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cu cele mai mo- 
aparate și utilaje 
efectuarea cerce- 

științifice.

studențesc cu 
de peste 300

400 de sta-

Minerii din Lupeni 
își consolidează succesele

La loc de frunte

Condiții tot mai bune 
pentru

La dispoziția studenților 
Institutului de mine au 
fost puse la începutul a- 
nului de învățămînt, un 
pavilion cu 6 laboratoare 
dotate 
derne 
pentru 
țărilor

Alături de clădirea ins 
titutului s-a mai construit 
un corp de învățămînt 
cu săli de lectură, biblio
tecă și cu amfiteatru cu 
aproape 500 de locuri. In 
folosința studenților s-a 
mai dat anul trecut un

studenți
cămin cu o capacitate de 
330 de locuri. In acest 
an se va mai construi în
că un cămin 
o capacitate 
de locuri.

Aproape
denți fruntași Ia învăță
tură anul trecut și-au 
petrecut vacanțele în di- ’ 
ferite stațiuni balneb-cli- 
nraterice din țară. In ă- 
cest an 92 de studenți își 
petrec vacanța în stațiu
nile de odihnă de pe Va
lea Prahovei.

s-au ivit din cauza in- 
minei Lupeni a încheiat ' 
cu planul îndeplinit și

Cu toate greutățile care 
temperiilor iernii, colectivul 
prima lună a anului 1963 
depășit.

De la începutul lunii februarie, colectivele sec
toarelor minei au pornit cu forte sporite pentru 
consolidarea succeselor obținute în luna precedentă. 
Astfel, la cele 5014 tone cărbune date peste plan 
în luna ianuarie, în numai șase zile 
această lună colectivul sectorului III 
un plus de 1298 tone de cărbune.

Fruntașe în lupta pentru cît mai
de bună calitate sînt briqăzile de frontaliști con

duse de Pet:e Constantin, Ghioancă Sabin 
loan, iar de la pregătiri cele conduse de 
Victor, Homm Gheorghe, Vlad Dumitru.

lucrătoare din 
a mai adăugat

mult cărbune

Din prima lună a acestui an sectorul I a preluat conducerea în
trecerii socialiste la mina Vulcan prin depășirea planului pe luna 
ianuarie cu aproape 1900 tone de cărbune. Sectorul se menține frun
taș pe exploatare și în luna februarie avînd extrase peste plan pînă 
la data de 5 ale acestei luni 367 tone de cărbune; Fotografia 
noastră înfățișează o discuție între tehnicianul Iepure loan (mijloc) cu 
maiștri mineri Pantea Glieorghe și Surdu Marin despre măsurile teh- 
nico-organizatorice aplicate la locurile de producție 
rile sectorului I să sporească continuu.

pentru ca realiză-
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și Aslău
Bugnaru

V.

Tînărul Niță Cornel e fochist de cazane la ter
mocentrala Paroșeni. Iată-1 în clișeu, supraveghind 
instalația de alimentare cu cărbune a cazanelor.
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Anul acesta organizațiile sindi
cale din Valea Jiului îndrumate 
de organizațiile de partid, au o- 
rientat întrecerea socialistă spre 
obiective mai concrete, legate de 
problemele de producție. S-a ex
tins pe scară tot mai largă ini
țiativa „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pențru șist". Alte ini
țiative cum sînt „Două cimpuri 
extrase pe zi în abatajele fronta
le", „Două cîmpuri pe schimb în 
fiecare aripă în abatajele cameră" 
etc., au căpătat o largă răspîn- 
dire.

Datorită faptului că organizațiile 
sindicale, sub conducerea directă a 
organizațiilor de partid, au axat în
trecerea socialistă pe asemenea o- 
bibctive concrete, minerii Văii Jiu
lui au obținut- din prima lună 
ânului succese remarcabile.

In buna organizare a întrecerii 
socialiste s-au evidențiat în mod 
deosebit comitetele sindicatelor de 
la exploatările miniere Aninoasa 
Petrila, Lupeni și Uricani. La aceste 
exploatări, întrecerea socialistă e 
susținută de o evidență operativă, 
de o largă publicitate.

linînd seama de impulsul pe 
care evidenta îl dă desfășurării 
întrecerii socialiste, la mina Petrila 
rezultatele se afișează zi de zi pe 
graficul din fața birourilor admi
nistrative Fiecare din cele peste 
70 brigăzi de mineri pot urmări 
mersul întrecerii, fapt care le sti
mulează munca. Este demn de sem 
nalat că la întocmirea evidenței și 
publicității rezultatelor au fost a- - 
trași maiștri mineri, tovarăși din 
fiecare sector. Afișarea zilnică a 
rezultatelor obținute în întrecere 
a sporit Dreocuparea minerilor față

Au reușit să lichideze 
rămînerea în urmă

în sectoarele II, I В și IV В în ultimele 
înregistrat > depășiri de plan. Colectivul secto- 
II, sector care de mai multe luni nu și-a rea- 
sarcinile de plan, în primele șase zile ale lunii 

reușit, să-și îndeplinească și depășească

zile

rului 
Iizst 
curente a 
zilnic planul de producție extrăgînd peste prevederi
600 tone de cărbune.

Fruntașe în acest sector sînt brigăzile de fronta- 
lisli conduse de Praja Traian, care și-a depășit sar
cinile de plan cu 215 tone cărbune, I.uca Vasile — 
cu 210 tone, precum și cea condusă de Nagy An
drei, care în aceeași perioadă a extras peste pre
vederile planului mai bine de 100 tone cărbune.

In prezent, colectivul sectorului II se situează pe 
locul II în- întrecerea .socialistă între sectoarele mi
nei. Colectivul sectorului I В continuă, de aseme
nea. sa se afle, printre sectoarele- fruntașe. De la 
începutul lunii, din abatajele sectorului I В au fost 
trimise la ziuă 572 tone de cărbune pește plan

Sectorul IV B, ca și sectorul II, de mai multe luni 
nu și-a realizat sarcinile de plen. Dar prin măsurile 
tehnico-organizatorice luate de către conducerea 
sectorului și cu sprijinul organizației de partid 
și sindicale a reușit să se redreseze. La data ’
de 6 februarie a. c. pe graficul de producție •
al sectorului IV

de îndeplitrirea ritmică a planului 
și angajamentelor de întrecere. A- 
ceasta a dus la creșterea simți 
toare a productivității muncii și ca 
urmare la < sporirea producției de 
cărbune. Numai în prima lună a 
acestui an, de .exemplu, colectivul 
exploatării., extras circa o mie 
de tone cărbune peste plan.

La mina Lupeni pe lingă faptul 
că lunar. în consfătuirile de pro
ducție ale sectoarelor, se arată 
concret rezultatele obținute de fie 
care brigadă în întrecere, se fo
losesc și alte forme de evidență și 
publicitate. De exemplu, în curtea 
minei se află afișate peste 30 
panouri pe care sînt înscrise 
gajamentele luate în întrecere 
colectivele 
îndeplinesc 
agitația în 
concretizat
500 tone cărbune cocsificabil peste 
plan extrase în cursul lunii tre
cute, cît și prin economiile însem
nate obținute la prețul de cost al 
producției. Rezultate bune 
privește, evidenta întrecerii pot fi 
întîlnite și la Viscoza Lupeni, T.C. 
Paroșeni, U.R.U.M.P., preparațiile 
Petrila și Ltipeni. etc.

Practica confirmă deci din plin 
că întrecerea înregistrează succese 

- mari acolo unde se ține o eviden 
tă operativă a rezultatelor 
plinirii angajamentelor.

Cu toate acestea trebuie 
mințim că există în Valea 
unele comitete ale sindicateldr din 
întreprinderi Care nu dau atenția

sectoarelor și cum 
ele. Buna, organizare și 

jurul întrecerii s-.au 
la mina Lupeni în cele

I

В a fost înscrisă cu plus cifra 
de 228 tone de cărbune date 
peste plan. Aici rezultatele 
cele mai bune le-a obținut 
brigada de frontaliști de pe 
stratul 18, condusă de Lucăcs 
Andrei, precum și brigăzile 
care lucrează 
conduse de 
Molnar Ioan 
nisie.

