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Realizări însemnate 
la Preparațîa Lupeni

eleni

Colectivul de 
muncitori, tehni- 

și ingineri 
de la preparația
Lupeni a obținut 
în luna martie 
rezultate însem
nate în muncă, 
în cărbunele pen-

îmbunătățită 
ce înseamnă 
peste plan, 
pentru cocs

, Recuperarea
tru cocs a fost îmbunătățită cu 
0,7 puncte, ceea ce înseamnă 
1.000 tone cărbune cocsificabil 
date în plus oțelarilor de la Hu
nedoara. Recuperarea totală a 
fost de asemenea 
cu 1,2 puncte, ceea 
2.600 tone cărbune 
Calitatea cărbunelui 
a fost îmbunătățită cu 0,5 punc
te, iar cea globală cu 1 punct.

S-a dat o atenție deosebită pro
cesului tehnologic atît pe linia 
cărbunelui de 0—10 mm. cît și 
pe linia cărbunelui de 10—80 
mm. In această direcție s-au e- 
vidențiat echipele conduse de 
Gyorgy Ștefan, Mazăre Vasile și 
Dumitrescu Alexandru.

La sortare s-a urmărit îndea
proape mersul instalațiilor pen
tru eliminarea tuturor opririlor, 
evidențiindu-se echipele de între
ținere conduse de Petrovici loan 
și Kertes Ariton precum și e- 
chipele de la mers conduse de 
tov. Bordei Mihai și Bălășoiu 
Constantin.

Mobilizat și îndrumat de or
ganizația de partid, colectivul 
preparației Lupeni este hotărît 
să cîștige întrecerea socialistă 
ce șe desfășoară în cinstea zilei 
de 1 Alai între preparațiile Lu
peni și Petrila.

ing. IONICA ION 
șeful secției de preparare

IN CAPITALĂ

Un monument 
își serbează

Printre locurile cele mai fru
moase ale Capitalei patriei noas
tre se numără și Grădina bota
nică. Multe generații de bota- 
niști au plantat și au urmărit 
aici cum se dezvoltă numeroase 
specii de arbori și plante din ve
getația celor mai îndepărtate col
țuri ale lumii.

In acest an Grădina botani
că își aniversea
ză centenarul e- 
xistenței sale. Se 
împlinesc 100 de \ 
ani de cînd din 
inițiativa prof.
dr. Carol Davilla, pe lîngă Școa
la de medicină și farmacie din 
București a luat ființă Grădina 
botanică. Nu totdeauna ea a e- 
xistat pe locul de acum. Pentru 
ca regele să-și clădească palatul 
de la Cotroceni Grădina bota
nică a fost mutată de aici în 
piața universității, apoi pe ma
lul Dîmboviței și în cîte alte lo
curi... Cu ocazia repetatelor 
transplantări dispăreau zeci și 
sute de specii de plante rare.

Timp de 40 de ani stăpînii de 
odinioară ai țării au ținut la con
ducerea acestei instituții un om 
de-al lor. Era om de știință ? 
Botanist măcar? Nicidecum. Era 
un moșier. I s-a clădit un conac 
în Grădină botanică, o clădire cu 
14 camere și cîteva saloane des
tinate petrecerilor intime. Cu tot 
protestul oamenilor de știință. 
Grădina botanică a fost trans
formată în 1935 în parc de dis
tracții. Se sufocau domnii în ca
fenelele din centru. Le trebuia

r
Proletari din toate țările, !

roșu

în întîmpinarea celei de a 90-a 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin

Lai 22 aprilie a. c. se împlinesc 
90 de ani de la nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin, marele învăță
tor și conducător al proletaria
tului mondial, întemeietorul glo
riosului Partid Comunist al U- 
niunii Sovietice și al Statului 
sovietic.

In perioada premergătoare a- 
cestui eveniment, în întreg cu
prinsul raionului nostru au loc 
manifestări închinate vieții și 
activității lui V. I. Lenin.

In cadrul bibliotecii clubului 
orășenesc din Lupeni a fost a- 
menajată cu acest prlej o 
ziție cu operele iui Lenin, 
ziția cuprinde lucrări ale 
lui conducător, precum și 
tiri despre viața și munca
asemenea expoziție a fost ame-

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

expo- 
Expo- 
mare- 
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Preabataje armate în fier
Una din căile de reducere a 

consumului de material lemnos 
este armarea în fier a preabata- 
jelor. Pînă în prezent în secto
rul IV al minei Aninoasa au fost 
armate cu armături metalice 
T.H. trei preabataje. Prin arma
rea în fier a preabatajelor, bri
găzile conduse de David Nicolae, 
Ungureanu Vasile și Negreanu 
au economisit fiecare mai bine 
de 70 m. c. material lemnos.

Armarea în fier a preabataje
lor constituie o importantă sursă 
de economii în vederea reduce
rii costului cărbunelui. Fiind

al naturii 
centenarul

mi restaurant în mijlocul natu
rii și l-au creat. Ce importanță 
avea pentru ei Grădina bota
nică ?

in aprilie 1944 aproape 100 
de bombe aruncate din avioane 
au distrus sute și mii de plante.

