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ÎNCHIDEREA STAGIUNII 
TEATRULUI DE STAT

Vineri, 19 iulie a.c., du
pă o activitate rodnică, 
Teatrul de Stat din Pe
troșani își închide stagiu
nea 1962-1963. Cu acest 
prilej se va prezenta pie
sa „Generalul și nebunul", 
o izbutită comedie a lui 
Angelo Vagenștein. Piesa

se bucură de o distribu
ție adecvată, regia fiind 
semnată de Petre Sava 
Baleanu de la Studioul 
de televiziune din Bucu
rești, iar decorurile de 
Sergiu Singer de la Tea
trul de tineret si copii 
București.

---------- e-----------

Procesul de mercerizare a celulozei implică res
pectarea cu strictefe a parametrilor stabilit!. 4»,

Iată în clișeu doi din muncitorii de la presa de 
mercerizare a Viscozei Lupeni — Orosz Dumitru și 
Lungii Vaier, discutînd despre problemele producției.

Noi succese ale minerilor 
Văii Jiului

Fruntași pe bazin
Minerii de la Uricani au înscris realizări însem

nate pe graficul întrecerii socialiste. Pe primele 
două săptămîni ale lunii iulie, mina Uricani figu
rează cu o depășire de plan de 1243 tone de căr
bune cocsificabil, ceea ce situează colectivul de 
aici fruntaș pe bazin. Acest spor de producție se 
datorește în mare măsură creșterii productivității 
muncii cu peste 5 la sută, fată de cea planificată. 
Și de astă dată cele mai mari realizări le-au dobîn- 
dit minerii sectorului I care au extras peste preve
derile planului mai mult de 1000 tone de cărbune 
cocsificabil. S-au evidențiat în mod deosebit brigă
zile minerilor Cîrciumaru Victor, Maftei Stan, Pîn- 
zaru Alexandru din acest sector care au realizat 
randamente de peste 6 tone cărbune pe' post. Pe 
această bază cele trei brigăzi au extras din abataje 
sute de tone de cărbune în plus.

Cuvîntui minerilor vulcăneni
Activitatea minerilor de la Vulcan este în aceste

zile tot mai rodnică. In perioada scursă din această 
lună, minerii vulcăneni au livrat peste sarcinile de 
plan aproape 500 tone de cărbune. Demn de rele
vat este aportul adus de către colectivul sectorului 
IV în obținerea unei producții sporite de cărbune. 
Pe baza creșterii productivității muncii cu 8,3 la 
sută, minerii din sector au extras peste planul pri
mei jumătăți ale lunii curente mai mult de 700 tone 
da cărbune.

In abatajele în care lucrează brigăzile minerilor
Rusu Gheorghe, 
BSjte Pavel, Si
ma Mihai, Cos- 
tea Liviu, și al
tele din sectorul 
IV s-au obtinut 
randamente cu 
1-1,5 tone de 
cărbune pe post 
mai mari decît 
cele planificate.

Cărbune de calitate
Cărbunele extras de minerii 

Văii Jiului a înregistrat luna a- 
ceasta o simțitoare creștere și din 
punct de vedere calitativ. La ma
joritatea exploatărilor miniere din 
bazin indicii calității au suferit 
îmbunătățiri, conținutul de steril 
din cărbunele extras a scăzut sau
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Problemele majore în discuția
grupei

Membrii grupei sindicale din 
, atelierul mecanic al sectorului de 

investiții de la mina Petrila se 
adunaseră în sala de ședințe pen
tru o consfătuire de producție.

— Sîntem toti ?
— Nu avem nici un absent, re

marcă mecanicul de sector.

sindicale
tru aer comprimat de 200 mm, 
la putui orb de la orizontul 11. 
Cuvinte de laudă au fost aduse 
și lăcătușilor Minik Rudolf, Mol
nar Alexandru și altor tovarăși

(Continuare în pag. 3-a)
— Deci putem să începem.
Cel care vorbea era Mihut Vic

tor, organizatorul grupei sindicale, 
un tînăr inimos, plin de energie. 
Dădu cuvîntui mecanicului de sec
tor, tovarășul Marineț Alexandru. 
Acesta citi darea de seamă a ac- 

r tivității grupei pe luna trecută. 
Ea a fost axată pe realizările do- 
bîndite în producție de membrii de 
sindicat de aici și în mod deo
sebit pe calitatea lucrărilor me
canice.

In luna care a trecut, colecti
vul atelierului și-a realizat cu 
cinste sarcinile de producție. Refe
ratul a citat numele lăcătușilor și 
electricienilor care în luna iu
nie a.c. s-3u evidențiat in produc
ție. A fost scoasă în evidentă ac
tivitatea echipei conduse de tov. 
Pop loan 50 care lucrînd la mon
tarea unei conducte pentru aer 
comprimat cu diametrul de 300 mm. 
a efectuat lucrări de cea mai bună 
calitate/Conducta care leagă ștatia 

л de compresoare centru I de la ori- 
zontul 12, va avea o lungime de 
peste 1 000 m. In luna care a 
trecut, echipa lui Popa loan 50, din 
care fac parte tov. Biro Ludovic, 
B6ko Rudolf, Boanță Maieu și 
alții a montat peste 200 m. con
ductă. In consfătuirea grupei tov. 
Popa s-a angajat ca întreaga lu
crare inclusiv coborirea conduc
tei în subteran, pe suitorul central 
de aeraj să o termine cu 3 zile 
înainte de termen.

In consfătuire a fost scoasă în 
evidentă și activitatea desfășurată 
de către lăcătușii Laszlo Francisc, 
Sink Ludovic și alți muncitori din 

. echipa lui Mihut Victor, care aa 
„ terminat cu mult înainte de vre

me montarea unei conducte pen-

s-a încadrat în cifrele planificate. 
Fruntași pe bazin cu calitatea căr
bunelui s-au situat și în luna a- 
ceasta minerii de la Vulcan și Pe
trila care au redus procentul pla
nificat cu peste 1 la sută. In a- 
celași timp, la aceste două exploa
tări a scăzut și umiditatea cărbu
nelui cu peste 7 la sută. Realizări 
frumoase au obținut în lupta pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui și colectivele minelor Lupeni 
și Uricani. I

In întrecerea socialistă cu celelalte brigăzi din sectorul IV al mi
nei Aninoasa, ortacii comunistului Ungureanu Vasile se situează pe 
primul loc. In luna aceasta ei au extras aproape 400 tone cărbune 
peste plan.

IN CLIȘEU : Șeful de brigadă Ungureanu Vasile împreună cu mun
citorii din schimbul său se pregătesc să -intre în mină.

-----------Q-----------

Gospodăria si inframuseiaiea loialiiiiiloi Văii
Prima jumătate a anului a fost 

bogată în înfăptuiri. Alături de 
izbînzile din abataje, ateliere sau 
șantiere obținute în sporirea pro
ducției și productivității muncii, 
în îmbunătățirea calității produ
selor, oamenii muncii din localită
țile Văii Jiului pot raporta însem
nate realizări în domeniul gospo
dăririi și înfrumusețării așezărilor 
Văii noastre în plină transformare.