în pregătiri, 
Lorke Mihai, 

și Golita Dio-

I
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In organizația U.T.M. din 
cei mai vrednici tineri

organizației de bază 
sectorul I al minei 

orientat activitatea

Comitetul
U.T.M. din 
Vulcan, și-a 
spre atragerea în rîndurile U.T.M.
a celor mai harnici tineri mineri 
care sînt în primele rînduri pen
tru sporirea producției de cărbune 
cOcsificabil, pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului de produc
ție. Sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, comitetul 
U.T.M. a trecut la identificarea ti
nerilor de vîrstă utemistă. Odată 
identificați, organizația U T.M. a 
început să se preocupe cu răspun
dere de pregătirea temeinică a a- 
cestor tineri. Iată, cîteva aspecte 
în această privință. In primiți rînd 
ne-am îngrijit ca toți tinerii ce do
resc să devină utemiști să fie an
trenați de a participa 
specifice muncii de 
Aceștia sînt repartizați 
utemiști cu experiență 
de organizație cate-i 
însușească Statutul U.T M„ 
țeleagă scopul și caracterul orga
nizației U.T.M. De pildă, utemis
tul Ciobota Sever s-a ocupat de

la formele 
organizație.

P? ling# 
în munca 

ajută să-și 
să In-

sector
mineri

tînărul Nicoară Sabin l-a 
utemistul Mitrofan Se- 
De asemenea, acești ti- 

fost încadrați în cercurile

pregătirea tinerilor Odecliciuc Emi- 
lian șî Teocenko Titu, utemistul 
Brîndău Petru i-a pregătit pe ti
nerii Pop Ioan II și Bercea Petru, 
iar pe 
pregătit 
vastian. 
neri au
de învățămînt politic, au fost mo
bilizați lă acțiunile de strîngere a 
fierului vechi din mină, la între
ținerea galeriilor, răpirea de ma
terial lemnos și alte acțiuni pa
triotice. Organizația U.T.M. Id-a 
recomandat să citească cărți edu
cative de la bibliotecă, i-a 
tat să participe la adunările
nerale U.T.M. unde au ascultat 
puneri despre „Cinstea de a 
membru al U.T.M.", „Uniunea 
neretului . Muncitor 
revoluționară 
neretului

secretarul
‘ I

invi- 
ge- 
ex- 

fi
П-

organizația 
de masă* a ti* 

muncitor din R.P.R.",

I. ARAMĂ
organizației U.T.M. nr. 1
mina Vulcan

{Continuare in pag. 3-a)

Prin sălile de spectacole
orele 20 în sala Teatrului de 
„Valea Jiului".
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Concertul va fi susținut de că
tre cvintetul feminin compus din 
tinerele absolvente ale conservato
rului din București, Cornelia Bron- 
zelti (Vioara I-a), Mădălina Iones- 
cu (vioara a П-a), Crista Depner 
(violă), Dolores Popa (violoncel) 
și Rodica Giroveanu-Eugen (pian).

Concertul cuprinde i „Trio cu 
pian" de Philipp Emanuel Bach, 
„Cvartet de coarde opus 59, nr. 2 
în mi minor" de Beethoven și 
„Cvintet în fa minor" de Franck.

Săptămîna aceasta ca și ceă tre
cută se anunță bogată în specta
cole. In sălile cluburilor și cămi
nelor culturale, în sala Teatrului 
de stat din Petroșani, spectatorii 
vor avea ocazia să vizioneze o 
serie de spectacole prezentate fie 
de formațiile artistice de amatori 
din localitățile respective, fie de 
către unele formații artistice pro.- 
fesioniste care ne vizitează în a- 
ceste zile. Care mai de care, afi-

♦ . șele te invită să iei parte la spec
tacole.

Șarjele revistei"
...Este intitulat noul spectacol 

de estradă pe care artiștii deveni, 
îl vor prezenta în localitățile Văii 
Jiului.

Regia artistică și textul apar
țin lui Bogdan Căuș și M. Maxi
milian iar direcția muzicală ești ‘ 
semnată de M. Kirculescu și Ște
fan Răduț.

Spectacolul cuprinde melodii' de 
muzică ușoară, balet și momente 
vesele.

Primul spectacol 
seară la Petroșani 
trul de estradă din 
Teatrului de stat 
cu

pre-

în ce

înde-

să a- 
Jiului

Z. ȘUȘTAC

(Continuare in nag.. 3-a)

Tovarășul Biliaș Carol se 
numără printre Cei mai buni 
frezori de la U.R.U.M.P. Iată-1, 
în clișeu, executînd o roată 
dințată necesară unui utilaj 
sosit de la mina Petrila pen
tru reparații capitale.

«

prezentat a- 
de către Tea- 
Deva pe scena 
„Valea Jiului"

„Șarjele revistei" s-a bucurat 
de mult succes. Azi, la Petroșani 
are loc cel de-al doilea spectacol 
cu „Șarjele revistei" după care 
estrada din 
spectacole 
din Valea

„Iar e Cimpa-n 
sărbătoare"

Artiștii amatori cimpeni se 
gătesc intens în vederea eveni
mentului de la 3 martie — ziua 
alegerilor. Acestui eveniment ar
tiștii amatori ai căminului cultu? 
ral. din, Cirnpa i-au închinat un 
program al brigăzii artistice- de a- 
gitație. intitulat „Iar e Cimpa-n 
sărbătoare" care a fost prezentat 
zilele trecute pe scena căminului 
cultural din localitate. Alături de 
spectacolul brigăzii artistice de a- 
gitație, programul mai cuprinde 
sceneta: ,-,Clacă-n sat la noi" și 
piesa de teatru „Un iaz. și-o po
veste cu haz" de Natalia Ghior- 
ghiu. întregul program a fost mult 
apreciat de către
Cimpa iar artiștii amatori 
răsplătiți cu vii aplauze.

☆
Asemenea spectacole au 

aceste zile și pe scenele
lalte cluburi și cămine Culturale.’ 
Majoritatea lor sînt închinate e- 
roicelor lupte al r 
petroliștilor din 16 februarie 1933
si zilei alegerilor de la 3 mar
tie a. c.
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Deva va da mai multe 
în celelalte localități 
Jiului. 1

„Concert de muzică 
de cameră"

Spectatorii din Petroșani au pri
mit cu bucurie vestea că O.S.T.A. 
a organizat țin concert de. muzică 
de cameră în ziua de 15 februa-

locuitorii
au

din 
fost •
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ceferiștilor și

C. COTOȘPAN
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TCHMCH M/MERE
Cum s-ar putea îmbunătăți* 

activitatea lămpăriei minei Vulcan
In clfidirea nouă unde se află 

baia minerilor de la Vulcan si 
sala de apel a minei a fost mu
tată și lămpăria. Astfel s-au creat 
condiții mai bune din toate punc
tele de vedere pentru ca distri
buirea si întreținerea lămpilor de 
mină să se desfășoare la nivelul 
cerut de dezvoltarea minei.

In Încăperile unde funcționează 
lămpăria domnește curățenia, se 
observă o bună rîndulală. Utila
jele sint tinute în perfectă stare 
de funcționare. Cele peste 1 700 
lămpi electrice de mină sint în
treținute în bune condițiunl și re
parate la timp. Lămpile de ben
zină se bucură de aceeași atenția. 
In scopul îmbunătățirii activității 
lămpăriei au fost aplicate mai mul
te măsuri tehnico-organizatorice, 
au fost organizate schimburi de 
experiență la lămpăriile de la mi
na Lupeni și Petrila. Toate acestea 
■u contribuit la reducerea timpu
lui de predare și ргітігэ a lămpi
lor. In prezent aceste operații se 
fac în 1—T’,4 ore față de 3 ore 
In trecut. Un aport Însemnat la 
desfășurarea în bune condițiuni 
a acestui proces l-au adus și mun
citorii Schmit Petru, Niculescu Mi
hai, Sarcedi Ana, Ionașcu Ioana, 
Zalotă Vasile Moldovan Vasile. 
Criștea Viorica și alții care se 
achită cu? cinste de sarcinile ce le
au.