Am făcut această 
în trecutul 
pentru a ne da mai ușor seama 

„ că ea n-a fost
dintotdeauna o

_ xr . adevărată insti- 
tuție științifică, 
didactică și de 
culturalizare a 

maselor. Abia în anii regimului 
democrat-popular Grădina bota
nică r. Universității „C. 1. Par- 
hon" din București și-a atins din 
plin acest scop. Ea dispune de 
laboratoare și sere spațioase în
cadrate cu personal științific de 
specialitate. Nu peste mult , timp 
se va începe aici construcția In
stitutului Botanic care va oferi 
condiții minunate de studiu stu
denților și 
fici.

Grădina 
cum haina 
primăverii, 
bogată decît oricînd, ea își va 
sărbători centenarul. Pentru ori
ce vizitator al Capitalei vizita
rea Grădinii botanice — un a- 
devărat monument al naturii — 
cum i se mai spune —; oferă un 
minunat prilej de desfătare a o- 
chiului cu multe din ceea ce na
tura ne-a dăruit mai frumos.

cercetătorilor științi-

botanică îmbracă a- 
nouă, multicoloră a 
Mai tînără și mai

î

CONSTANTIN MORARU

Anul XII 
XVII Nr. 3260

Miercuri
6 aprilie 

1960

lui Le
un film

clubului

najată și ia clubul din Bărbă- 
teni.

In cursul lunii aprilie, preve
de programul clubului, vor avea 
loc numeroase manifestări în
chinate aniversării nașterii lui 
V. I. Lenin. Duminica viitoare 
va fi organizat uni simpozion pe 
tema vieții și activității 
nin, care va fi urmat de 
artistic despre Lenin.

Colectivul bibliotecii 
pregătește o seară literară pen
tru tineret pe tema „Figura lui 
Lenin în literatură*1. O asemenea 
ședință literară va fi organizată 
și la colțul roșu al Filaturii Lu
peni

Pentru copii, la clubul din 
Lupeni și la cel din Bărbăteni 
vor fi organizate ședințe consa
crate „Copilăriei lui Volodea U- 
lianov**.

mult mai rezistentă, armarea în 
fier nu necesită cheltuieli de în
treținere, iar armăturile de fier, 
după terminarea abatajelor, pot 
fi recuperate în întregime și re- 
folosite.

întreținerea și verificarea a- 
paratelor electrice de la termo
centrala Paroșeni este încre
dințată laboratorului electric al 
uzinei.

IN CLIȘEU: Inginerul An- 
țilă Remus, șeful laboratoru
lui și maistrul de laborator 
Schrott Petru verificînd insta
lațiile de protecție a liniei.

"X.

incursiune
Grădinii botanice

Adunarea festivă din Capitală cu prilejui 
celei de-a 15-a aniversări a eliberării Ungariei 

lași în producție din întreprin
derile Capitalei, oameni de ști
ință, artă și cultură, activiști de 
partid și de stat și ai organiza
țiilor oamenilor muncii, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de 
Diaconescu, președintele 
popular al Capitalei, 
intonarea imnurilor de 
R. P. Romîne și R. P.

Luni după-amiază a avut loc 
la Teatrul C.C.S. din Capitală 
adunarea festivă organizată de 
Comitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, A- 
lexandru Drăghici, general de 
armată Leontin Sălăjan, Popa 
Gherasim, Mihail Ralea, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ăi instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești, frun-

Ctt mai multi tineri 
la acțiunile de împăduriri!
Spre deosebire de trecut, cînd 

proprietarii de păduri, îm goana 
după cîștiguri, exploatau la fel de 
nemilos copacii codrilor seculari 
ca și pe muncitorii care lucrau în 
pădure, astăzi, refacerii patrimo
niului forestier i se acordă o mare 
atenție. „Patrimoniul forestier, a 
arătat tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în expunerea sa făcută 
la plenara G.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958, este una 
din marile bogății ale țării noas
tre căreia partidul și guvernul îi 
acordă o atenție neslăbită1’.

In ultimii ani zeci de mii de 
tineri de pe întreg cuprinsul 
țării au răspuns cu entuziasm 
chemării partidului și guvernului 
redînd mantia verde plaiurilor 
golașe din munții Vrancei, Valea 

1 Ampoiului, Masivul Tîmpei. Cu 
prilejul unor acțiuni închinate 
„zilei pădurii", „zilei semințelor", 
„zilei păsărilor", lucrînd cu mult 
entuziasm, tinerii au obținut fru
moase rezultate în refacerea pa
trimoniului forestier : al patriei 
noastre. Pe pieptul multor tineri 
strălucește insigna „Prieten al 
pădurii". Numai în anul 1959 ti
neretul patriei noastre a realizat 
la lucrările silvice peste 21 mi
lioane lei economii, ceea ce re
prezintă aproximativ contrava
loarea a 700 apartamente de lo
cuit

In cursul anului trecut tinere
tul Văii Jiului a obținut de ase
menea rezultate frumoase în ac
țiunile silvice. Au fost împăduri
te 25 ha teren, s-au obținut suc
cese la scos puieții, curățiri de 
parchete etc., obținîndu-se peste 
25.000 Iei economii.