Diferitele statistici-bilant ale 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani, încheiate cu prilejul sfir- 
șitului de semestru, cuprind nu
meroase cifre, care înfățișează fi
del tabloul realizărilor în dome
niul ridicării nivelului urbanistic 
al localităților Văii Jiului. In pri
ma jumătate a anului, oamenii 
muncii din localitățile noastre au 
efectuat 239 453 ore de muncă pa
triotică, executînd diferite lucrări 
gospodărești a căror valoare se 
ridică la 2 274 974 lei. Prin munca 
patriotică a cetățenilor în locali
tățile noastre au fost extinse zo
nele verzi cu aproape 5 ha., iar în 
noile cartiere, pe străzi au fost 
plantați aproape 10 000 de arbori 
si arbuști ornamentali. Realizările 
gospodărești constituie încă un pas 
înainte pe calea ridicării nivelului 
urbanistic al localităților Văii Jiu
lui.

In fruntea acțiunilor obștești 
ale cetățenilor s-au situat depu
tății. îndrumați de organele de 
partid și de sfaturile populare, 
deputății și-au întărit legătura cu

Jiolo;
fietaie devotai I
masele de cetățeni din circumscrip
țiile lor electorale, s-au ocupat cu 
mai mare atenție de rezolvarea 
propunerilor acestora, de organi
zarea întîlnirilor cu cetățenii pen
tru a discuta împreună problemele 
obștești din circumscripție, propu
nerile cetățenilor și căile Jor de 
rezolvare. Drept rezultat, pină în 
prezent din totalul de 525 propu
neri făcute în campania electorală 
au fost rezolvate 326. lată doar 
cîteva din propunerile rezolvate: 
s-a repus în funcțiune autobuzul 
care circulă zilnic pină la Cîmpu 
lui Neag, s-a prelungit cursa Pe
troșani - Lupeni pină la Uricani. 
La Lupeni s-a betonat canalul de 
scurgere a apei menajere din car
tierul 80 de case, au fost luate 
măsuri prin I.L.L. pentru repara
rea jgheaburilor de la blocuri, la 
Vulcan s-a îmbunătățit iluminatul 
public, s-a amenajat un solar în 
strada V. Alecsandri. in" Petrila 
s-au construit podețe peste pîrîul 
din strada M. Gorki și cartierul 
M. Eminescu din Lonea. in comu
ne s-au reparat numeroase poduri 
și drumuri. La Iscroni s-a extins 
iluminatul electric , în cartierele 
Măitinești și Costeni.

Realizările sînt, fără îndoială, în
semnate. Există însă toate condi
țiile ca acțiunile gospodărești să 
fie continuate. Se cere a se acorda 
o atenție sporită dezvoltării răs-

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a>
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carnet. CANICULA SUBTERANA
Sînt cam mulți ani la număr 

de cînd colectivele exploatărilor 
miniere din Valea Jiului s-au 
prins la întrecere pentru dobîn- 
direa drapelului de fruntaș. Cu 
cit trece timpul, întrecerea de
vine tot mai pasionantă. Colec

tive codașe pină mai ieri dau 
acum asaltul spre fruntea cla
samentului. Și ca să cunoască 
fiecare situafia întrecerii pe în
treaga Vale, la fiecare exploa
tare există cite un grafic in 
care sînt trecute în fiecare zi
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realizările de la toate minele. 
Nu arareori se întîmplă ca 
în fața graficelor să se încingă 
discuții aprinse. Redăm mai jos 
doar cîteva din ele.

...Era în dimineața zilei de 11 
iulie. Responsabilul cu evidenta 

intrecerii de la 
mina Petrila s-a 
urcat pe ;g scăriță 
și a început 
să înscrie noi ci
fre pe grafic. 
Alături sta tehni
cianul Pleșa 
la Lonea.

— Noi

cile 
trila

o să

țin de cuvînt. Le mai lip- 
doar patru zecimi de pto- 
pînă la plan. Cei din Lonea 
însă deocamdată tot pe ul-

Pe măsură ce se apropie Ziua minerului și ziua de 23 August, sînt tot mai fru
moase realizările minerilor de la Vulcan. Avîntata întrecere ce se desfășoară aici 
între colectivele schimburilor s-a soldat in prima jumătate a lunii iulie cu depăși
rea planului cu peste 400 tone de cărbune de calitate. IN CLIȘEU: Graficul între
cerii socialiste intre schimburi cu realizările minei Vulcan obținute in luna curentă.

tare 
decadă

cam...

cum 
stăm ? se interesă 
el.

— Slab, 
slab. La 
sîntefi
fruntea cozii.
— Cum că 

aninosenii 
ultimii ?

— Or 
dar se 
au dat
v-au luat-o înain
te.

doar

ii iost,

erau

pogan

— Nu-i nimic, 
o să predăm noi 
lanterna altora.

— Nu prea văd 
cui.’ De un a-

semenea loc nu-i amator nici un 
colectiv.

Poate chiar vouă, că după 
văd nu prea stă nici Pe
pe roze.
N-o fi stînd dar zilele astea 
fim la plan.

Parcă noi nu I ?
După cîte arăta graficul în di

mineața zilei de 13. petrilenii se 
cam 
sesc 
cent 
sînt
timul loc.

...Minele Lupeni și Uricani sînt 
vecine și ca așezare geografică 
și cu locurile de pe graficul 
intrecerii. Numai că pe grafic or
dinea locurilor se schimbă de la 
o zi la alta. In ziua de 10 iulie 
de exemplu, pe primul loc în în
trecerea pe Vale erau minerii din 
Lupeni, urmați la două zecimi de 
cei din Uricani.

— Ce ne facem, că ne-au luat-o 
înainte cei din Lupeni ?

— Să-i dăm iest, să-i întrecem 
— veni răspunsul.

După două zile, intr-adevăr, ce
le două exploatări și-au schim
bat locurile- în întrecere, 
zoreau cei din Lupeni-să-i 
gă pe uricăneni.

De cit ev a zile canicula

subteran 
puternic, 
întrecerii

Acum 
ajun-

de la 
s-a mai domolit. In 

însă ea dogorește și mai 
S-a încins de la scînteia 
care a cuprins toate mi

nele din Valea Jiului.

D. CRIȘAN
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* STEASBL ROȘU

■ MIERE
Indici tehnici tot mai inalfi INOVAȚII VALOROASE

676486 tone de cărbune 
extrase eu susținere 

metalică
Minerii din bazin au valorificat 

din plin capacitatea sporită de 
producție a abatajelor mecanizate 
ți susținute cu armare metalică. 
Din cele 21 abataje frontale ar
mate metalic și peste 50 de aba
taje cameră cu armare mixtă, pre
cum și din numeroasele preabataje 
armate cu armături Т.Н. harnicii mi
neri au extras în semestrul I a.e.
676 486 tone de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic, cu peste 100 000 
tone mai mult dectt prevedea pla
nul tehnic. Mai mult de 500 000 
de tone din această cantitate au 
fost extrase din abataje frontale 
.«urmate metalic. Minerii din Lupeni 
«u extras din marile frontale sus
ținute cu armare modernă 400 146 
tone de cărbune.

Consum redus 
de material lemnos

Extinderea susținerii metalice și 
folosirea cu chibzuință a lemnului 
de «armare de către mineri au per
mis să se realizeze economii Ia 
«cest valoros material. Consumul

Actualitatea tehnică peste hotare
0 nouă schemă 
de semnalizare 

în put
Practica a scos în eviden

tă faptul că instalațiile de 
semnalizare folosite pînă în 
present nu sînt eficace în ca
zul puțurilor mai adinei de 
600 m., pe care se face trans
port intens.