Cu toate acestea mai sint încă 
multe lucruri de făcut: o serie 
de probleme nu și-au găsit încă 
rezolvarea, iar multe din ele au 
fost chiar neglijate. Posibilități 
pentru rezolvarea acestor proble
me au existat și »xistă. Se cere 
doar să se asigure o îmbunătățire 
radicală a muncii și în secțiile 
auxiliare și de deservire ale lăm
păriei.

Așa de pUdl, numărul rafturilor 
care servesc la încărcarea bate
riilor sînt încă insuficiente fată 
de cireulația zilnică a lămpilor e

PE TEME ACTUALE

Producerea, distribuirea și consumarea 
raționala a aerului comprimat

lectrice. Pentru remedierea acestui 
neajuns se cere să se monteze 
încă cel puțin două rafturi care 
să asigure încărcarea simultană a 
800—850 baterii. Tot aceste raf
turi se cer a fi prevăzute cu am- 
permetre de la &—6 A sau 0—10 
A. pentru a se putea urmări ргэ- 
cis tensiunea la care sînt încăr
cate bateriile. In prezent în lo
cul acestor aparate de măsură se 
folosesc becuri electrice care nu 
pot indica dacă bateriile sînt în
cărcate la tensiunea cerută, din 
care cauză unele lămpi se descar
că după 3--4 ore de funcționare. 
E necesar, de asemenea, să se pro
cure si să s» monteze un converti- 
zor de rezervă pentru a se asigura 
funcționarea normală a lămpăriei 
în cazul că cel existent s-ar de
fecta. La secția lămpilor de ben
zină se poate confecționa din sur
se proprii la atelierul mecanic, un 
cărucior de transportat lămpile. 
Acest lucru ar ușura mult munca 
personalului de deservire. Deși în 
cadrul acestei secții există monta
te, de aproape un an, două apa
rate pneumatice pentru contro
lul etanșeității lămpilor ele nu 
sînt folosite nici în prezent din 
cauza lipsei de...documentație.

De aceste lipsuri se fac vinovați 
șeful lămpăriei, Mocută Tudor care 
nu a insistat asupra remedierii lor 
și în special inginerul Cojocaru 
Toma, șeful sectorului electrome
canic, deoarece s-a interesat prea 
puțin de secția lămpărie. In vii
tor se cere mai multă preocupare 
în vederea îmbunătățirii muncii în 
această secție, pentru rezolvarea 
problemelor de ordin tehnic exis
tente aici. In acest scop un spri
jin însemnat îl poate acorda co
misia inginerilor și tehnicienilor 
Numai așa va deveni lămpărie 
minei Vulcan o lămpărie modernă, 
care să facă față cu succes ce
rințelor.

D. ALBU 
student LM.P.

Noutăți tehnice din țările socialiste
Proiectarea unor foraje 

de mari ădîncimi 
în Uniunea Sovietică

Institutul de cercetări pentru fo
raje din Uniunea Sovietică a în
cheiat proiectarea unui foraj de 
o adîncime totală de cca. 10 000 
m. care va constitui sonda cea 
mai adîncă din lume.

Tuburile întrebuințate în foraj 
vor fi confecționate dintr-un aliaj 
special, cu o greutate specifică de 
trei ori mai mică decît a otelului 
obișnuit.

De asemenea, acest aliaj pre
zintă și o rezistență superioară 
oțelului, la temperaturile de cca. 
350 grade C la care se va des
fășura forajul la aceste adîncimi. 
Coroanele de foraj vor fi armate 
exclusiv cu diamante.

Dezvoltarea explorărilor 
geologice în R. P. Chineză
In ultimii 12 ani explorările 

au luat o dezvoltare considera
bilă în China Populară. Numai în 
I960 s-au forat 10 milioane metri 

de sonde de cercetare. Acest avînt 
in domeniul explorărilor se da- 
toțește în special inginerilor pre
gătiți în tară și în străinătate, (cu 
precădere în Uniunea Sovietică).

Pînă în anul 1961 s-au pregă
tit 10 000 de geologi în universi
tățile chineze și 30 000 ingineri 
geologi în institutele tehnice.

Ca urmare, s-au descoperit re
zerve importante de fier, cupru, 
plumb, zinc, nichel, crom, mercur, 
bauxită borax etc.

Zăcămintele de wolfram și zinc 
descoperite între anii 1955—195b 
sînt printre cele mai mari din lu
me.

Viitorul grafitului
Grafitul — această formă de căr

bune pur — deși are întrebuințări 
din ce în ce mai multiple, nu se 
produce decît în cantități mici.

In afara utilizării în metalurgie, 
graded a căpătat o importantă 
utilizare în construcția reactoare
lor atomice, ca moderator, în lo
cul beriliului și a dentorium- 
ului. De asemenea, se prevăd uti
lizări ale grafitului în tehnica ra
chetelor, ca urmare a rezistenței 
pe care o prezintă la temperaturi 
de peste 1.770 grade C.

Aprecierile pe plan mondial pre
văd pentru 1965 un necesar de 
grafit de 30 000 tone anual, nu
mai în tehnica rachetelor. — ceea 
ce va ridica acut problema spo
ririi producției de grafit

Inovatorii de la mina Vul-
> can desfășoară în acest an o
> activitate bună. O inovație 
? importantă care urmărește a-

cest scop este și cea propusă 
la cabinetul tehnic de inovato
rul Dudrik Ștefan „Dispozitiv 
pentru răsturnarea vagonetelor 

Mr la proba de cărbune". IN CLI- 
1ȘEU: Proiectantul Karpati A- 

lexandru de la mina Vulcan 
executînd schițele pentru acest 
dispozitiv.

In abatajele minelor din Valea 
Jiului s-a realizat integral în pri
ma lună a anului 1963 producția 
prevăzută în plan în ciuda greu
tăților cauzate de iarnă. Minerii 
au extras cărbunele planificat ла 
un consum de lemn redus. Ai -£1

Pe seama susținerii
metalice

эОооеѳееееоеоеооеоовоеооееееооееооеое

consumul specific de lemn de mi
nă realizat pe combinat în luna 
ianuarie este cu 0,24 m.c./1000 to
ne njai mic de cît norma de con- 
sum prevăzută.

Reducerea consumului specific 
de lemn s-a făcut în mare măsu
ră pe seama folosirii susținerii 
metalice în abataje și galerii. Din 
abatajele Văii Jiului s-au extras 
în luna ianuarie folosindu-se sus**- 
nerea metalică 102 060 tone cse 
cărbune cocsificabil și energetic, cu 
17 860 tone mai mult de cît indi
cele prevăzut în planul tehnic.

Și în galerii susținerea metali
că s-a folosit pe scară largă. Pe 
C.C.V.J. s-au realizat 3 943 metri 
galerii susținute cu armături Т.Н., 
depășindu-se cu 1 593 m.l. indicele 
planificat.

Tehnica modernă găsește un 
prielnici cîmp de aplicare la mina 
Lupeni. Progresul tehnic cere însă 
din partea celor ce folosesc ma
șinile și utilajele miniere de mare 
productivitate să-și lărgească ori
zontul cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale pentru a le putea stăpîni 
și folosi cu bune rezultate In sco
pul exploatării raționale a com- 
presoarelor, comisia inginerilor și 
tehnleienilor de la mina Lupeni a 
organizat recent o interesantă con
ferință tehnică cu tema „Produ
cerea, distribuirea și consumarea 
rațională a aerului comprimat". In 
cele ce urmează redăm, sub for
mă prescurtată, conținutul studiu
lui pe această temă expus în con
ferință de tov. ing. Dinulescu Spi
ridon, mecanicul șef al minei Lu
peni.