In anul acesta tineretului din 
raionul nostru îi revin sarcini 

si mai mari în campania de re
facere a patrimoniului forestier, 
printre care : plantarea a 251 ha. 

! teren, îngrijirea a 200 ha. sernin- 
■ țișuri tinere, combaterea dăunăto- 
! rilor pădurii pe 250 ha., lucrări 

în pepiniere pe 2 ha. și altele. 
Prin efectuarea acestor lucrări 
prin muncă voluntară se vor rea
liza economii de cca. 250-.000 lei.

Pentru realizarea acestei sar- | 
cini, s-au luat măsuri pentru or
ganizarea pînă în cele mai mici 
amănunte a acestei importante 
acțiuni. Pentru îndrumarea și 
coordonarea campaniei de- împă
duriri s-a format un comanda- I 
ment raional.

Deoarece șantierele de lucrări 
se găsesc Ia mari distanțe de 
centrele populate, pe Văile Ani- 
noasei. Vulcanului, Voevodului, 
Taia și alte puncte, la locurile de

și amba
la Bucu-

tov. D. 
Sfatului

După 
stat ale 
Ungare au luat cuvîntul tovără
șii Ilie Murgulescu, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii 
sadorul R. P. Ungare 
rești, Beia Nemety.

Cuvîntările au fost subliniate

în cîteva zile

realizate prin

muncă se vor organiza 16 tabere 
ale tineretului, fiecare din aces
tea avînd 1-3 serii a cîte 10-15 
zile lucrătoare. In funcție de con
diții, acțiunile de împădurire ur
mează să se desfășoare între 1 
aprilie și 1 iunie a.c. Taberele vor 
funcționa pe baza unui regula
ment.

Fiecare tabără va fi condusă 
nemijlocit de către un comitet 
format din 3—5 tovarăși. Ținînd 
cont de propunerile tinerilor co
mitetele vor fixa programul zilnic 
al taberelor, care va’cuprinde ore 
de muncă, de activități educative 
și de odihnă.

Pregătirile pentru lucrările de 
împăduriri au și început. Mulți ti
neri s-au înscris pentru a parti
cipa la lucrările de împăduriri. Se 
pregătesc și puieții pentru plan
tare. Au fost scoși prin muncă 
voluntară numai 
peste 100.000 buc. puieți molid 
din pepiniere.

Din economiile 
contribuția tineretului la Jucrările 
silvice se alocă 10 la sută pentru 
constituirea unui fond de pre
miere, care va reveni organiza
țiilor U.T.M. fruntașe în mobili
zarea tinerilor la acțiuni de îm
pădurire, precum și tinerilor care 
s-au evidențiat în campania lu
crărilor silvice.

Pentru stimularea organiza- 
țiilor U.T.M. precum și a tinerilor 
care au participat la refacerea 
patrimoniului forestier, G.C. al 
U.TJVi. și Ministerul Economiei 
Forestiere vor acorda diplome de 
onoare, numeroase premii în bani 
și în obiecte.

Desfășurînd o susținută munca 
politică pentru lămurirea țineri
lor despre importanța politică și 
economică a refacerii patrimoniu
lui forestier, cu ajutorul organi
zațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. din Valea Jiului vor obți
ne fără îndoială succese însem
nate în campania de împăduriri.

ing. C. SERAFINCEANU
I. Fi Petroșani
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Tineri la lucrările 
de împăduriri
cursul săptămînii trecute 
de tineri utemiști și pio- 
din orașul Petroșani au

In
400 
nieri . 
muncit voluntar la scoaterea pu- 
ieților din pepiniere. Au fost 
scoși pînă acum peste 378.000 de 
puieți, care vor fi trimiși pe șan
tierele de împăduriri.

Duminica trecută a fost între
prinsă prima acțiune de împădu
rire. 140 de tineri de la URUMP, 
Banca de stat și Banca de inves
tiții au plecat de dimineață pe 
șantierul de împăduriri din Va-< 
lea Polatiștea, unde au lucrat1 
pînă după-amiază. Ei au plantat 
cu acest prilej un teren de a- 
proape un hectar:

Prin acțiunile întreprinse pînă 
în prezent la lucrările de împă
duriri tinerii din Petroșani au 
realizat o economie de 3000, lei.

Duminica viitoare la acțiunile 
de împăduriri vor participa 500 
de tineri din Petroșani.

GH. CORDEA 
secretarul Comitetului orășenesc i 

U.T.M. Petroșani

în repetate rînduri de aplauze 
puternice, asistența manifestînd 
călduros pentru prietenia traini
că ce leagă popoarele romîn și 
maghiar, pentru continua întări
re a unității lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru pace și colaborare în în
treaga lume.

In încheierea adunării festive 
a fost prezentat un program ar-- 
fistic dat de ansamblul de cîntece 

,și dansuri al Ministerului Forțelor! 
Armate și de soliști ai Teatrului' 
de Operă și Balet și ai Teatru
lui de Operetă din București.