ІЛ mina „Bolșevic" (U.R.S.S.) 
a fost experimentată și apli
cată cu succes o nouă sche
mă de semnalizare, într-un 
put adine. Schema este ba
zată pe folosirea curentului 
de înaltă frecvență ce se 
scurge prin canalul mașinii 

de lemn dte mină raportat pe În
treaga activitate de producție a 
minelor din Valea Jiului a înre
gistrat in semestrul I o scădere de
l, 6 la sută,

Minerii de la Vulcan au redus 
consumul de lemn de mină cu 2,5
m. c. pe mia de tone de cărbune 
extrase, cei din Lupeni cu 1,8 
m.c./1000 tone, cei de la Lonea 
eu 1,5 m.c./l 000 tone, iar eei din 
Uricani cu 0,7 m.c./l 000 de tone. 
Minerii din Vulcan au redus în 
același timp și consumul de che
restea la producție cu peste 1,5 
m.c./l ООО tone, iar minerii de la 
Uricani cu aproape 1 m.c. pe m!a 
de tone de cărbune extrase.

Mecanizarea 
îfi spune cuvtnful

Indici Inalți au fost obținuți la 
tăierea cărbunelui în abataje cu 
ajutorul havezelor, plugului meca
nic și a altor utilaje moderne. 
Cantitatea de cărbune tăiată în 
abataje cu haveze și plug mecanic 
se cifrează în primul semestru la 
77 365 de tone, ceea ce depășește 
cu 51,1 la sută sarcina planului 
tehnic. La mina Lupeni s-a extras 
din abatajul frontal de pe stratul 

de extracție. O instalație spe
cială a făcut posibilă înde
părtarea influenței nefavora
bile a deplasării cablului în 
timpul extracției.

Noua schemă de semnali
zare asigură legătura bila
terală pînă la 2 km. lun
gime, chiar în timpul depla
sării coliviilor. Probele indus
triale cu această schemă au 
permiș micșorarea număru
lui semnaliștilor cu 2-4 pos
turi pe schimb

FiOle cu apă 
folosite ca buraj
In locul găluștelor de bu

raj din argilă folosite la

loituirea găurilor de pușcare, 
la unele mine din străinăta
te, se folosesc fiole din 
material plastic umplute cu 
apă. Lungimea unei fiole este 

de 250 пип., iar diametrul 
corespunde găurilor perforate. 
Se folosesc zilnic cca 4 000 
fiole. Prin acest procedeu de 
buraj s-a ajuns la îmbună
tățirea procesului tehnologic: 
conținutul de praf în atmos
fera locurilor de muncă a 
scăzut cu 80 la sută, con
sumul materialelor explozive 
a scăzut cu cca 12,5 la sută 
iar materialul extras are o 
granulație mai omogenă.

18 cu ajutorul plugului mecanic 
46 773 tone de cărbune cocsifica- ; 
bil. Frontaliștii din brigada condu
să de minerul Lucaci Andrei au 
dat mai mult cu 21 373 de tone 
decît s-a prevăzut în planul teh
nic.

Realizări frumoase au obținut 
prin mecanizarea lucrărilor grele 
ca volum mare de muncă și mi 
narii de ia pregătiri. Viteza de a- 
vanesre în galeriile unde se folo
sesc la evacuarea sterilului mași
nile de încărcat a atins în pri
mul semestru pe C.C.V.J. 116,9 I 
tn/lună, ceea ce depășește cu pes
te 40 de metri pe lună viteza de 
lucru planificată. Acest succes se 
datorește în special rezultatelor 
bune obținute de brigăzile de 
înaintări rapide organizate la mina 
Dîlja și la mina Vulcan. Viteza 
medie de avansare în galerii a 
fost la mina Dîlja în semestrul I 
de aproape 120 m/Iună iar la mina 
Vulcan s-a realizat o înaintare 
record de 341 
metri galerie în 
perioada 10 iu
nie — 10 iulie.

Activitatea inovatorilor de la 
minele, preparațiile și celelalte 
unități din cadrul C.C.V.J. s-a sol
dat cu rezultate bune în primul 
semestru din acest an. La cabinete
le tehnice s-au înregistrat în pe
rioada respectivă 380 propuneri de 
inovații. Din acestea, 217 propuneri 
au fost acceptate iar în urma 
aplicării acestor inovații au fost 
obținute economii antecalculate în 
valoare de 2 640 366 lei. Pentru ino
vațiile valoroase aplicate în produc
ție, inovatorii au fost recompensați 
cu suma de peste 100 000 lei.

Realizări frumoase în domeniul 
inovațiilor s-au obținut la minele 
Lupeni, Lonea precum și la cele 
două preparații. Inovatorii de la 
Lupeni au aplicat în producție în 
prima jumătate a anului 40 de 
inovații, cei de la Lonea 28 ino
vații, cei de la preparația Lupeni 
37 și cei de la preparația Petrila 
32 de inovații. Iată cîteva din ino
vațiile importante realizate la a- 
ceste unități. „înlocuirea susținerii 
în lemn cu susținere în fier la 
abatajele frontale cu rambleu to
tal" și „Dispozitiv pentru transpor
tarea producției pe buncăr în tim

Peisaj fndustr ai făurit de mina omului la Coroiești. Construcții din rețeaua de tra'ns- 
port și circulație la noua preparație de cărbune.

pul rearmării suitorului", aplicate 
la mina Lupeni; „Armarea meta
lică provizorie a cupolei puțurilor 
oarbe", aplicată la mina Lonea șl 
prin care se realizează economii 
însemnate de material lemnos, se 
reduce volumul de excavații și șe 
scurtează timpul de execuție a lu
crării miniere. Dintre inovațiile a- 
plicate cu bune rezultate la prepa- 
ratia Lupeni amintim instalația 
pentru reducerea probelor de bruți, 
iar de la preparația Petrila ino
vațiile „Reglarea alimentării cu 
reactivi a bateriilor de flotare", 
„Automatizarea alimentării cu com
bustibil a focarelor supraîncălzitoa- 
relor cu aburi" și altele.

De remarcat faptul că inovatorii 
din bazin s-au orientat să reali
zeze cit mai multe inovații pre
văzute în planul tematic. Cu toa
te că cele mai multe teme din 
planurile exploatărilor și a com
binatului abordează probleme de 
minerit, care necesită mai mult 
studiu și o perioadă de experimen
tare mai îndelungată, inovatorii 
au reușit să rezolve 13 teme, ier 
16 teme sînt în curs de experi
mentare.

Să cunoaștem utilajele miniere, să le folosim raționai!

Perforatorul rapid romînesc cu distribuție prin piston
ratoarele T-10 și T-10 S (care au 
diametrul cilindrului tot de 100 
mm.) perforatorul CP-24 M se re
marcă prin greutate mai mică și 
consum de aer mai redus. Față de

tipurile de perforatoare fabricate 
în țară, superioritatea tipului CP-24 
M reiese din compararea caracte
risticilor tehnice din tabela de 
mai jos.