☆
Lă mina Lupeni aerul compri

mat se produce prin 9 stații de 
compresoare în care sînt instalate 
22 compresoare. Majoritatea aces
tor compresoare sînt de tipul 
3 v/7 de 45 m.c. aer/minut fabri
cate la Reșița. Ce regim de func
ționare și ce condiție trebuie asi
gurate pe rețelele de distribuire 
pentru ca aceste compresoare (și 
în general toate compresoarele) 
să producă aer comprimat cu un 
randament bun și un cost redus, 
iar distribuirea și consumarea ae
rului comprimat să se facă rație- 
nal î Caracteristic la producerea 
energiei pneumatice este faptul că 
consumul de energie electrică la 
acționarea compresoarelor este în 
funcție de creșterea presiunii ae

rului comprimat produs. Acest 
fapt se poate vedea și din dia
grama variației consumului de e- 
nergie electrică pentru producerea 
unui m. c. de aer comprimat la 
diferite presiuni. Rezultă că nu 
este economic ca la stația de com
presoare presiunea aerului com
primat să fie ridicată. Trebuie să 
se urmărească ea, printr-o dimen
sionare corespunzătoare a conduc
telor de aer comprimat, să se e- 
vite pierderile de presiune pe re
țele între stația de compresoare 
și consumatori. Pierderi impor
tante de energie pneumatică se 
produc și prin scăderea tempera
turii aerului ieșit din compresor. 
Aerul comprimat iese din compre
sor eu o temperatură de 125 grade 
C iar cînd ajunge la consumatori 
mai are abia 10—15 grade C Dacă 
se calculează pierderile de pre
siune produse prin scăderea tem
peraturii aerului de la 125 la 20 
grade G pentru un «ompresor de 
45 m.c./minut, rezultă o pierdere 
de 1215 к cal/minut șau 1,1 
kWh/minut.

In perioada de iarnă pierderile 
de energie pneumatică sînt și 
mai accentuate, datorită tempera
turii scăzute. Pierderile de presiu
ne în timpul iernii mai sînt cau
zate și de influența presiunii at
mosferice. Această pierdere se ex
plică teoretic prin ecuația funda
mentală a gazelor P.V.»G.R.T. 
Datorită scăderii presiunii baro- 
metriee cursa activă a pistonului 
compresorului este mai mică, eeea 
ce duce la scăderea debitului de 
aer produs de compresor în uni

tate de timp. Influență negativă 
asupra debitului compresoarelor are 
și umiditatea din aerul atmosfe
ric. Vaporii de apă, aspirați odată 
cu aerul uscat, fac să scadă în 
greutate cantitatea de aer produ
să de compresoare în unitate de 
timp, întrucît ei sînt mai ușori 
de cît aerul uscat. Pe de altă par
te vaporii se condensează de-a 
lungul conductelor micșorîndu-le 
secțiunea ceea ce duce la crește
rea pierderilor de presiune, iar a- 
tunci cînd apa rezultată din con
densarea vaporilor ajunge pînă la 
consumatori îngreunează funcționa 
rea acestora și le micșorează via
ta. Ce se poate face pentru înlă
turarea acestor deficiențe din pro
ducerea și distribuirea energiei 
pneumatice ?

Pentru producerea rațională a 
aerului comprimat necesită apli
cate următoarele măsuri tehnolo
gice : se cere intercalat un răci- 
tor între compresor și rezervorul 
tampon, sau imediat la ieșirea ae
rului dih treapta doua de compre
sie,- se montează filtre de aspirație 
în afara clădirii casei compresoa
relor (pe cit posibil amplasarea 
filtrelor se face în partea nordică 
a clădirii sau în locurile unde 
temperatura aerului aspirat este 
scăzut în timpul verii),- compre
soarele se înzestrează cu dispozi
tive pentru crearea unei supra- 
presiuni la aspirație care să fie 
utilizate în zilele cînd presiunea 
barometrică este scăzută; se face 
o dimensionare corespunzătoare și 
o bună întreținere a rețelei de 
distribuție astfel ca presiunea ae

rului comprimat produs să fie în 
stația de compresoare cît mai a- 
propiată de cea de la locurile de 
muncă. De asemenea, se cere ca 
supapele să fie lăsate să funcțio
neze numai pînă cînd gradul lor 
de uzură nu depășește 1 mm. Se 
va veghea ca plăcile de ventil să 
fie confecționate din material co
respunzător și să 
fie etanșe, re
zervorul tampon 
în care este re
fulat aerul com
primat să aibă o 
capacitate de mi
nim 10 la sută din 
debitul normal 
al compresorului, 
temperatura aeru
lui comprimat a- 
ju*s la consuma
tor să nu depă
șească 70 de gra
de C, uleiul în
trebuințat la un
gerea compresoru
lui să fie cel din 
grupa indicată 
de uzina construc
toare de com
presoare și va 
trebui răcit pen
tru a se împiedi
ca volatilizarea 
și refularea lui o- 
dată cu aerui
comprimat în re
zervorul tampon.

Aplicarea corectă a acestor mă
suri tehnologice la exploatarea 
compresoarelor are mare însem
nătate pentru producerea, distri
buirea și consumarea rațională a 
aerului comprimat, fiind o cale si
gură pe care se ajunge la reduce
rea costului aerului comprimat 
produs.

wecfncajtrc^pre^are.
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Evmenîa si водаіагігагеа lezallafelor ii inlrecerea 
socialista — puternic factor molilizalor

(Urmare din pag. l-a)

cuvenită evidentei Întrecerii socia
liste rolului ei stimulator. Așa da 
exemplu, comitetele sindicatelor de 
la mina Lonea, de Ia șantierul de 
prefabricate, I.F. Petroșani, Depoul 
C.F.R. Petroșani, de pe șantierele 
de construcții 7, 9 și 10, de la 
І.С.М.М. și altele nu se preocupă 
în mod suficient și permanent de 
publicitatea și evidența rezultate
lor obținute în întrecerea socia
listă. In unele locuri formele de 
evidenta sînt superficiale. Grafi
cele stau descompletate zile, săptă
mâni și chiar luni întregi.

La cariera Bănită evidența rezul 
țațelor întrecerii nu este în aten
ția comitetului sindicatului. Tova
rășii de aici se mulțumesc ca doar 
odată pe’ lună și la evenimente 
mai însemnate să arate la ce re
zultate a dus întrecerea socialistă 
pe unitate.

Deficiențele semnalate trebuie 
înlăturate. Comitetele sindicatelor 
au datoria de a folosi cu mai mul
tă operativitate mijloacele ce le

------------ ©------------

In organizația U.T.M. din sector — 
cei mai vrednici tineri mineri

(Urmare din pag. l-a) 

j^arnetul roșu de utemist", „Ei și-au 
►jertfit viața pentru fericirea po
porului" și altele. Ei sînt invitați 
să participe la adunările în care 
se fac primiri de noi membri, 
precum și la adunările generale 
unde se discută aspecte din acti
vitatea utemiștilor în procesul de 
producție. In felul acesta tinerii 
neutemiști au posibilitatea să cu
noască îndeaproape sarcinile U.T.M., 
acțiunile concrete întreprinse de 
organizația U.T.M., se pot pre
găti temeinic în vederea intrării 
lor în U.T.M. In ultima perioa
dă, organizația U.T.M. și-a întărit 
rîndurile cu 18 utemiști. In pre
zent organizația noastră numără 
110 utemiști, din care 25 tovarăși 
sînt membri și candidați de partid. 
Odată primiți în organizația U.T.M., 
ne-ani îngrijit ca acești tineri să 
Ifie abonați la unul sau mai multe 

i—iare. De asemenea, 11 dintre ei 
sînt abonați la revista „Tînărul 
Leninist". Organizația U.T.M. din 
sectorul I al minei Vulcan se mîn- 
drește cu utemiștii noi primiți. Tî
nărul Ciocan Nicoară, recent pri
mit în U.T.M., este un bun mun-

xandru și se numără printre cei 
mai activi tineri în privința ale
gerii șistului din cărbune, lucru
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de cărți cu 
se desfășoară 
cărții,
14, în sala de 
s-au adunata minei

de mineri, ingineri și 
care au participat la 
comitetului sindicatului

po-
In 
de 
în-

Intr-o oră, cărți vîndute 
în valoare 

de peste o mie de lei
In ultimul timp, aproape la 

toate sectoarele minei Lupeni pe 
lingă bibliotecile mobile au fost 
înființate ștanduri 
vînzare prin care 
o largă difuzare a

Miercuri la ora 
festivități 
peste 300 
tehnicieni 
conferința 
minei.

Aici, din inițiativa tovarășei 
inginer Chirculescu Doina, a fost 
amenajat un ștand de cărți 
litice, tehnice și beletristice, 
mai puțin de o oră, peste 50 
participant! Ia conferință, Ia
demnul difuzoare!, și-au ales și 
cumpărat cărțile dorite. Valoa
rea cărților vîndute de către to
varășa ing. Chirculescu Doina 
întrece suma de o mie de lei.