(Agerpres}



R. P. CHINEZALUCRĂRILOR MINIERE — 
BE TON DE BUNĂ CĂLITĂ TE !

Pentru acest 
an, sarcinile pla
nului tehnic pre
văd o creștere 
considerabilă a 
volumului de lu
crări miniere armate cu metal 
sau cu beton (fie beton bătut, 
fie bolțari din beton). In cursul 
acestui an se vor arma cu beton 
și bolțari aproape 18.000 m. ga
lerie.

Pînă în prezent s-a observat 
că nu întotdeuna la lucrările be
tonate de la exploatările Văii 
Jiului operația de betonare s-a 
făcut în mod co
respunzător, ceea 
ce a dus la u- 
nele degradări 
premature. Bine
înțeles că odată 
cu adîncirea nivelului de exploa
tare au crescut și presiunile li- 
tostatice, fapt care implică utili
zarea unor betoane de calitate 
mereu mai bună. Consultația de 
față, prezentată în rezumat, își 
propune sa dea cîteva indicații 
accesibile minerilor de la inves
tiții care susțin galeriile cu be
ton turnat (bătut, cum spun mi
nerii).

Obținerea unor betoane de ca
litate superioară, cu rezistență 
peste 300 kg./cm. pătrat, depinde 
de următorii factori: marca be
tonului, marca cimentului, rapor
tul apă/ciment, calitatea agre
gatelor, modul de amestecare, 
tratarea ulterioară a betonului.

MARCA BETONULUI repre
zintă rezistența minimă la com

presiune în kg./cm. p. Pentru un 
beton superior este necesar ci
ment P. 400, un dozaj de peste 
300 kg./m.c. In acest caz conți
nutul de nisip al agregatelor se 
poate reduce pînă la 30 la sută, 
ceea ce permite reducerea rapor
tului apă/ciment. întărirea ini
țială se poate accelera prin a- 
daus de clorură de calciu maxi
mum 2 la sută din greutatea ci
mentului.

MARCA CIMENTULUI repre 
zintă finețea de măcinare și fe
lul amestecurilor ce le conține. 
Cimentul, spre a-și păstra cali
tățile, trebuie ținut în magazii 
uscate, depozitat separat pe 
mărci. Pentru un beton superior, 
de marcă B.300—B.600, dozajul 
minim în ciment de marca P.400

ing. TAMAȘ HORAȚIU 
șeful Direcției de Investiții a 

C.C.V.J.

CONSULTATE

jul real de ciment. 
Apa folosită tre
buie să fie pură, 
in mină se o- 
bișnuiește cîte o. 
dată să se ia 

apă din canal. Aceasta este foar
te rău. Apa din mină conține o 
seamă de săruri și acizi humid, 
care distrug cu timpul betonul, 
îl descompun. Așa se explică de 
ce multe susțineri în beton, după 
cîțiva ani se exfoliază, se des
prind în felii, degradînd astfel 
lucrarea minieră sub acțiunea 
presiunii. La beton de calitate, 

raportul apă/ci
ment pentru un 
m. c. beton este 
în jurul a 0,45 
din cantitatea de 
ciment folosită. 

Excesul de apă dăunează calită
ții betonului.

CALITATEA AGREGATELOR. 
Amestecul de nisip, pietriș sau 
piatră concasată formează agre
gatele. Ele trebuie să provină 
din roci rezistente, inerte chimic 
la contactul cu cimentul. Pentru 
betoane foarte rezistente rocele 
trebuie să aibă o greutate spe
cifică medie de 2,65. Intre agre
gate sînt interzise resturile or
ganice, uleiurile, păcura, argila 
în bulgări. Cărbunele aflat în a- 
gregate provoacă degradarea be- 
toanelor prin conținutul în sulf 
și expansivitatea sa. Se admite 
maximum 5 la sută cărbune.

Este necesar de asemenea să 
se dea mare atenție granulației 
agregatelor. Golurile provocate 
în masa betonului din cauza di
mensiunii necorespunzătoare a 
agregatelor duc la> scăderea ca
lității și rezistenței acestuia.

Cel mai bun mijloc de ameste
care a betonului este cel făcut 
cu ajutorul betonierei care asi
gură o omogenizare a tuturor ■ 
componenților.

La fabrica de betonite (bol
țari) de ia Petroșani, normele 
de fabricare a unor betoane de 
rezistență cerută în lucrările mi
niere, sînt respectate strict. In
dicațiile de mai sus se adresea
ză îndeosebi minerilor de la lu
crările de investiții care-și pro
duc betonul necesar direct Ia lo- ; 
cui de muncă. Respectarea lor 
va duce la o îmbunătățire cali
tativă a betoanelor, a lucrărilor 
miniere respective și deci Im
portante economii dc. ciment.
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Muncitorii de Ia minele car

bonifere mici din China, cons
truite în timpul marelui salt din 
1958, sporesc extracția de cărbu’ 
ne înlocuind munca manuală

In prezent, în China, în regiu-

bune de calitate bună și unde

ne mici la care s-au înfăptuit 
o serie de perfecționări tehnice

In 1959, minele mici din pro
vincia Sandun au dat mai mult 
cărbune decît dădeau toate mi
nele provinciei în 1953.