După sistemul de distribuție a 
aerului comprimat utilizat pentru 
funcționare, ciocanele perforatoare 
se împart în trei categorii: cu 
distribuție cu supapă, cu distribu
ție cu sertar și cu distribuție prin 
piston. Perforatoarele din primele 
două categorii sînt cele mai des
întîlnite în tehnica mondială și
sînt înzestrate cu distribuție cu
supapă în diferite variante de exe
cuție. Perforatoarele fabricate la
noi în țară sînt toate înzestrate 
cu supapă de lormă tubulură, cum 
sînt, de exemplu, perforatoarele 
CP-19, CP-17, CP-23, CP-29. Se
fabrică în țară și perforatoare a- 
vînd distribuția cu supapă osci
lantă ca, de exemplu, perforato
rul CP-24.

Sistemul de perforatoare cu dis
tribuție cu supapă prezintă avan
tajul că are o construcție relativ 
simplă în execuție și o inerție 
mică în funcționare. Această pro
prietate O au mai ales tipurile 
prevăzute cu supape oscilante cum 
sînt perforatoarele sovietice PR-25 
B, PR-25 P, PR-25 T. O asemenea 
distribuție are și tipul romînesc de 
perforator CP-24, executat în ul
timul timp de uzina „Independen
ta" Sibiu.

Tipul de perforatoare cu distri
buția aerului cu supapă prezintă 

.și o serie de dezavantaje. Astfel, 
distribuția aerului comprimat la 
cilindru nu se face în mod judi

cios, deoarece supapa de obicei 
se comută într-o nouă poziție, 
după deschiderea orificiilor de e- 
vacuare. Din această pricină o parte 
din aerul comprimat este evacuat 
direct în atmosferă. Un olt deza
vantaj este acela că aerul se des
tinde prea puțin în cilindru, fiind 
evacuat la o presiune încă prea 
mare, iar din cauză că presiunea 
aerului este la evacuare relativ 
mare aceste perforatoare produc 
în timpul funcționării zgomot pu
ternic (118—119 decibeli). In sfîr- 
șit. mai trebuie amintit eă în fața 
pistonului se formează — la ter
minarea cursei active a acestuia 
— o pernă de aer care micșorează 
lucrul mecanic de percuție.

Sistemul de perforatoare cu dis- 
tiibuție cu sertar prezintă ma
rele avantaj că distribuția aerului 
comprimat se face deosebit de ju
dicios și elimină complet perna 
de aer din fața pistonului la 
cursa activă. Dar în același timp, 
prezintă numeroase dezavantaje: 
execuția complicată cerînd o mere 
tehnicitate, ceea ce duce la creș
terea prețului de cost al perfora
torului; sertarul are o greutate 
mai mare decît o supapă, în orice 
variantă ar fi el executat, din ca
re cauză inerția în mișcare este 
mei mare. Acest neajuns limitea
ză mult aplicabilitatea sistemului 
de distribuție de tipul respectiv 
în cazul perforatoarelor rapide.

Or, după cum se știe, perforatoa
rele rapide tind să înlocuiască tot 
mai mult perforatoarele obișnuite, 
ceea ce denotă că aplicarea serta
relor la perforatoare va fi în viitor 
limitată.

Distribuția prin piston are mai 
multe avantaje; execuție extrem 
de simplă, ceea ce influențează 
pozitiv asupra prețului de cost al 
perforatorului, distribuția aerului se 
face rațional (numai la o parte din 
curea pistonului se produce admi- 
sie plină a aerului, restul cursei 
fiind folosit pentru destinderea ae
rului comprimat); zgomotul în tim
pul funcționării este mai scăzut, 
deoarece aerul utilizat ajunge să 
fie evacuat la o presiune mai mi
că; sistemul de distribuție a ae
rului comprimat prin pisljpn se a- 
daptează deosebit de bine la per
foratoarele cu cursă scurtă a pistonu
lui, cum este cazul perfora
toarelor rapide; numărul de 
repere în componenta perforato
rului este mai mic decît la cele 

cu supapă sau cu sertar.
Sistemul de distribuție prin pis

ton l-am ales — împreună cu un 
grup de ingineri de la uzinele 
„Independența" Sibiu — și la pro
iectarea perforatorului rapid ro- 
mînesc CP-24 M, Acest perforator 
are caracteristici tehnice superi
oare multor tipuri similare exis
tente în tehnica mondială. De 
exemplu, în comparație cu perfo-

ф я
“ E

I
l

я я — u

= O C> u я a

к-
>to
E я 
z

CP-19 19 60 1,7 2100 1,9 52
CP-17 17 62 1,6 1570 3,4 42
CP-23 23 66 1,8 1680 ' 2,3 64
CP-29 29 65 2,2 1470 4,5 70
CP-24 24 80 4,0 2500 4,5 41
CP-24 M 24 100 2,2 2800 3,5—3,8 25

Drumul aerului comprimat la 
cursa activă a pistonului s-a 
scurtat prin înlocuirea canalelor 
din treapta a doua de admisie la 
cilindru cu orificii radiale execu
tate în capul pistonului. Mecanis
mul de rotire este amplasat în 
capul pistonului. Această ampla
sare aduce o serie de avantaje : 
folosirea judicioasă a spațiului din 
capul pistonului. scurtarea tijei 
pistonului, deci și a ciocanului. 
Avantajul hotărîtor pe care îl 
prezintă această amplasare este 
mărirea momentului de rotație, și 
iată de ce : în cazul amplasării 
mecanismului de rotire cu clicheți 
pe tija pistonului, brațul momen
tului este de 20 mm., iar în cazul 
amplasării mecanismului de rotire 
în capul pistonului brațul momen
tului va fi de 40 mm., deci la a-

ceeași forță d° apăsare a aerului 
asupra pistonului momentul de ro
tire se dublează. Momentul mare 
de rotire permite ca prin mărirea 
forței de apăsare asupra perfora
torului și utilizarea unui tăiș de 
sfredel corespunzător să se poată 
perfora în regim de lucru roto- 
percutant, ceea ce duce la spori
rea simțitoare a vitezei de perfo
rare. Perforatorul CP-24 M, este 
prevăzut să lucreze cu injecție la
terală de apă pentru spălarea găurii.

Colectivul de proiectant; caută 
noi soluții de îmbunătățire a ca
racteristicilor tehnice ale perfora
torului rapid romînesc. Ne orien
tăm spre mărirea numărului de lo
vituri la 3000/minut si a lucrului 
mecanic de percuție la 4 kg.

ing. A. DARABONT ,
I.M.P. Л
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punderii cetățenilor pentru păstra
rea realizărilor gospodărești. In 
numeroase străzi ți cartiere mal 
sînt deficiențe în privința menți
nerii curățeniei și ordinei. Mai sînt 
cetățeni care nu păstrează zonele 
verzi, rup arborii care abia au 
fost sădiți. Rămîneri in urmă în 
privința bunei gospodăriri există, 
de pildă, în cartierele Progresul 
vechi, Gîrbești, 1 Mai, precum și 
în dreptul blocului 15 din cartie
rul Dimitrov din Petroșani al că
rui locatari continuă să arunce 
rezidurile menajere pe terenul a- 
menajat drept zonă verde. In o- 
rașul Petrila s-a neglijat satisface
rea cerinței populației de a se a- 
menaja 6 solare pentru copii. Ase
menea deficiente, cauzate în parte 
de I.C.O. prin ueridicarea gunoaie
lor la timp sau din lipsa de ini
țiativă a deputaților există și în 
alte localități ale Văii Jiului. Ră- 
mlne ca ele să fie remediate, să 
se preocupe fiecare deputat de re
zolvarea sesizărilor și propuneri
lor cetățenilor.