Printre cei care și-au îmbo
gățit biblioteca personală cu cite 
o carte și chiar mal multe, se 
numără minerul Szabo Martin 
șef de brigadă in sectorul II ca
re a luat cărți în valoare de 47 
lei. maistrul minier Crinu Gheor- 
gbe de la sectorul III, inginerii 
Costescu fuliu, Apostii Victor si 
Marinescu Ioan, minerul Dumber 
Dumitru din sectorul V sud și 
mulți alții. 
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stau la dispoziție în vederea stimu
lării întrecerii pentru ca rezul
tatele obținute în producție să fie 
la înălțimea sarcinilor.

In raportul prezentat la cel de-al 
IV-lea Congres al sindicatelor din 
R.P.R, se arată printre altele că 
„pentru stimularea participantilor 
la întrecerea socialistă este necesar 
să se tină o evidentă cît mai 
clară, mai simplă și operativă a 
rezultatelor obținute și să se asi
gure o largă publicitate a lor, in 
așa fel incit zilnic, decadal sau 
lunar (după condițiile specifice ale 
procesului de producție) să se poa
tă cunoaște de către întregul co
lectiv al întreprinderii stadiul rea
lizării angajamentelor luate".

Atît comitetele sindicatelor, cît 
și organele tehnico-administrative 
din întreprinderi trebuie să-și în
sușească temeinic principiul orga
nizării publicității și evidența între
cerii socialiste pentru a contribui 
și pe această cale la transpunerea 
în viață a sarcinilor pe care Con

gresul al Ш-lea al partidului le-a 
pus în fata sindicatelor.

pentru care nu odată a fost evi
dențiat pe sector. Fruntași în pro
ducție sînt și tinerii Teocenko 
Titu, Odecliciuc Emilian și Codrea 
Gheorghe care de curînd au pri
mit carnetul roșu de utemist. Fie
care din ei este dornic de învăță
tură. Ei au cerut organizației 
U.T.M. să-i recomande conducerii 
sectorului pentru a urma școala de 
mineri.

Comitetul U.T.M. din sector se 
ocupă cu răspundere și de folo
sirea timpului liber al utemiștilor. 
In acest scop au fost organizate 
vizionări colective la filmele „O 
zi din viata unui tînăr", „Dacă 
toti tinerii din lume" și altele. 
Toți utemiștii din sector sînt în
cadrați în învătămîntul politic, 
participă la joile tineretului, iar noi
lor membri li s-au trasat sarcini 
concrete.

Fiind aproape de tineri, orga- 
nizînd cu ei activități cît mai in
teresante și educative, vom reuși 
ca în viitor organizația noastră 
să-și întărească și mai mult rîn
durile prin atragerea în U.T.M. a 
celor mai buni tineri mineri, frun
tași în producție și activitatea 
obștească.

eitor. El lucrează ca vagonetar în 
brigada utemistului Nicoară Ale

in S.U.A. cibernetica servește pseudoftiinței

Creierul electronic împotriva rațiunii
Imense sînt foloasele pe care 

cibernetica le poate aduce pentru 
ușurarea muncii omului, de pildă, 
efectuarea în cîteva clipe a unor 
calcule matematice complicate pen
tru care ar fi nevoie de cîteva 
săptămîni sau luni de muncă în
cordată a unor specialiști. In timp 
ce în țările socialiste cibernetica 
isi arată în întregime roadele bi
nefăcătoare, se constată însă că 
în America, de pildă, creierele 
electronice au început să fie fo
losite pentru scopuri care degra
dează condiția umană sau pur și 
simplu pentru șarlatanie. Cum 
poate fi altfel calificată mașina 
electronică pentru alegerea unui 
sot sau unei soții ? Sau mașina 
electronică care, pe baza „anali
zării" scrisului, explică trecutul 
și prezice viitorul persoanei res
pective ?

Uneori însă, folosirea mașinilor 
electronice de calcul în țările 

burgheze și, în primul rînd, în 
Statele Unite ale Americii țintește 
mai departe. Este vorba de apli
carea acestora în domeniul psiho- 
tehnicii, pseudoștiinței cu un ca
racter de clasă bine definit (teste) 
își propune să descopere „aptitu
dinile" oamenilor. Acestei așa-zi- 
se științe i s-au pus acum la dis
poziție mijloacele moderne ale ci
berneticii. Se tinde ca întreaga 
populație a unei țări capitaliste 
să fie supusă testelor de tot soiul 
pentru a 1 se determina o dată 
pentru totdeauna calitățile sau 
lipsa de calități și a fi încadrată 
într-un anumit grup social din

I se întîmplă omului, eînd îi e 
lumea mai dragă, să dea deodată 
de necaz. Așa au pățit într-una 
din serile trecute mai multi to
varăși de la Jieț, adunați în ju
rul minerului Miclea Victor care 
nu se simțea bine.

— Să-l ducem la postul de prim 
ajutor își dădu cineva cu păre
rea. Brăteanu Gheorghe și Mure- 
șanu Victor n-au mai așteptat alte 
îndemnuri. Curînd se aflau în fata 
postului de prim ajutor al minei. 
Dar ușa era încuiată.

— Să chemăm salvarea spitalu
lui —- veni o altă propunere. Dis-

„Salvare" cti 
intervenție ...spewală

pecerul de serviciu, Gălăteanu Au
rel, se grăbi să anunțe spitalul 
Lonea despre urgența pentru care 
se solicită salvarea.

— Nu se poate, drumul e greu... 
căută să-l „lămurească" cineva de 
la celălalt capăt al firului.

Bolnavului îi era din ce în ce 
mai rău. Alte telefoane au fost 
date la spital, dar tot fără nici 
un rezultat.

Intr-un tîrziu cineva veni cu o 
idee.

— Dacă i-am telefona tovară
șului șef al exploatării.. Poate in
tervenția liîi la spital ar determina 
trimiterea autosalvării după tova
rășul Miclea. Zis și făcut.

La intervenția tovarășului ingi
ner Feier Gheorghe. șeful exploa
tării miniere Lonea. după o oră 
și ceva de așteptare a sosit auto- 
salvarea. „Motivări" însă a găsit 
și șoferul autosalvării. Ba că-i 
drumul lung pînă la Jieț, ba că-i 
greu, și e noapte... Dar cînd bol
navul a fost dus la spitalul din 
Lonea și de acolo transportat de 
urgență la Petroșani, fiind nevoie 
de o intervenție chirurgicală care 
nu suferea nici o amînare. docto
rii chemați de acasă în plină 
noapte n-au ezitat nici o clipă. De 
unde se vede că de „intervenție" 
specială a fost nevoie doar pen
tru obținerea autosalvării. Reco
mandăm celor în cauză ca pe vii
tor să nu mai aștepte intervenții 
speciale cînd e vorba de salvare, 
iar șoferul Flîndureanu să fie tras 
la răspundere.