Mașinile, mecanismele și dis
pozitivele, șemimecanice înlocu
iesc treptat tîrnăcopul și troliu- 
rile manuale. Se realizează tne- 
.. ........... i și semimecanizarea 
pompării apei, ventilației, trans
portului subteran și aducerii 
cărbunelui la suprafață.

Multe regiuni din China, care 
înainte erau aprovizionate cu 
cărbune din alte locuri, au asi
gurat anul trecut necesitățile in
dustriei locale și ale populației 
cu cărbuni extrași la minele mici 
locale.
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este de 300—500 kg./m.c.
RAPORTUL APĂ/CIMENT re

prezintă conținutul total de apă 
la un m. c. de beton (inclusiv 
umiditatea agregatelor) și doza-

| U.R.S.S. J

t Interesantele ipoteze : 
| științifice ale unor !

geologi sovietici :
t 4
I Geologul kazah, dr. Gheorghi • 
f Șcerba, a formulat ipoteza cu ♦ 
♦ privire la distribuția liniară a « 
(masivelor metalifere de granit. J 

lucru pe care îl explică prin le- J 
gâturi cu zonele adinei de fisuri » 
din scoarța pămîntului. El a e- î 

. nunțat această ipoteză în mono- ‘ 
♦ grafia fundamentală „Formarea ‘ 
• zăcămintelor de metale rare in • 
* Kazahstanul central", care este * 
• editată de Academia de Științe j 
J a R.S.S. Razahe. ♦
• In această lucrare sînt gene- * 
î ralizate pentru prima oară rezul- J 
j talele investigațiilor efectuate J 
• timp îndelungat de un mare co- • 
» lectiv de oameni de știință care « 
J au studiat condițiile de formare J 
• a zăcămintelor de metale rare pe j 
• un vast teritoriu de peste un mi- t 
Z Hon de kilometri palrați. ț
♦ «

MIJLOACE 
MODERNE 

DE ETANȘARE
A DIGURILOR

In practica minieră spațiile ex
ploatate sau aflate în avarie se 
izolează de restul lucrărilor mi
niere, mai ales pentru a nu per
mite trecerea aerului prin aceste 
zone, cu diguri de izolare. In mod 
obișnuit digurile se fac din zid de 
beton sau ciutaci de lemn cu 
liant de argilă. Cu timpul digul 
sau zona sa de încastrare în rocă 
poate prezenta fisuri datorite us
cării argilei, nea- 
derenței materiale
lor folosite, degra
dării digului. La 
mina Petrii a s-au 
constatat scurgeri 
de aer prin diguri 
valori apreciabile.

Pentru a înlătura deficiențele 
arătate mai sus, cercetătorii și-au 
îndreptat atenția spre folosirea 
unor materiale care să 
permeabilitate nulă la diferențe 
reduse de presiune și o elastici
tate suficientă pentru a ceda fără 
fisurare, sau spre folosirea unor 
substanțe care să dea pelicule cu 
impermeabilitate avansată cu ca
re să se trateze suprafețele în- 
diguite. Polimerii sînt, așa cum 
se apreciază în prezent, substan
țele cele mai indicate. Dintre a-

METODE TEHNICE 
AVANSATE

mai vechi, cu

aibă o

------------------- --------------------

Creșterea continuă a nivelului producției la mina Uricani im
pune cadrelor tehnice de aici folosirea mai din plin a rezervelor 
interne. IN CLIȘEUL NOSTRU : ing Peșitz losif, șeful minei, 
studiind împreună cu inginerul șef, Chira Aurel, situația îndepli
nirii indicilor de plan pe perioada trecută din acest an.

11. introducerea și dezvoltarea tehnicii noi 
fn minele Văii Jiului

— Articol redactat de un colectiv de ingineri —ln prima parte a acestui ma
terial, publicat în ziarul nostru 
din 30 martie a. c. s-a făcut o 
trecere în revistă a cîtorva as
pecte ale introducerii tehnicii noi 
în minele Văii Jiului. In cele de 
mai jos continuăm să redăm în 
rezumat studiul amintit.

Reducerea timpului de perfo
rare, care reprezintă la înaintări 
20—50 la sută din durata ciclu
lui, în funcție de duritatea roci
lor și 5—12 la sută din durata 
ciclului la abataje cameră, de a- 
semenea constituie o preocupare 
însemnată pentru inginerii și 
tehnicienii mineri.

încercările efectuate cu perfo
ratorul electric sovietic EBR-19 
și apoi cu perforatoarele elec
trice romînești de tipul PEA-D- 
19, au dovedit că în cărbune vi
tezele de perforare cresc de cca. 
3 ori. Ținînd seamă de acest a- 
vantaj, cît și de reducerea con
sumului de energie, s-au achi
ziționat numai în acest an 70 de 
perforatoare electrice.

