația a sosit în conformi
tate cu înțelegerea realizată în 
timpul vizitei din noiembrie 
1960 a președintelui Finlandei, 
Urho Kekkonen în U.R.S.S.

Delegația este condusă de K. 
Kleemola, ministru-prim al Căi
lor de comunicații și lucrărilor 
publice.

----- O-----
Uganda își cere 

independența în acest
PARIS 20 (Agerpres)
La 19 septembrie, M. Obote, 

președintele Congresului popular și 
lider al opoziției parlamentare din 
Uganda, a cerut ca Marea Britanie 
să acorde țării sale independență 
înaă în acest an.

Obote a respins planurile en
gleze care prevăd acordarea înde- 

■ pendenței acestei țări pe etape. 
I __________

an

PARIS 20 (Agerpres).
In orașul Tarbes a avut loc 

un miting al oamenilor muncii 
organizat de Federația departa
mentului Hautes Pyrenees a 
Partidului Comunist Francez. La 
miting au luat parte peste 8.000 
de persoane.

In cadrul mitingului a luat 
cuvîntul Waldeck Rochet, secre
tar general1 adjunct al C.C. al 
P.C.F. Waldeck Rochet a subli
niat marea primejdie pentru cau
za păcii a acțiunilor revanșar
zilor vest'-germanî și a cerut po
porului francez să-și intensifice 
acțiunile în favoarea tratative-

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

Evoluția evenimentelor din Katanga 
Youlou sprijină pe separatiștii 

katanghezi
LEOPOLDVILLE 20 (Ager

pres).
După cum transmite din Leo

poldville corespondentul agen
ției Taniug ministrul informații
lor ăl guvernului central congo
lez a comunicat că președintele 
fostului Congo Francez, Fulbert 
Youlou a dat un ultimatum în 
care cere ca trupele O.N.U. să

lor și a încheierii tratatului de 
pace.

Vorbind despre problema al
geriană, W. Rochet a declarat că 
în urma recentei cuvîntări ofi
ciale a lui Ben Khedda, șeful 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria, guvernul francez 
trebuie să răspundă clar și ra
pid la noua propunere de a se 
relua tratativele 
mentării pașnice 
geriene.

O mare parte 
sa W. Rochet a consacrat-o pro
blemelor interne ale Franței.

în scopul regle- 
a problemei al-

din cuvîntarea

Tratative între Adenauer și Clay
BONN 20 (Agerpres). TASS

transmite:
La 19 septembrie, la Bonn au

cttfe&tî,
• MOSCOVA. La 19 septem

brie, N. S. « Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S,S,, l-a primit la Kremlin 
pe Paul Hemi Spaak, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministrul Afacerilor Exter
ne al Belgîei.

• MOSCOVA. La 19 septem
brie președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, a primit delegația gu
vernamentală a Republicii Con
go (cu capitala la Brazzaville), 
la rugămintea șefului acestei de
legații, ministrul Planificării 
Massamba-Deba.

• DRESDA După cum rela
tează ziarul „Neues Deiftschland"

în localitatea OttendorffOkrîlla, 
situată în apropiere de Dresda 
a fost dată recent în exploatare 
cea mai modernă uzină de ma
teriale de construcție 
Germană. Ea a 
funcțiune cu 14 
termen.

• PARIS. La 
Chaban-Delmas, 
dunării naționale a Franței, a 
declarat că aceasta nu poate dis
cuta moțiunea de neîncredere în 
guvern prezentată de deputății 
socialiști și radical-socialiști.

• SAIGON. Greva muncitori
lor de la societatea petroliferă a- 
niericană „Stanvac" din Saigon 
continuă.

fost 
zile

19

'!

din R. 
pusă 

înainte

D. 
în 
de

septembrie 
președintele A-

avut Ioc tratative între genera
lul Clay, împuternicitul special 
al S.U.A. cu rangul de ambasa
dor în Berlinul occidental, și 
cancelarul R.F.G., Adenauer. Clay 
a avut, de asemenea, o convor
bire cu ministrul Afacerilor Ex
terne al R.F.G., Brentano, și a 
fost primit de președintele
R. F.G., Liibke. La aceste între
vederi a participat ambasadorul
S. U.A. în R.F.G., Dowling.

Generalul1 Clay a sosit la Bonn 
în trecere spre Berlinul occiden
tal, locul noii sale activități, 
înainte de a sosi la Bonn el a 
vizitat Parisul, tinde a dus tra
tative cu comandantul forțelor 
armate ale N.A.T.O. în Europa, 
generalul Norstad.