Imbunătătireă muncii organizato
rice în rîndul oamenilor muncii 
impune ridicarea pe O treaptă su
perioară a activității fiecărui de
putat in circumscripția lui electo
rală, întărirea legăturii deputaților 
cu cetățenii. Or, faptul că în pri
mul semestru al anului din cei 

> 209 deputați programați să țină in
formări în fața alegătorilor lor au 
ținut dări de seamă abia 49, tre

buie să dea de gindit sfaturilor 
populare, și îndeosebi a celor din; 
Lupeni, Aninoasa, Uricani unde în 
primul semestru nici un deputat 
nu a prezentat dare de seamă. 
Necorespunzător s-au desfășurat 
întîlnirile cu alegătorii și în rîn
dul deputaților Sfatului popular al 
orașului Petroșani. Oare în ce 
măsură contribuie la gospodărirea 
treburilor obștești deputății Dă- 
nescu Ștefan, Cordea Gheorghe, 
Kovacs Eslera, Zeța Elena, Deleo- 
reanu Nicolae, Mischie Ioan, Ar- 
deleanu Victor, Nereanțu Valen
tina, Iancu Ghizela, Isac Fulviu și 
alții care nu-și îndeplinesc nici 
obligația cea mai elementară, a- 
ceea de a ține în termenele pre
văzute dările de seamă în fața 
oamenilor care le-au acordat în
credere. Comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor trebui să 
îndrume deputății pentru a-și îm
bunătăți activitatea în cadrul co
misiilor permanente și în fruntea 
comitetelor de cetățeni, să asigu
re ca în cel de-al treilea trimes
tru al anului să aibă Ioc toate 
adunările de dări de seamă pro
gramate.

îmbunătățind mereu munca or
ganizatorică de masă în rîndul ce
tățenilor. atrăgîndu-i la realizarea 
tuturor lucrărilor prevăzute de în
frumusețare și buna gospodărire a 
localităților noastre, sfaturile popu
lare vor obține noi succese pe 
viitor în ridicârea nivelului urba
nistic al așezărilor miniere din 
bazinul nostru carbonifer.

------------- ©--------------

După ce s-au făcut cunoscuți în fața minerilor din Lupeni prin
•oncursul de hipism susținut duminică după-amiază pe arena sportivă
din localitate, componenții lotului republican de călărie au făcut o vi
zită minerilor lupeneni la locurile lor de muncă. In dimineața zilei
de luni, ei au coborît în mină vizi tind mai multe abataje.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe vizitatori după ieșirea din 
mină.

Problemele majore 
în discuția 

grupei sindicale
(Urmare din pag. l-a)

din echipa lui Muzka Francisc care 
ia orizontul 14 a montat în timp 
record o conductă de aer com
primat cu diametrul de 150 mm, 
pe o lungime de 280 m.l.

Pa lingă faptul că referatul a 
analizat temeinic activitatea munci
torilor din atelierul mecanic și a 
evidențiat meseriașii care s-au si
tuat in primele rînduii in între
cerea socialistă, el a criticat indi
ferența față de muncă, față de 
frămîntările grupei a unor membri 
de sindicat. Astfel, s-a arătat că 
tovarășul Cordea Victor nu exe
cută în fiecare șut controlul și re
vizia celor trei puțuri subterane pe 
care le are in primire. De multe ori 
se întîmplă că el trece numai pe 
la unul sau două puțuri, iar pe cel 
de-al treilea îl neglijează și nu 
anunță nici pe lăcătușii din schifn- 
bul următor că el n-a tăcut con
trolul puțului respectiv. Referatul a 
criticat și pe mecanicul de locomo
tivă Baranay Iosif II care într-o zi 
a părăsit serviciul cu 3 ore înain
te de vreme, din care cauză bri
gada lui Boteanu Nicolae nu și-a 
putut realiza în acel schimb pla
nul de producție deoarece n-a avut 
vagonete goale. El a mai fost cri
ticat și pentru faptul că luna tre
cută a lipsit o zi nemotivat de ia 
serviciu. Nu au fost scutiți de cri
tică nici tov. Cișmaș loan și Ve- 
reș Ștefan. Intr-una din zile, pri
mul a părăsit serviciul mai devre
me, iar tov. Vereș a crezut de cu
viință că ar fi mai bine să-și ia 
repaus cînd vrea el și nu cînd îl 
dă maistrul respectiv.

Referatul prezentat de tovarășul 
Marineț Alexandru a constituit o 
bază serioasă de discuții. O parte 
•dintre cei dați ca exemple nega
tive s-au angajat ca pe viitor să 
elimine cu lipsurile pe care le au. 
Mulți dintre membrii de sindicat, 
printre care Borotea David, Șink 
Ludovic, șimon Andrei, Butuza 
Gheorghe au venit cu propuneri 
pentru îmbunătățirea activității, și- 
au luat angajamente mobilizatoare. 

•Atlt referatul cit și discuțiile 
au dezbătut problemele majore : 
calitatea lucrărilor și întărirea dis
ciplinei în producție. Nu-i de mi
rare deci că cei 45 de membri din 
această grupă sindicală au rezultate 
atît de bune în activitatea econo
mică. Un lucru de care va trebui 
însă să se ocupe mai mult activul 
obștesc al grupei sindicale este 
ca fiecare echipă să-și ia anga
jamente concrete în întrecerea so
cialistă.

ALEXANDRU IACOB 
secretarul comitetului de secție 

sindicală — sectorul XI
Petrila
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Exploatarea minieră Aninoasa
tine pe data de 31 iulie 1963, un concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi:
—- maiștri mineri
—■ maiștri mineri principali
— maiștri electromecanici

Cererile de înscriere la concurs, însoțite de actele; 
necesare se vor depune la sediul minei Aninoasa ptnă 
la 20 iulie 1963.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul 
muncă și salarii al exploatării.
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încheierea anului școlar
la Școala populară de artă din Petroșani

In procesul de pregătire și edu
care a artiștilor amatori din Valea 
Jiului, Școala populară de artă din 
Petroșani și-a adus în cei zece 
ani de activitate o însemnată con
tribuție. Cei peste 500 de absol
venți ai școlii au devenit slujitori 
ai artei in cadrul mișcării artistice 
de amatori, ca soliști vocali, in
strumentiști în formații de fanfare 
și orchestre, artiști amatori în echi
pele de teatru și brigăzile artistice 
de agitație.

încheierea anului școlar 1962-1963 
a constituit un frumos prilej de 
a face bilanțul unei activități care 
încununează perioade unui deceniu.

Darea de seamă prezentată de 
Mihăilă Panfil, directorul școlii, cu 
ocazia încheierii anului a constituit 
baza unor serioase și aprofundate 
discuții.

Astfel, profesorii Weber Ștefan, 
Lascău- Crăciun, Drăgan Simion, 
Coman Constantin, Thuri Zoltan, 
Neag Hedviga au arătat în cu- 
vîntul lor părțile pozitive și greu
tățile de care s-au lovit în cursul 
anului școlar.

Vorbitorii au arătat că în ra
port cu creșterea numărului de e-

levi, spațiul necesar învățămîntu- 
lui este insuficient. Legat de pro
blema procesului de învățămînt s-a 
discutat și despre necesitatea unui 
schimb de experiență prin asis
tențe la clase, prin corespondență 
cu alte școli.