In domeniul ciocanelor perfo
ratoare se manifestă tot mai stă
ruitor tendința de a se trece la

așa-zisele ciocane perforatoare 
rapide care au un număr dublu 
de lovituri pe minut față de cele 
obișnuite și o energie de percuție 
mult sporită. Mărirea vitezei de 
perforare este posibilă prin mă
rirea diametrului pistonului cu 
cca. 50 la sută și prin micșora
rea cursei la aproximativ jumă
tate.

Este demnă de remarcat rea
lizarea Uzinelor Independența 
Sibiu care au executat un per
forator obișnuit de 17 kg. (CP- 
17) adaptat pentru injecție cu 
apă și susținere pe coloană și cu 
performanțe superioare actuale
lor ciocane perforatoare de tipul 
CP-19. Astfel, efectul de lovire 
este de 2,97 kg. la 4 atm., față 
de 2,1 kg. cît este la perforato
rul CP-19 pentru aceiași presiu
ne, iar viteza de perforare du
blă. Două din aceste perforatoa
re CP-17 sînt în curs de expe
rimentare la E. M. Lupeni.

In ultimul timp o preocupare 
deosebită se manifestă și în do
meniul îmbunătățirii pușcării și 
extinderii ei cu procedee speciale

la lucrările unde nu este posi
bil ca metanul să fie evacuat. 
Desigur că în primul rînd se cau
tă mijloace care să permită eva
cuarea metanului și în acest sens 
sînt demne de menționat rezul
tatele bune obținute prin utili
zarea aerajului refulant cu ven
tilatoare Prohodka-500 care rea
lizează depresiuni de 100—250 
mm. coloană apă și debite de 
180—250 m.c./min. montate pe 
coloane de aeraj cu diametrul 
de minimum 500 mm.

La E. M. Lupeni va fi mon
tată în cursul acestui an o sta
ție de drenare a metanului care 
va fi captat prin sonde bătute în 
zona fisurată a coperișului stra
tului exploatat și condus apoi 
printr-un sistem de conducte la 
stația de pompe de vacuum, care 
se va instala la suprafață.

Preocupările pentru mecaniza
rea și introducerea de procedee 
noi s-au extins și la lucrările au
xiliare din subteran. Astfel, Ia 
propunerea unui colectiv de ino
vatori s-a mecanizat curățirea 
nămolului din bazinele de decan

DE IZOLARE
ceștia amintim: polietilena, po- 
liclorura de vinii și alte substan
țe din grupa maselor plastice, 

încercările efectuate pînă a- 
cum au dat rezultate bune la fo
losirea unor varietăți de cauciuc 
nevulcanizat (latex centrifugat tip 
Revertex, Revultex etc). In con
dițiile de laborator, încercările 
pe plăci de beton cu compozi
ția identică celor folosite la di

ce a 
s-a 

pul- 
aer 
pa- 
de 

do-

guri, izolarea 
mai bună 
obținut prin 
verizarea cu 
comprimat a 
tru straturi 

Revultex și trei straturi de 
rură de calciu așezate alternativ, 
folosindu-se 400 gr. Revultex și 
50 gr, soluție de clorură de cal
ciu la metru pătrat pentru fie
care pulverizare. Filmul de masă 
plastică depus a avut următoa
rele caracteristici: rezistență la 
rupere — 128 kg./cm.p., permea
bilitate la aer 3 atmosfere timp 
de 20 minute — nulă.

Practic această metodă a iost 
folosită la etanșarea a două di
guri de izolare. Probele de aer 
luate înaintea experimentării in
dicau prezența dincolo de dig a 
oxidului de carbon rezultat din 
curentul de aer trecut prin zona 
de asanare. Soluțiile au fost pre
parate la suprafață și transpor
tate în vase etanșe. La diguri 
substanțele au fost aplicate prin 
pulverizarea pe suprafețele scli- 
visit?, cu atenție . înainte de ex
perimentare.

Din punct de vedere economic 
metoda de etanșare descrisă mai 
sus este acceptabilă. Costul a- 
proximativ al etanșării urnii dig 
de 5 m.p. cu o suprafață laterală 
de încă 5 m.p. revine la aproxi
mativ 500 lei.

Avantajele metodei constau în 
recuperarea unor însemnate can
tități de cărbune care ar fi fost 
pierdute dacă etanșarea nu er- 
satisfăcătoare. Se reduce cons 
derabil timpul de imobilizare a 
lucrărilor miniere din cauza a-
sanării. In prezent metoda a- 
ceasta s-a propus spre generali
zare la exploatările miniere din 
Valea Jiului.

ing. V. IU ȘAN 
ing. S. RAS1DESCL

tare cu ajutorul unei pompe de 
nămol cu rotor cu palete. Prin 
această metodă, față de cea ma
nuală, productivitatea muncii a 
crescut de 13,5 ori, iar prețul de 
cost pe m. c. de nămol evacuat 
a scăzut de 6,6 ori.