Conținutul tratativelor dintre 
Clay șî Adenauer este ținut se
cret în mod oficial de către 
Bonn.

La 19 septembrie generalul 
Clay a plecat cu avionul în Ber
linul occidental.

înceteze focul și să părăsească 
Katanga cel tîrziu la 20 sep
tembrie la ora prînzului. In caz 
contrar Youlou amenință să-și 
trimită trupele în ajutorul^ sepa
ratiștilor katanghezi în frunte- cu 
Chombe. т

Ministrul informațiilor a sub
liniat că guvernul congolez a 
primit acest ultimatum ca pe o 
declarație de război împotriva 
Republicii Congo. El a arătat că 
armata națională congoleză este 
gata să răspundă la lovitură 
printr-o contralovitură.

In încheiere ministrul Infor
mațiilor a declarat că guvernul 
Republicii Congo intenționează 
să continue acțiunile împotriva 
separatiștilor katanghezi în in
teresul restabilirii integrității te
ritoriale a Congouluî.

închiderea graniței între Congo 
și fostul Congo francez
LEOPOLDVILLE 20 (Ager

pres)
După cum transmite corespon

dentul agenției Reuter, guvernul 
central congolez â închis granița 
cu fostul Congo Francez. Comu
nicațiile întte Leopoldville și 
Brazzaville peste nul Congo aJ fost 
întreruptă. 4*

Republica Federală Germană și monopolurile
nord-americane

Evenimentele internaționale și 
îndeosebi cele legate de proble
ma germană arată că imperia
lismul vest-german se dezvoltă 
din ce în ce mai mult ca prin
cipal aliat al imperialismului a- 
merican.

Spre deosebire de Anglia, im
perialismul german nu este un 
asociat secundar. El se află a- 
proape pe plan egal cu imperia
lismul american. Intre cele două 
puteri imperialiste există o de
pendentă reciprocă. Americanii 
sînt desigur asociatul principal, 
ei ocupînd locul de frunte, însă 
marii magnați americani își au 
contraponderea în aroganții po
tentați din Ruhr. Pare curios, 
dar monopoliștii americani nu
tresc fată de capitaliștii ger
mani o teamă amestecată cu res
pect și nu manifestă fată de ei. 
disprețul pe care-t arată fată de 
alte țări capitaliste mai slabe.

Ohiectivul economic principal 
ai alianței imperialiste Statele 
Unit?, Republica Federală Ger
mană, îl constituie expansiunea 
comună și paralelă a investiții
lor și a comerțului în cea mai 
mare parte a lumii capitaliste, 
inclusiv în coloniile și sferele 
de influentă ale Angliei șî Fran
ței.

Principalele caracteristici poli
tice ale acestei alianțe sînt mi-

litarismuî, acțiunile provooatoa- 
re împotriva țărilor socialiste, 
neocolonialismul. subminarea su
veranității statelor capitaliste 
mai slabe.

Germania occidentală, din 
punct de vedere militar repre
zintă principala bază a forțelor 
americane în Europa. Avînd ca 
avanpost Berlinul occidental, a- 
ceastă bază constituie centrul 
provocărilor celor mai active.

Din punct dd vedere politic, 
Republica Federală Germană a 
fost și este cel mai dte nădejde 
sprijin al politicii războinice 
preconizate de cercurile agresive 
ale imperialismului american.

Dn punct 
Republica 
este astăzi 
investițiilor 
ricane în Europa 
Creșterea continuă a participării 
capitalului american în Germa
nia de vest, este privită de cer
curile economice și politice de 
la Bonn ca una din armele de 
luptă pentru lărgirea pozițiilor 
lor în economia capitalistă mon
dială.