Vorbind despre producțiile artisti
ce de la sfîrșitul anului școlar și 
despre programele artistice pregă
tite de Școala populară de artă, au 
fost reliefate producțiile din 15 iu
nie cu piesa „Bucătăreasa s-a mări
tat", de Anatoli Sofronov, prezen
tată la Petroșani, Lonea și Vulcan, 
piesa, „Omul care a văzut moartea" 
de Victor Eftimiu, prezentată la 
Lupeni și piesa „Passacaglia" de 
Titus Popovici, prezentată la Pe
troșani. Secția de muzică a pre
zentat și ea un program la Teatrul de 
stat în ziua de 22 iunie, iar clasa 
de canto a prezentat un program 
din compozițiile lui T. Brediceanu 
și Gh. Dima sub conducerea pro
fesorului Mihăilă Panfil.

In ceea ce privește aportul ca
drelor didactice adus la dezvolta
rea unoi formații artistice, s-a scos 
în evidență contribuția esențială 
a profesorilor Școlii populare de

artă la susținerea concertelor or
chestrei simfonice, care prin activi
tatea desfășurată pînă în prezent 
și-a ridicat mult măiestria.

Un merit deosebit în acest sens 
l-au avut tovarășii Weber Ștefan, 
Bruneth Gheorghe, Medișan Nico- 
Jae, Lăscău Crăciun, Thuri Zoltan, 
Pataki Alexandru, Lucaciu Vasile, 
/.ulegher losif.

Discuțiile au fost apoi purtate 
pe linia învățămîntului ideologic.

In cursul acestui an școlar s-a 
desfășurat pentru prima dată în 
cadrul Școlii populare de artă îij- 
vățămîntul ideologic. S-a arătat cum 
s-au pregătit cadrele didactice pen
tru seimnarii, dar în același timp 
au fost criticați și cei care nu au 
acordat toată atenția acestei forme 
de învățămînt.

In cadrul consiliului s-a dezbă
tut și problema ținutei morale, etice 
și sociaie a cadrelor didactice, și 
s-a luat atitudine critică față de 
abaterile unora dintre cădrele di
dactice ale școlii.

prof. CORNEL HOGMAN 
secretar al Comitetului pentru 

cultură și artă
Petroșani

„6 August" Petroșani 
angajeaza imediat:

de 1 700—1950 lei; 
superioare cu salariu

serviciu pro№Cție, inginer cu salariu 
serviciu organizare a muncii cu studii 
1 700—1 950 lei;

1 050—1 500 lei; 
lei;

Șef
Șef 
de 
Inginer dispecer producție, cu salariu de
Inginer C.T.C., cu salariu de 1050—1 500

I tehnolog normator, cu salariu de 1 000—1 300
I tehnolog morărit, cu salariu de 1 000—1 300
I tehnolog extr., cu salariu de 1 000—1 300
II tehnolog extr., cu salariu de 700—1 000

lei; 
lei; 
lei;

1} _ I» ■ 
i: 

1J

îl .

lili — Tehnician
I; — Tehnician
ți — Tehnician

— Tehnician
!— Maistru tîmpiărie cu salariu de 90C—1 300 lei;

— Maistru tapițerie Cu salariu de 900— 1 300 lei;
— Maistru mecanic cu salariu

Condițiile
vigoare.

Informații suplimentare se pot primi la sediul întreprinderii 
strada Mihai

«

lei;

de angajare

Viteazu nr.

sînt
de 1000--1 300 lei.
cele prevăzute în hotărîrile

1 Petroșani.

»

in

din I
I

I. I. S. „JI(JL“ PETROȘANI 

întreprindere de morărit și panificație 
anunță vacante următoarele posturi;

— șef serviciu plan și organizare a muncii; inginer mecanic; teh
nician I mecanic; calculator salarii; tehnician I morar (maistru); 
maiștri și muncitori brutari calificați.

Condițiile de angajare sini cele prevăzute de hotărîrile în 
vigoare.

Informații suplimentare telefon 391 sau 148 sau la sediul- în
treprinderii — Serviciul personal învățămînt.



woliii folosirea
MOSCOVA 16 (Agerpres). 
La Riga a avut loc o ședință a

Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

La 
gătii 
R. S. 
R. P.

participat dele-
к. P. Bulgaria,

R. D. Germane,

radiațiilor
în industria chimică

discutate, de asemenea, 
dezvoltării colaborării

ședință au 
din partea 
Cehoslovace, 
Polone, R. P. Romîne, R. P.

Ungare și U.R.S.S.
Comisia a 

pregătite de 
conformitate 
și a adoptat 
dări privind
aparate și de alte produse ale teh-

examinat propunerile 
grupele de lucru în 
cu planul de muncă 
o serie de recoman- 

livrările reciproce de

nicii nucleare, unificarea parame
trilor principadi ai unor produse, 
folosirea izotopilor și 
radioactive 
și altele.

Au fost 
problemele
în domeniul științei și tehnicii re- 
actorilor și pregătirii materialelor 
cu privire la utilitatea economică 
a folosirii pe scară mai largă a 
energiei atomice în perioada pers
pectivei generale.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere re
ciprocă și colaborare frățească.

Consiliul de Securitate 
va dezbate situația 

din coloniile portugheze 
și R.S.A.

NEW YORK 16 (Agerpres).
La 22 iulie vor începe dezbate

rile în Consiliul de Securitate în 
legătură cu situația din teritoriile 
africane aflate sub dominația co
lonialiștilor portughezi, precum și 
în legătură 
partheid dusă 

sud-african.
Ședința este 

rea a 32 de

eu politica de a- 
de către guvernul

o
S.U.A. sprijină războiul împotriva kurzilor
BEIRUT 16 (Agerpres).
Referindu-se la refuzul guvernu

lui S.U.A. de a acorda viză de in
trare in S.U.A. liderului kurd Ta
labani, 
cutarea 
O.N U., 
scrie
Ii sprijină pe baas-iști în războiul 
lor rasial împotriva kurzilor, 
spatele baas-iștilor 
mai S.U.A., ,ci și 
țări participante

că

pentru a participa la dis- 
problemei kurzilor în 

ziarul libanez „An-Nida" 
aceasta dovedește că S.U.A.

In 
se află nu nu- 
Anglia și alte 

la pactul

C.E.N.T.O., scrie ziarul. Imperialis
mul a izbutit să zădărnicească dis
cutarea problemei kurzilor în Con
siliul economic și social al O.N.U., 
dar el nu va izbuti să camufleze 
roiul baas-iștilor și ocrotitorilor lor 
— S.U.A. și țările C.E.N.T.O. — 
în războiul sîngeros împotriva 
kurzilor. întreaga lume condamnă 
acest 
cărui 
și al 
cane

război și cere încetarea ori- 
amestec al țărilor C.E.N.T.O. 
monopolurilor anglo-ameri- 

în treburile kurzilor".

Ѳ

IN CAMERA COMUNELOR
corespon- 
Agenției 
premie- 
a avut 
întreve- 
Comite-

așa-numituluî 
organism

LONDRA 16 (Agerpres).
După cum relatează 

dentul din Londra al 
France Presse la 15 iulie
rul britanic H. Macmillan 
în Camera Comunelor o 
dere cu cei 18 membri ai 
tului executiv al 
„Comitet 1922", organism eare 
grupează pe deputății conservatori 
care nu ocupă funcții ministeriale. 
Cu acest prilej John 
președintele „Comitetului 1922" 
expus punctele 
nante în sinul 
tar conservator 
în legătură cu 
sie a lui H. Macmillan.