In scopul de a elimina ram- 
bleierea manuală, pentru anul 
1960 s-a prevăzut introducerea 
a 2 mașini portative de ramble- 
iat cu bandă și în funcție de re
zultatele care se vor obține nu
mărul lor se va mări. De ase
menea în cursul acestui an vor 
mai fi aduse în Valea Jiului 2 
mașini de havat pe cărucior, o 
mașină de havat cu două brațe, 
un aparat automat de sudură, 
două compresoare mici cu piston 
rotativ pentru producerea aeru
lui comprimat la 7 atm. la u- 

nele lucrări izolate și urgente.
Avîntul tot mai mare al miș

cării de inovații și munca crea
toare și însuflețită a oamenilor 
muncii care vor folosi utilajele 
perfecționate fabricate în țară 
sau aduse din țările prietene, ne 
dau garanția că, sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de 
partid, se vor realiza și depăși 
sarcinile ce revin mineritului în 
domeniul introducerii și dezvol
tării tehnicii noi.



CONSFĂTUIRE CU MOTOCICLIȘTII DIN MUNCA FEMEILOR
Duminică dimineața, a avut loc. 

în Petroșani la sala „Construc
torul" o consfătuire la care au 
participat sute de motocicliști din 
raionul nostru, lucrători de mili
ție din cadrul serviciului de con
trol asupra circulației, procurorul 
șef tov. Tiță Ilie și președintele 
tribunalului din Petroșani.

La începutul consfătuirii, din 
partea serviciului de circulație al 
miliției Petroșani a fost prezen
tat un referat în care s-au ară
tat rezultatele obținute Î11 cursul 
anului trecut În ce privește res
pectarea normelor legale de cir
culație de către motocicliști, ca 
și lipsurile și abaterile care s-au 
manifestat în această direcție.

In cadrul consfătuirii a reie
șit că datorită trăsurilor luate 
de partid și guvern în scopul 
creșterii continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, prin 
îmbunătățirea salarizării, reduce
rea prețului la unele articole in
dustriale printre care și motoci
cletele și crearea posibilităților dp 
cumpărare a acestora în rate, în 
ultimii ani numărul motoc'icliști- 
lor din raionul nostru a crescut 
de cca. 10 ori. în prezent între- 
cînd cifra de 400.

Numărul mare de motocicliști 
care circulă prin orașele munci-

t

Excursii individuale 
cu 50 la sută reducere 

pe C. F. R.
Activitatea turistică din țara 

noastră, care cunoaște zi de zi 
o dezvoltare tot mai mare, va 
primi în curînd un nou impuls. 
Este vorba de un vechi dezi
derat al maselor de turiști, ca
re e pe cale de a fi rezolvat, 
lncepînd din luna aprilie a. c., 
orice turist care folosește ser
viciile O.N.T. „Carpați", va 
beneficia de o reducere de 50 
la sută pe C.F.R. Amatorii se 
vor adresa agențiilor O.N.T. 
„Carpați" din țară sau la cea 
din Capitală, de unde vor cum
păra biletele, 
singur drum 
ca înapoierea 
baza aceluiași
cu o ștampilă specială la ca
bana sau cabanele la care au 
fost găzduiți turiștii.

in acest fel O.N.T. „Carpați" 
vine în ajutorul oamenilor 
muncii dornici să-și petreacă 
zilele de concediu sau sfîrșitul 
•ie săptămînă în excursii. A- 
eastă nouă înlesnire va face 

1 ca activitatea turistică să cu- 
! noască o dezvoltare și mai! 
; frumoasă.
[ (Din „Sportul popular" nr. 
; 3591).

Ei vor plăti un 
(dusul), urmînd 
să se facă pe 
bilet, vizat însă

<

UN NOU 
MAGAZIN

Pentru o mai bună aprovizio
nare *a salariaților termocentra
lei Paroșerii cu produse indus
triale. în blocul magazin de cu- 
rînd construit în cartierul Soho- 
dol din Paroșeni, s-a deschis un 
nou magazin industrial cu sor
timente de menaj, uz casnic, ga
lanterie, mercerie, mărunțișuri, 
precum și cu articole de textile.

----- ----—-^=.
IN ORAȘUL VULCAN

217 ore de munca voluntară 
la înfrumusețarea străzilor

In ultima duminică din luna 
pârtie, în circumscripția nr. 13 
din orașul Vulcan ș-a desfășurat 
o largă acțiune de muncă vo
luntară. La această acțiune au 
participat 39 muncitori de la 
U.E.V., în majoritate tineri și 
cetățeni care locuiesc în această 
parte a orașului. Acțiunea a fost 
organizată din inițiativa grupe
lor de partid pe străzi și a tov. 
Cuciuc Profir deputat în sfatul 
popular orășenesc. S-au efectuat 
un număr de 217 ore de muncă 
voluntară. De pe străzi s-au în
cărcat 14 mașini cu reziduri me
najere. Strada Libertății a fost 

torești ale Văii Jiului cu străzi 
înguste și populație numeroasă, 
pune cu toată seriozitatea proble
ma siguranței circulației. In acest 
scop s-au luat măsuri ca în pe
rimetrul localităților viteza de 
circulație a autovehiculelor și mo
tocicletelor să fie limitată la 
maximum 20 km. pe oră, pe unele 
străzi din Petroșani și Lupeni 
s-a introdus circulația în sens 
unic și alte asemenea măsuri. 
Cu toate acestea, în cursul anu
lui trecut s-au mai produs acei ■ 
dente de. circulație provocate de 
motocicliști.