GH. BURC1N
miner — sectorul IV Lonea

care apoi să nu mai poată ieși. 
In cartea sa „The Brain Watchers" 
(,Supraveghetorii creierului") pu
blicistul american Martin L. Gross 
dă un strigăt de alarmă, ridicîn- 
du-se împotriva acestei situații. 
Pînă în momentul de fată, dez
văluie el, peste 50 milioane de 
americani au format obiectul unor 
examinări psihotehnice cu ajutorul 
mașinilor de calcul. Aceste exa
minări încep încă de la vîrsta cea 
mai fragedă, ele îmbrăcînd în a- 
cest caz un caracter oficial. In 
cadrul operațiunii denumită „Pro
iect Talent", finanțată de Minis
terul Invătămîntului Sănătății și 
Ocrotirii Sociale al S.U.A., toți 
elevii și studenții între 12 și 18 
ani sînt obligați să se supună u- 
nor „sondări" ale creierului. Cen
trul de coordonare al acestei o- 
perațiuni funcționează pe lîngă u- 
niversitatea din Pittsburgh, unde 
mașini electronice de calcul 
I B.M.-7 070 lucrează cu viteză su
personică, înregistrînd și analizînd 
răspunsurile tineretului american. 
Care sînt întrebările „științifice" 
ia care trebuie să răspundă tinerii 
Americii de astăzi ? Martin Gross 
citează cîteva dintre ele: unele 
josnice, altele puerile: „Care sînt 
vocile stranii care le auzi cînd 
te afli singur ? Ce acțiuni nedem
ne comit tatăl și mama ta î Ce pă
rere ai despre Mickey Mouse ?" 
Concluziile care sînt trase pe ba
za unor asemenea întrebări sînt 
tot atît de „științifice". Potrivit 
normelor de apreciere ale . Projet 
Talent", fiul unui om de afaceri
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I CARNET: Munca e frumoasă
1 cînd o îndrăgești
g Atunci cînd pentru prima oa- 
g ră și-a pus In spate geanta de 
e factor poștal avea vreo 27 de 
g ani.
g După ce-1 supusese unei se- 
g rioase examinării la care se des- 
g curcase destul de bine, dirigin- 
g lele poștei, un om mai în etate, 
g i-a zlmbit binevoitor și strlngîn- 
g du-i tovărășește mina i-a spus 
g din toată inima: „Am încredere 
g în dumneata..." Apoi i-a urat 
g spor la muncă.
g Stelescu Constantin, tînărul iac- 
g tor poștal, și-a luat geanta care 
șg nu după mult timp avea să tie 
£ plină de tot felul de vești și a 
g pășit cu încredere pe noul drum. 
8 Cu timpul, el a dobîndit noi 
§ cunoștinfe, rezolva tot mai bine 
8 sarcinile de serviciu. Nu rare ori, 
І în ședințele de producție era evi- 
8 dențiat pentru frumoasele reali- 
8 zări pe care le obținea în muncă 
8 și solicitat să vorbească și celor- 
8 lalți despre metodele pe care le 
8 folosește de e mereu fruntaș în 
o rezolvarea sarcinilor ce-i stau în 
° față. Adeseori, fotografia sa se 
g afla la panoul de onoare.
° Au trecut 17 ani de atunci. Și 
“ pared Ieri a intrat pe porțile poș- 
X tei. Asta pentru că munca i-a 
5 pasionat întotdeauna. In prezent 
o el deservește străzile Gh. Doja, 
g Aurei Vlaicu, Radu Șapcă, Micu
оооооооооаоаооазасоислюо _ю оо Оооооосооосаооооооооооооосос qoooooqq

Zi de zi, seară de seară, clubul muncitoresc din Petrila cu
noaște o intensă activitate.

Pe lingă acțiunile cultural-educative organizate la club, multi oa
meni ai muncii sînt atrași de numeroasele jocuri distractive ce le 
stau la dispoziție.

Dintre acestea, ,, spor tul mintii" are cei mai multi adepțt
IN CLIȘEU: Aspect din sala de șah a clubului.

este prin definiție mai dotat decît 
fiul unui muncitor sau funcționar. 
De asemenea, e considerat mai in
teligent acel tînăr care preferă să 
frecventeze o agenție de publici
tate decît un muzeu sau care so
cotește că gimnastica este mai 
importantă decît științele umanis
tice sau sociale.

Abia plecat de pe băncile școlii, 
tînărul american se și pomenește 
in fata unor noi mașini electro
nice de a căror analiză depinde 
admiterea sa într-o întreprindere 
sau într-o instituție oarecare. Una 
din cele 36 de întrebări la care 
a trebuit să răspundă un astfel 
de tînăr era; „Iți plac șerpii ?" 
Răspunzînd „nu", candidatul Ia 
slujbă a fost respins îhtrucît ma
șina de calcul a decretat: „Aver
siunea față de reptile denotă lip
să de calități virile" Pentru pro
movarea în funcții, mașinile pun 
întrebări și mai complicate: „Sîn- 
teți de acord, foarte de acord, fără 
vre-o părere precizată, în dezacord 
sau cu totul împotriva următoare
lor puncte: a) nu trebuie să a- 
chiziționezl mărfuri din magazinele 
în fața eărora se găsesc pichete 
de greviști; b) guvernul trebuie 
să asigure subzistența acelora ca
re nu-și găsesc de lucru; c) majo
ritatea averilor mari au fost strîn- 
se pe căi cinstite ?" Răspunsurile 
juste sînt în ordine următoarele: 
cu totul împotriva, foarte de a- 
cord. A da un răspuns care iiu se 
potrivește, înseamnă a-ti risca în 

iromofțipbil cariera.
Iată cum se fabrică oamenii în 

Clein și altele. Toti locatarii de 
pe străzile amintite, cît și de pe 
cele unde a muncit înainte vreme 
îl cunosc, îl stimează și-1 tratează 
ca pe un bun prieten.

...L-am întllnit într-una din zi
lele trecute inotînd prin nămeți. 
Venea dinspre strada Micu Clein. 
Ghicindu-mi parcă gfndurile a 
spus Zîmbind :

— E grea, dar o port ușor, că-i 
plină de vești bune, de bucurii. E 
ora 181 Trebuie să mă grăbesc. 
Mai am încă mult de umblat șr 
apoi, știți că fiecare noutate, fie
care veste e cu atît mai gustată 
cu cît ajunge mai devreme la des
tinație.

— Poate ai și pentru mine ceva 
— îl opri în cale o bătrînică.

— O scrisoare, mătușică, de la 
îeciorul dumitale din armată. 
Poftim și să ne vedem sănătoși.

— Să trăiești tovarășe și sd vi! 
mai des pe la noi...

— Mai des decît zilnic nu văd 
cum — ,rîse poștașul. Și facto
rul poștal Stelescu Constantin din 
cadrul Oficiului P.T.T.R. Petro
șani plecă mai departe. Sarcinile 
ce le are nu sînt ușoare. Căldura 
cu care este primit peste tot, îi 
dă însă forțe sd le ducă la bun 
sfirșit.

C. ЮАМ 
corespondent
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serie, conchide publicistul ameri
can amintit. Dacă se va merge 
pe această cale 20 de ani, întrea
ga populație a S.U.A. va fi fost 
analizată din punct de vedere 
psihotehnic, înregistrată, cataloga
tă, împărțită pe grupe, transfor
mată într-o masă amorfă ușor de 
manevrau Rațiunea umană se Îm
potrivește însă încercărilor de a 
fi încătușată, fie chiar prin mij
loacele „subtile" ale electroteh
nicii și ciberneticii. O dovadă în 
acest sens o constituie însăși lu
crarea Iui Martin Gross — doar 
una dîntr-o serie întreagă care 
denunță „industria de miliard? de 
dolari" a psihotehnicii electronice, 
împotriva „condiționării" ființei u- 
mane cu ajutorul mașinilor de cal
cul se ridică și scriitorul William 
White care arată în cartea sa 
„Organisation Man" („Omul or
ganizat") că „psihotehnizareâ" în 
masă a populației conține în sine 
germenii statului de tip poliție
nesc, subliniind că acesta este un. 
argument în plus pehtru desființa
rea acestei metode inumane și ne
științifice. Oamenii de rînd pro
testează, de asemenea împotriva 
metodei psihotehnice. Curtea Supre
mă a S.U.A. s-a văzut nevoită să 
dea dreptate cetățeanului Edward 
van Allen, care a refuzat să-și 
lase fiul să răspundă la întrebă
rile unei mașini electronice, ară- 
tînd că el „nil dorește să albă în 
familie o Ioană d'Arc (aluzie la 
întrebarea despre „vocile stranii" 
— N.R.). Asemenea luări de pozi
ție,. tot. mal numeroase sînt îm
bucurătoare, întrucît ele dovedesc 
că încercările de supunere a min
tii umane cu ajutorul mașinilor 
sînt menite să dea greș

9



4 STEAGUL ROȘU

BERLIN 12 (Agerpres).
In R. D. Germană se sărbăto

rește împlinirea a 65 de o ni de 
la nașterea lui Bertolt Brecht, e-

' Adunare consacrată 
comemorării lui B. Breckt

minent scriitor și dramaturg care 
și-a consacrat întreaga activita
te literară pentru idealurile o- 
menirii și pentru umanism.