Reacția primului ministru 
nic >»a expunerea lui Morrison este 
deocamdată necunoscută, dar, du
pă cum relatează agenția Reuter, 
deputății conservatori părăsind 
mera Comunelor au lăsat să 
înțeleagă în declarațiile lor 
Macmillan nu și-a schimbat 
tudinea și că nu intenționează 
demisioneze, bazîndu-se încă 
încrederea majorității celor 365 
deputați conservatori.

Pe de altă parte agenția France 
Presse subliniază că deputății ca
re șe pronunță în favoarea demi
siei lui Macmillan înaintea alege
rilor generale s-au împărțit deja 
în două grupe în vederea alege-

rii unui succesor a lui Macmillan 
și se pronunță unii pentru R. A. 
Butler, prim 
alții pentru 
ministrul de

ministru adjunct, iar 
Reginald Maudling, 

finanțe.

JAPONIA :

Morrison, 
a 

de vedere domi- 
grupului parlamen- 
în ultima 

o eventuală
vreme 
demi-

brita-

Ca
se 
că 

ati-
să 
pe 
de

-=o

„Cazul Siratori*
TOKIO 16 (Agerpres).
La 16 iulie, tribunalul suprem 

din Tokio a reluat procesul în 
„cazul Siratori” în care acuzat este 

Murakami, secretarul organiza- 
partidului comunist din distric- 
Sapporo. încă din prima zi, 

cuvîntul lor, avocații apărării 
demonstrat încă o dată nete- 

pro-

K. 
tiei 
tu! 
în 
au
meinicia acuzației aduse de 
curatură, potrivit căreia, în 1952 
Murakami l-ar fi ucis pe inspec
torul de 
SappOro.

De 11 
oamenii 
întreaga 
cesului și eliberarea lui, dată fiind 
lipsa de dovezi în sprijinul acu
zației "aduse. Reluarea procesului 
în 16 iulie are loc sub presiunea 
puternicei mișcări de protest a oa
menilor muncii în fruntea 
se află Comitetul național 
în legătură cu acest caz.

politîe Siratori din orașul

ani atît Murakami, 
muncii din Japonia 
lume cer revizuirea pro-

cît și 
și din

căreia 
creat

I

Scrisoarea adresata 
de A. A. Gromîko lui U Thanf

convocată la cere- 
state africane care 

în scrisorile adresate Consiliului 
de Securitate, au subliniat „peri
colul pe care-1 reprezintă pentru pa
cea internațională situația explo
zivă din Republica Sud-Africană și 
din teritoriile portugheze din A- 
frica".

NEW YORK 16 (Agerpres).
La 15 iulie, N. T. Fedorenko, 

reprezentantul permanent al Uniu
nii Sovietice la O.N.U., a înmînat 
lui U Thant, secretar general al 
O.N.U., scrisoarea de răspuns a 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, în care 
se exprimă atitudinea pozitivă a 
Uniunii Sovietice față de organi
zarea în anul 1965 a Anului cola
borării internaționale.

In scrisoarea adresată de A. A. 
Gromîko se arată că organizarea 
Anului colaborării internaționale se 
va bucura de succes 
cazul 
cum, 
toate 
țirea
ționale, pentru întărirea 
rii și înțelegerii 
state, pentru rezolvarea pașnică a 
problemelor principale nereglemen
tate, care provoacă încordare în 
relațiile dintre state.

In scrisoare se arată că după

------------- G

numai în 
cînd statele vor depune a- 
nemaiașteptînd anul 1965, 
eforturile pentru îmbunătă- 
radicală a situației interna- 

încrede-
reciproce între

despre 
păreri 
S.U.A.

- = © = -
Dezbaterile privind 

încetarea experiențelor 
nucleare

MOSCOVA 16 (Agerpres).
In comunicatul oficial 

continuarea schimbului de 
între reprezentanții U.R.S.S.,
și Marii Britanii dat publicității 
la Moscova se spune: „La 16 iulie 
A. A. Gromîko ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Averrell Har
riman, locțiitor al secretarului de 
Stat al S.U.A., lordul Hailsham mi
nistrul pentru problemele științei 
și tehnicii al Marii Britanii și con
silierii lor au continuat într-o at
mosferă prietenească discuția înce
pută la întîlnirea din 15 iulie la 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. N. S. Hrușciov, în 
problemele legate de încetarea ex
periențelor nucleare și în alte pro
bleme de interes comun.

Rezultatele alegerilor din Zanzibar
ZANZIBAR 16 (Agerpres).
La 15 iulie în Zanzibar au fost 

date publicității rezultatele alege
rilor parlamentare care s-au des
fășurat între 8 și 12 iulie.

Deși alegerile s-au desfășurat în 
prezența și sub supravegherea tru
pelor engleze aduse în această ța
ră, chipurile, pentru „menținerea 
ordinei", victoria a fost obținută 
de partidele care luptă împotriva 
dominației coloniale engleze, 
trivit relatărilor agenției 
Presse, cele două partide 
ce formează guvernul de 
care se află la putere din

locurilor 
naționalist 
iar 

și Zanzibar —
de opoziție —

obținut majoritatea 
parlament. Partidul 
obținut 12 locuri, 
popular din Pemba 
16 locuri. Partidul

Po-
France 

africane 
coaliție 

1961 au 
în 
a

Partidul

părerea Uniunii Sovietice anul 
1965 trebuie să devină:

1. — Anul 
definitive a 
colonial...

2. — Anul 
clearizate în

lichidării totale și 
rușinosului sistem

creării zonelor denu- 
punctele de contact 

dintre forțele armate ale țărilor 
N.A.T.O. și ale țărilor Tratatului 
de la Varșovia...

3. — Anul normalizării comerțu
lui internațional între țoale regiu
nile și țările lumii, fără nici un 

fel de barieră artificială și discri
minări, pe baza principiilor egali
tății și avantajelor reciproce.

Foimulînd aceste propuneri, 
Uniunea Sovietică nu exclude pre
misa ca și alte probleme impor
tante să fie examinate ca proble
me urgente în cadrul Anului co
laborării internaționale.

Guvernul sovietic propune, de 
asemenea, organizarea unei sesiuni 
jubiliare, a 20-a a Adunării 
nerale a O.N.U., la nivelul 
lor de state și guverne.

O „hotăpipe" a guvernului 
lui Vepwoepd...

Ge- 
șefi-

Partidul Afro-Shirazi a obținut 13 
locuri. Mohammed Shamte, liderul 
Partidului popular din Pemba și 
Zanzibar va continua să dețină 
funcția de prim ministru în noul 
cabinet, în care" nu se vor pro
duce schimbări importante.