Pe măsura renașterii monopo
lurilor vest-germane șî creșterii 
puterii lor, dependența față de 
partenerii mai puternici a înce
put să slăbească. Acordurile 
pentru ajutor sa început să ce-

de vedere economic. 
Federală Germană 
principala zonă a 
monopolurilor ame- 

continentală.

deze locul acordurilor bilaterale 
și multilaterale. Forma mai răs- 
pîndită a unor asemenea acor
duri între monopolurile america
ne și germane, sînt înțelegerile 
cu privire la schimburile dte pa
tente, licențe de producție și alte 
feluri de colaborare tehnică. De 
asemenea, pe baza acestor acor
duri, se realizează împărțirea 
piețelor. Presa finaciară remar
că acordurile dintre „Krupp" și 
„Betleem steel Company", din
tre concernul „Demag" și com
pania „Edison", 
Farben-Industrie"

Pe piața europeană a înarmă
rilor, monopolurile americane 
sprijină în mod deosebit Repu
blica Federală Germană. Dacă 
Anglia și Franța sînt pentru 
Statele Unite înainte de toate 
concurenți, Germania occiden
tală reprezintă partenerul prin
cipal pentru producerea în co
mun a armamentului.
• Ziarul francez „Le Monde" se 
plînge că datorită sprijinului a-e 
merican, industria de armament* 
vest-germană manifestă tendința 
d- a înlătura de pe piața arma
mentelor celelalte state din Eu
ropa occidentală. In această or
dine de idei trebuie remarcat 
faptul că autoritățile americane 
au permis unui industriaș ame
rican, care produce rachete, să

dintre „1. G. 
și „Dupont“.

împărtășească nemților date teh
nice deosebit dte secrete, dar nu 
î-au admis să le împărtășească 
și francezilor.

Prin întărirea pozițiilor Ger
maniei occidentale cresc și pre
tențiile militarîștîlor de la Bonn, 
în special în ceea ce privește do
tarea Bundeswehrului cu armatarea Bundeswehrului 
nucleară.

Republica Federală 
devine un asociat din 
mai important al Statelor Unite 
și în ceea ce privește relațiile 
financiare internaționale. Impe
rialiștii germani au nevoie de 
ajutorul imperialismului ameri
can mai puternic, pentru lărgi
rea posibilităților de expansiune 
economică în cît mai multe țări 
străine. La rîndul lor imperia
liștii americani au nevoie dte a- 
jutorul financiar al Germaniei 
occidentale datorită deficitului 
anual de miliarde de dolari șî 
a scăderii rezervelor de aur.

Despre trăinicia unor aseme
nea relații în condițiile acțiunii 
legii dezvoltării inegale econo
mice și politice a țărilor capita
liste 
teles 
măsură ce puterea 
occidentale crește, trusturile vest- 
germane vor căuta să reducă 
influența Wall Street-ului în a- 
facerile lor și participarea aces
tora la profiturile lor. Fără în
doială că de aci se vor naște și 
conflicte politice.

Germană 
ce în ce

și politice a tarilor capita- 
în faza imperialistă bineîn- 
nîcî nu poate fi vorba. Pe 

Germaniei

г ■ ' ' ' GH. IOSUB
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PROGRAM DE RADIO
22 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării, 9,30 
Prietena noastră cartea, 11,03 
Festival Internațional „George 
Enescu" — 1961. Transmisiune 
din Studioul de Concerte al Ra- 
dioteleviziunii. Cîntă orchestrele 
simfonice ale Radioteleviziunii 
și Cinematografiei, cu concursul 
corului ansamblului „Ciocîrlia", 
13,05 Muzică de estradă, 14,00 
Muzică ușoară de compozitorii 
sovietici, 16,15 Vorbește Mosco-: 
val 18,00 Teatru la microfon s 
„Gramatica familiei". Adaptare 
radiofonică după comedia luî 
Eugene Labiche, 19,05 Tribuna 
Radio, 19,30 Melodii, melodii. 
Emisiune de muzică ușoară fo- 
mînească (reluare), 20,30 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 21,40 Muzică populară 
romînească. PROGRAMUL ÎI. 
12,15 Melodii populare oltenești, 
12,40 Muzica ușoară, 14,03 Fan
tezie din operetele lui Offenbach, 
15,00 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,30 Muzică de 
estradă, 16,50 Curs de limba 
rusă, 18,05 Muzică ușoară, 20,00 
Festival Internațional „George 
Enescu" — 1961. Transmisiune 
din Sala Palatului R.P.R. a con
certului de închidere a Festiva
lului „George Enescu" — 1961.

----- O------
CINEMATOGRAFE

22 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Clinele din mlaștină, AL. 
SAHIA : Dama de pică; PETRI- 
LA; Fiul meu se însoară; LO- 
NEA: Avionul pleacă la ora 9; 
ANINOASA: Aveau 19 ani; 
VULCAN: Ursul alb; CRIVI- 
DIA : Prima lecție; LUPENI î 
Pisica își scoate ghiarele.

Tiparul: „б August** — Poligrafie