Su acest- prilej la teatrul „Ber
liner Ensemble" pe scena căruia 
s-au bucurat de un mare succes 
o serie de opere ale lui 
B. Brecht, a avut loc o adunare 
festivă.

Presa din R. D. Germană a pu
blicat articole consacrate acestui 
eveniment. Una din piețele ca
pitalei R. D. Germane a primit 
numele iui Bertolt Brecht.

Campanie de protest 
împotriva bazelor 

militare amerieane 
din Anglia

LONDRA 12 (Agerpres).
Comitetul executiv al Comitetu

lui englez pentru apărarea păcii 
a adoptat planurile desfășurării 
pe tot cuprinsul Angliei a unei 
campanii de demonstrații și mi
tinguri ale partizanilor păcii. A- 
ceastă campanie se va încheia la 
26 mai printr-o demonstrație na
țională la Holy Loch în semn de 
protest Împotriva bazelor ameri
cane din Anglia.

Comitetul executiv a adoptat o 
rezoluție 
acțiunile 
te, care 
nucleare 
tativelor 
luție se
să stăruie Ia Geneva pentru ob
ținerea interzicerii experiențelor 
nucleare.

în care sînt condamnate 
guvernului Statelor Uni- 
a reînceput experiențele 
subterane în ajunul tra
de* la Geneva. In rezo- 
cere guvernului Angliei

I

Pentru dezvoltarea comerțului 
între U.R.S.S. și Anglia

(Ager preș), 
început săpte- 
dezarmare și 
sprijină ideea 
controlate, a

Săptămîna luptei pentru pace 
și dezarmare

COPENHAGA 12
In Danemarca a

mîna luptei pentru 
pace. întreaga lume 
dezarmării generale 
declarat pastorul Uffe Hansen, pre
ședintele Consiliului național pentru 
apărarea păcii, membru al Cerr- 
siliului Mondial al păcii, adresîn- 
du-se luptătorilor danezi pentru 
pace în cadrul unei adunări cu
re a avut loc la Copenhaga. Noi 
trebuie să spunem guvernelor și 
parlamentelor tuturor țărilor: dacă 
ați recunoscut că ideea dezarmării 
este justă și dacă ați înțeles ne
cesitatea dezarmării, dovediți a-

©

cest lucru în fapt, a spus vorbitorul, 
în cadrul săptămînii luptei pentru 

dezarmare și pace, vor avea loc 
discuții vor fi reprezentate filme 
și piese de teatru consacrate lup
tei pentru pace.

ІЖ dimineața zilei de marți, în 
ciuda gerului deosebit de puternic 
ia piața din fața primăriei din 
Copenhaga a avut loco demonstra
ție a pailizanilor păcii. Demonstran
tă au manifestat cu pancarte cu 
lozinci, cbemînd la lupta pentru 
destinderea încordării internaționale, 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară și distrugerea acestei ar
me, pentru dezarmare și pace în 
întreaga lume.

trol sovietic în timp ce ei însăși 
fac tot posibilul 
importul de țiței 
din

pentru a spori 
în tara noastră

sursele lor",

Procesul intentat lui J. Nkomo

acest terl- 
altor șapte 
de elibe- 

a fi parti- 
„ilegală"

de poliție au atacat pe demon
stranți încercînd să-i împrăștie.

Agenția France Presse relatea
ză că la Rusape au fost luate mă
suri severe de siguranță. Pe stră
zile orașului patrulează unități 
politie înarmate.

de

din Scoția <■ 
al minerilor 
II februarie 
s-au pronun-

Interviul 
de R.

Sovietică. In declarația adop- 
reprezentantii sindicatelor sa- 
faptul că „Uniunea Sovietică 
gata să comande nave în ta-

Declarația sindicatului 
minerilor scoțieni

LONDRA 12 (Agerpres).
La ședința secției 

Sindicatului Național 
care a avut Ioc la 
la Edinburg, delegații
țat în unanimitate pentru dezvol
tarea relațiilor de afaceri cu Uniu
nea 
tată 
Iută 
este
ra noastră".

Scotînd în 
seninătate pe 
dustria minieră a Angliei 
rirea importului de ; 
din Uniunea Sovietică 
cipanții la ședință declară : 
sîntem de acord cu poziția guver
nului american și a- monopoliști- 
lor petrolului care 
Anglia nu trebuie să importe pe-

*

în- 
in

evidență marea 
care o are pentru 

spo- 
petrol 
parti- 

„Nu

consideră eă

unui co-

acordat 
Willys

IONDRA 12 (Agerpres).
. Guvernul britanic trebuie să 

depună eforturi energice pentru 
lărgirea comerțului cu toate țările 
și în primul rînd cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste" 
— această părere a fost exprimată 
intr-un interviu acordat
respondent al ziarului. „Daily Wor
ker", de Robert Willys, ntembru al 
Consiliului general al Congresului 
sindicatelor britanice.

Este evident a subliniat Willys 
că legăturile comerciale contribuie 
la menținerea păcii, și aceasta aia 
o însemnătate mondială.

©

*

SALIYSBURY 12 (Agerpres).
La 11 februarie a început Iii 

localitatea Rusape din Rhodesia 
de sud procesul intentat liderului 
populației africane din 
toriu, Joshua Nkomo și 
conducători ai mișcării 
rare. Ei sînt acuzați de
cipat la o manifestație 
și de a se fi aflat în cartierul a- 
frican din Rusape fără autorizație. 
Potrivit agenției France Presse, 
■Nkomo este pasibil de zece ani 
închisoare.

înainte de a începe procesul o 
mulțime de mai multe sute de a- 
fricani a demonstrat în fața tri
bunalului exprimîndu-și solidarita
tea cu cei arestați și cerînd eli
berarea lor. Demonstranții au re
fuzat să părăsească piața din fața 
tribunalului multă vreme. Unități

U.R.S.S. a recunoscut noul guvern 
irakian

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Ca răspuns la cererea adresată 

de noul guvern al Republicii Irak 
guvernului U.R.S.S. referitor la re
cunoașterea diplomatică, ambasado
rul U.R.S.S. la Bagdad, Mihail 
Iakovlev, a fost însărcinat să de
clare că „guvernul sovietic va în
treține și pe viitor relații diplo
matice cu Republica Irak în inte
resele dezvoltării continue a prie
teniei și colaborării multilaterale, 
care s-au stabilit între țările noas
tre, și recunoaște noul guvern al 
Irakului".

Guvernul sovietic, se spune în 
continuare în declarație, pornește

---------—©-

de la principiul că numai poporul 
fiecărui stat este în drept 
zolve problema guvernului 
ma de guvernămînt și că 
tarea drepturilor suverane
tuie un principiu important al re
lațiilor dintre state. Poporul so
vietic urează poporului Republicii 
Irak succese 
dependenței 
sulul.

să re- 
și for- 
respec- 
consti-

pe calea întăririi in- 
naționale si progre-

☆

s-a anunțat, noul gu-

Catastrofă minieră 
în Africa de Sud

JOHANNESBURG 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Presse, în cursul zilei de 
bruarie, 
calitatea 
frica de 
accident.

Din cauza unei defecțiuni 
censorul minei (colivia) 
mineri africani, în timp 
în subteran, s-a oprit 
mea de 2150 metri. In
ore cit a durat reparația ascenso
rului 21 din cei 35 de muncitori 
mineri au murit asfixiațl deoarece 
orificiile de ventilație ale coliviei 
erau prea strimte. Ceilalți supra
viețuitori se află în stare gravă.

la o mină de aur 
Hariebeestfontain, 
Sud, s-a produs

France
II
dih
din

fe-
lo-
A-

un grav

cu
ce 
la
cele

as-
35 de 

cobora 
adînci- 

trei

După currt
vern al Irakului a mai fost recu
noscut de Anglia, R.P.F. Iugosla
via, R. F. Germană, S.U.A., Su
dan, Tunisia, Turcia.

ANTIAMERICANE

a-
de-
lo-

DEMONSTRAȚII 
„Paraguay — da, 

yankei — nu Iм 
MONTEVIDEO 12 (Agerpres). 
„Paraguay — da, yankei — 

nu I", „Jos Stroessner, libertate 
tinuților politici" sub aceste
zinci a avut Ioc o mare demon
strație a emigranților din Para
guay aflati în Uruguay. Demon
stranții au protestat cu hotărîre 
împotriva farsei electorale care a 
avut loc în Paraguay.