După cum se știe, Zanzibarul, 
care cuprinde în afară de insula 
cu același nume și 
are o populație de 
cuitori și 
britanică 
24 iunie, 
delungate 
Zanzibar
internă. Noul guvern al Zanziba- 
rului urmează să ducă tratative cu 
guvernul englez în vederea stabi
lirii datei acordării independen
tei depline

insula Pemba, 
300 000 de lo- 
sub dominație 
anul 1890. La 
unei lupte in-

s-a aflat 
încă din 
în urma 
și hotărîte, poporul din

și-a cucerit autonomia

ADDIS-ABEBA. — După opt zile 
de tratative, la 15 iulie a fost dat 
publicității la Addis Abeba un co
municat comun elaborat de repre
zentanții guvernelor Etiopiei și Ke- 
nyei. Delegații celor două țări, se 
spune în comunicat, au elaborat 
un program comun de colaborare 
economică, socială și culturală. Ei 
și-au exprimat hotărî rea de a co
labora in vederea menținerii păcii 
și stabilității in Africa de răsărit 
și au încheiat în acest scop un 
acord comun de colaborare și a- 
sistență mutuală.

TUNIS. — La Tunis s-a anunțat 
că Ia 1 august în 
lului va avea loc 
niștrilor afacerilor 
care „vor dezbate

capitala Senega- 
6 întîlnire a mi- 
externe africani, 
o serie de pro

bleme ce stau în fața continentului 
african în vederea apărării cauzei 
popoarelor africane, la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.”

s-a 
din

HAVANA. — La Havana 
înființat Uniunea ziariștilor 
Cuba. Conferința Națională a zia
riștilor, care a avut loc în capi
tala țării, a aprobat statutul Uniu-

nii ziariștilor din Cuba și a ales 
consiliul ei de conducere format 
din 25 de persoane.

LONDRA. — Luînd cuvîntul în 
Camera Comunelor, Heath, lordul 
Sigiliului privat, a declarat la 15 
iulie că guvernul Angliei sprijină 
propunerea de a se permite Ger
maniei occidentale să construiască 
submarine cu un amplasament mai 
mare decît cel stabilit prin trata
tul de la Bruxelles al Uniunii Eu
ropei occidentale.

LAGOS, — In urma referendumu
lui care s-a desfășurat la 13 iulie 
în Nigeria s-a holărît crearea unei 
noi regiuni autonome. Astfel, Nigeria 
va fi formată din patru regiuni: 
regiunea de nord, de est, de vest, 
precum și noua regiune denumită 
regiunea vestului mijlociu. Noua 
regiune care se întinde de-a lun
gul fluviului Niger are o supra
față de 
populație 
locuitori.

PARIS.
Adunarea Națională franceză a pre
zentat un proiect de lege cu pri
vire la naționalizarea industriei 
atomice și la folosirea ei în sco-

15 000 mile pătrate și o 
de circa două milioane

— Grupul comunist din

JOHANNESBURG 16 (Agerpres).
La 15 iulie, primul ministru al 

Republicii Sud-Africane, Verwoerd, 
a anunțat „hotărîrea guvernului 
său de a nu mai participa la con
ferințele și activitatea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Africa" 
și „de a nu mai furniza nici un 
fel de ajutor și informații statelor 
africane, dacă acestea nu-și schim
bă atitudinea față de R.S.A.". Mo- 
tivlnd această măsură, Verwoerd 
a declarat că ea a fost luată „în 
Urma ostilității manifestate de sta
tele africane și a încercării aces
tora de a se amesteca în treburile 
interne ale Republicii Sud-Africa
ne". Primul ministru sud-african a 
mers 
îneît 
tatea 
misii 
taj".

atît de departe cu ipocrizia 
a declarat că de fapt cali- 
de membru
„nu i-a adus

al acestei Co
nici un avan-

.0.

de-.In urma acestei declarații, 
legații țărilor africane și asiatice 
la O.N.U. și-au exprimat părerea 
că de fapt „Sud-africanii s-au re
tras din Comisia economică pen
tru Africa înainte de a fi excluși". 
Reprezentantul Somaliei, președin
tele Comitetului O.N.U. pentru 
cercetarea situației din Africa de 
sud-vest, a declarat în seara zilei 
de 15 iulie că R.S.A. „ar proceda 
inteligent dacă ar părSsi toate or
ganismele internaționale”. După 
cum se știe, în ultima vreme, în 
mai multe organisme internaționale 
a fost condamnată cu asprime po
litica de discriminare rasială dusă 
de guvernul sud-african, ajungîn- 
du-se pînă la a se cere exclude
rea reprezentanților săi din unele 
din aceste organisme.

Saigon: CAMPANIA BUDIȘTILOR
SAIGON 16 (Agerpres).
După ce la 15 iulie președintele 

Asociației budiștilor din Vietnamul 
de sud Thich Tinh Khie, i-a a- 
dresat lui Ngo Dinh Diem o scri
soare în care îi cerea respectarea 
acordului cu privire la garantarea

puri pașnice, relatează agenția U- 
nion Francaise d’Information.

La Accra au luat 
seminarului studen- 

occidentală la

ACCRA. — 
sfîrșit lucrările 
ților din Africa 
care au participat delegați din Gha
na, Nigeria, Gambia, Sierra Leone, 
Liberia, 
servatori 
naționale 
nulul și

Senega.', precum și ob- 
din partea Uniunii Inter- 
a studenților, 
Dahomey.

Cameru-

reședința 
ministru 

avut loc 
participat

STOCKHOLM. — La 
din Harpsund a primului 
al Suediei, Erlander, u 
o consfătuire ia care au
membrii marcanți ai partidelor so
cial-democrat e din Germania oc
cidentală, Danemarca, Norvegia, 
Suedia, ai Partidului laburist din 
Anglia, precum și reprezentanți din 
S.U.A. La o conferință de presă, 
organizată după încheierea consfă
tuirii, s-a anunțat că au fost dis
cutate probleme in legătură cu u- 
nificarea eforturilor economice ale 
țărilor occidentale și cu „acorda
rea de ajutor'1 țărilor slab dez
voltate din punct de vedere econo
mic. Totodată, au mai fost discu
tate probleme legate de întîlnirea 
de la Moscova a reprezentanților 
U.R.S.S,, S.U.A. și Marii Britanii, 
precum și alte probleme politice.

drepturilor credincioșilor budiști, în 
dimineața zilei de 16 iulie, la Sai
gon, a avut loc o demonstrație de 
protest a unui grup de 200 de cre
dincioși budiști. Demonstranții au 
ieșit pe stradă cu placarde pe ca
re erau scrise lozinci de protest 
împotriva represiunilor la care sînt 
supuși budiștii. Coloana s-a în
dreptat apoi spre clădirea amba
sadei americane la Saigon. .

După cum relatează corespon
dentul agenției Associated Press, 
demonstrația din 16 iulie a fost 
anunțată ca prima acțiune din ca
drul campaniei budiștilor împotri
va persecuțiilor autorităților die- 
miște.

— ==© = —

Instruirea de aviatori 
vest-germani în S.U.A

NEW YORK 16 (Agerpres).
Intr-un comunicat dat publicității 

de Ministerul de Război al S.U.A. 
se arată că aviatorii vest-germani J 
vor fi instruiți în S.U.A. în vede
rea zborurilor cu avioane de vî- 
nătoare supersonice. Potrivit aces
tui acord încheiat intre S.U.A. și 
R. F. Germană, primul grup de 
aviatori vest-germani va sosi în oc
tombrie 1964 la o bază de aviație 
din apropierea orașului Phoenix 
(statul Arizona).

După cum se știe, avionul „Star- 
fighter" pe care Pentagonul inten
ționează să-l pună la dispoziție 
pentru instruirea aviatorilor vest-ger
mani, poate transporta arma nucleară, j
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