La această demonstrație au 
participat și cetățeni din Uruguay 
printre care membrii unei dele
gații care s-a întors recent din 
capitala Paraguayului, Asuncion. 
Aceaslă delegație a vrut să înmt- 
neze autorităților paraguayene ce
rerea privind eliberarea deținuți- 
lor politick însă a fost izgonită.

„Jos războiul 
și armamentele"

TOKIO 12 (Agerpres).
In portul Kobe din Japonia a

vut loc o demonstrație de protest 
în legătură cu sosirea în acest port 
a navei portavion americane 
..Kitty Hawk", navă amiral a ce
lei de a. șaptea escadrile de nave 
portavion ale flotei a 7-a a S.U.A. 
în Extremul Orient.

Participanții la demonstrație — 
reprezentanți al populației din Ko
be, Osaka Kioto și alte orașe din 
prefectura Hyogo s-au urcat în nave 
pescărești și au făcut un cerc de 
protest în jurul navei portavion a- 
flată în rada portului. Exprimînd 
voința fermă a poporului japonez, 
demonstranții au scandat t „Jos răz
boiul și armamentele". Aceste cuvin
te erau scrise și pe pancartele care 
se înălțau deasupra navelor, pes
cărești.

LONDRA 12 (Agerpres).
La 11 februarie cu prilejul des

chiderii dezbaterilor în Camera 
Comunelor în legătură cu eșecul 
tratativelor de la Bruxelles, pri
mul ministru al Angliei, Macmillan, 
a declarat că nu ascunde „dezilu
zia profundă a guvernului din 
cauza întorsăturii pe care au luat-o 
evenimentele la tratativele de la 
Bruxelles", privind intrarea An
gliei în piața comună. Primul mi
nistru Macmillan a susținut din 
nou că tratativele au fost între
rupte nu din cauza că se aflau în 
pragul eșuării ci din cauză că a- 
junseseră la momentul să fie în
cheiate cu succes, 
clarat Macmillan 
moment Franța a 
tor tratative prin

Declarînd că este pentru conti
nuarea politicii în vederea ade
rării Angliei la piața comună eu
ropeană, Macmillan a dat de în
țeles că guvernul

După cum a de- 
tocmai în acest 
pus capăt aces- 
metode violente.

intenționează

LONDRA. — In seara de 11 fe
bruarie, prin rețeaua de televiziune 
britanică (ВВС), s-a transmis un 
fragment din declarația făcută de 
N. S. Hrușciov televiziunii franceze 
cu prilejul aniversării victoriei 
matei Sovietice în bătălia de 
Volga.

ВВС a transmis 
declarație, in care 
sovietic vorbește 
Uniunii Sovietice

Ar
pe

din

țări și arată că 
este împotriva 

contribui la re- 
focare ale pri-

Zilnic leningră-

o su-

acel pasaj 
șeful guvernului 
despre tendința 
de a dezvolta

relafiile de prietenie cu Franța și 
cu popoarele altor 
Uniunea Sovietică 
tratatelor care ar 
învierea vechilor 
mejdiei războiului.

LENINGRAD. —
deni primesc peste 100 de aparta
mente noi — anunță TASS. Anul 
acesta la Leningrad urmează să fie 
construite case de locuit cu
prafață locativă de 1 400 000 m.p.

MOSCOVA. — Anul acesta în 
U R.S.S. va lua sîîrșit construirea 
șoselei care leagă orașul Mir- 
nîi — centrui industriei extracției 
de diamante a țării cu unul din 
porturile fluviului siberian Lena. 
De-a lungul traseului său de 230 km 
șoseaua străbate reqiunile înghețu
lui veșnic, mlaștini, taigaua. Ul
terior această șosea urmează să fie 
continuată pînă ela hidrocentrala 
Viliusk, care se construiește în 
Iakuția.

DJAKARTA. — La 11 februarie 
a avut loc prima ședință a întîlnîrii 
preliminare în vederea organizării 
conferinței ziariștilor din Asia șl
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Africa. La această întîlnire iau par
te reprezentanți ai ziariștilor din 
numeroase țări afro-asiatice. La pri
ma ședință au participat de aseme
nea membri ai guvernului indone
zian

TOKIO.
ționai, influentul ziar burghez 
ponez „Asahi", cere puterilor 
cidentale să renunțe la acțiuni 
re împiedică încheierea cit
grabnică a tratativelor din Comite 
tul celor 18 cu privire ia încetarea 
experiențelor nucleare: „Asahi" 
cere Franței să renunțe la poziția 
ei de neparticipare la tratativele 
pentru dezarmare.

BAMAKO. — La 11 februarie a 
sosit în capitala Republicii Mali, 
Bamako, președintele Guineei, 
Seku Ture. El este însoțit de preșe
dintele Adunării Naționale, Saifulay 
Diallo, de ministrul afacerilor ex
terne, Lansana Beavogui, și de mi
nistrul apărării naționale, Keita 
Fodeba. La aerodrom, oaspeții din 
Guineea au fost întîmpinați de 
președintele Republicii Mali. Mo 
dibo Keita.

PARIS. — La Paris s-a deschis 
cel de-al XXIII-lea Congres al Fe
derației metalurgiștilor afiliată la 
Confederația Generală a Muncii. Ra
portul de activitate a fost prezen
tat de Jean Breteau secretarul ge 
neral al Federației metalurgiștilor.

Raportorul s-a oprit în mod de
osebit asupra însemnătății unității 
de acțiune a tuturor oameniloi 
muncii în lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor.

să-și revizuiască politica finanță
rii agriculturii, care timp îndelun
gat a făcut obiectul unor discuții 
violente la tratativele eșuate de 
la Bruxelles. Macmillan a făcut 
cunoscut că guvernul a propus să 
se convoace la Londra o' confe
rință a miniștrilor comerțului din 
țările Cominonwealthului.

Camera Comunelor urmează să 
sg pronunțe asupra ft două rezo 
Iuțit ■ asupra rezoluției ' guvernului 
care cere Camerei să se pronunțe 
pentru încredere în , capacitatea" 
lui de a face față situației poli
tice și economice create după e- 
șecul tratativelor de lâ Bruxelles 
si asupra rezoluției de neîncrede
re, prezentată de fracțiunea pariA 
mentară a partidului laburiști Ci 
dată cu prezentarea acestei rezo
luții Harold Wilson, reprezentan
tul fracțiunii laburiste pentru pro
blemele de politică externă, a de
clarat că guvernul Macmillan nu 
este în stare să facă fată situa
ției care s-a. creat în tară din 
cauza eșecului tratativelor de la 
Rrnxelles.

La Bruxelles, ă subliniat Wilson, 
au suferit eșec nu numai trata
tivele cu privire la aderarea An
gliei la piața comună, dar și po
litica economică, militară și exter
nă a guvernului Guvernul Mac
millan. a spus el. trebuie să re
nunțe la speranța că „la Bruxelles 
temperatura se va încălzi".

Wilson a declarat că guvernul 
s-a dovedit incapabil să ducă o 
politică care ar putea însufleți e- 
conomia engleză.

—«--©

Piața comună lezeaza 
interesele fermierilor americani

protecfioniste ale pieței co- 
care au o influență nefavo- 
asupra exporturilor amen

de produse agricole. La 11

LOS ANGELES 12 (Agerpres).
In Statele LTnite se fac auzite 

glasuri de protest împotriva tari
felor 
mune 
rabdă 
cane
februarie guvernatorul Californiei, 
Fdmund G. Brown a declarat, po 
trivit agenției U.PI. că politica a 
aricolă a tarilor pieței comune 
constituie ,.o problemă foarte gra 
vă pentru fermierii din California 
în specia), și pentru agricultura 
emoricană în general". Brown a Ce 
nit elaborarea unui studiu apro
fundat asupra efectelor taiifelor 
protectioniste privind exporturile 
de produse agroalimentare din 
S U.A în Europa occidentală si a 
sugerat ca fermierii americani să 
adopte măsurile necesare pentru a 
părarea intereselor lor
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