In scopul îmbunătățirii conti
nue a siguranței circulației și e- 
vitarea accidentelor s-a preconi
zat prezentarea mai multor filme 
și jurnale pe teme de circulație, 
în scopul educării populației, pre
zentarea de conferințe în fața 
școlarilor privind regulile de cir
culație, s-a subliniat necesitatea 
asfaltării trotuarelor în Petrila 
și Lonea pentru a reduce stran
gulările și circulația pietonilor pe 
șosele, controalele mai dese pe 
teren ale grupelor de circulație 
— în special duminica cînd mo- 
tocicliștii ies mai mult la plim
bare și alte asemenea măsuri.

Participanții la consfătuire s-au 
angajat să contribuie la desfă
șurarea unei circulații cît mai 
bune prin respectarea regulilor 
de circulație și reducerea acci
dentelor.

MIHAI ȘTEFAN

jsr o
Drumuri și... drumuri

E greu bușteanul, dar nici în
cărcătorii Pascu Gheorghe, Cze- 
gzi Iosif, Covîză Gheorghe nu se 
lasă. Cu eforturi unite și împin- 
gind cu țapinele de mai să le ru
pă, ei urcă bușteanul în auto
camion. Apoi, altul si altul, pînă 
mașina este încărcată complet.

...Mașinile încărcate cu bușteni 
parcurg drumul de la gurile de 
exploatare ale sectoarelor fores
tiere din Lupeni și Cîmpu lui 
Neag pînă la gara Lupeni. Pe 
drumurile forestiere, de la ram
pele de încărcare pînă la drumul 
principal Cîmpu lui Neag—Uri
cani. ele pot să circule cu viteză 
normală, în bune condițiuni. A- 
ceasta pentru că drumurile fores
tiere — a căror întreținere cade 
în sarcina sectoarelor forestiere — 
sînt bine întreținute, avînd șan
țuri de scurgere a apei, podețe so
lide și poduri de beton peste 
piraie.

Necazul mare al șoferilor care 
lucrează la transportul materia
lului lemnos de la pădure la ga
ră, începe însă de cum intră cu 
mașina pe drumul principal. In
tre Cîmpu lui Neag și Uricani, 
șoseaua este plină de gropi, cu 
podețe rupte, diguri de sprijin 
surpate (digul din apropierea blo
curilor Uricani), îneît mașinile nu 
pot circula cu o viteză mai mare 
de 10 km. pe oră. Chiar la podut 
peste Jiu este ruptă podina, îneît 
mașinile care trec peste el sini 
amenințate să cadă în apă

Sarcina bunei întrețineri a șo
selei de la Uricani revine în pri
mul rînd sfatului popular local, 
care însă nu face nimic în acest 
scop. Ar putea lămuri secția de 
drumuri a sfatului popular raio-

nivelată pe o distanță de peste 
100 m.

La această acțiune s-au evi
dențiat brigada de tineri de la 
U.E.V., tovarășii Popescu Miron, 
Surdulescu Vasile, Udrea Con
stantin, responsabilii de stăzi 
tov. Mihălțan Sabin, Szabo Lu
dovic iar din partea grupelor de 
partid, tov. Șerban Petru și Ro
man Mihai. 
Profir a fost 
din cei mai 
însuflețindu-i 
tățeni la muncă pentru înfrumu
sețarea străzilor orașului Vulcan.

S. E.

Deputatul Cuciuc 
de asemenea unul 
activi participanți, 
pe toți ceilalți ce-

!

Kelemen

Tovarășa Ke
lemen Sarolta, 
profesoară de 
matematică la 
secția maghiar 
a Școlii 
ani din 
este o 
participantă 
acțiunile 
ștești ale comi
tetului de femei.

lat-o pe tova
rășa
Sarolta preocu
pată cu scrierea 
unei lozinci în 
vederea îmbună
tățirii agitației 
vizuale a ora

șului Vulcan.

S-au terminat alegenie comisiilor și comitetelor 
de femei

pat la adunările de alegeri, ana- 
lizînd munca desfășurată de co
misiile de femei în mobilizarea 
femeilor la acțiuni obștești, pre
cum și munca politico-educati- 
vă în rîndul femeilor. In urma 
propunerilor și angajamentelor 
luate de femei, adunările de a- 
legeri au elaborat numeroase 
măsuri pentru intensificarea par
ticipării femeilor la lucrările de 
înfrumusețare a localităților, la 
acțiuni polițico-culturale etc. A- 
dunările au ales 1868 de femei 
în cele 455 comisii din întreprin
deri, instituții și circumscripții 
de la orașe și sate. In noile co
misii au fost alese cele mai ac
tive femei, cum sînt tov. Băncilă 
Ana, Tomșa Maria, Popovici Au
relia, Crainic Irma, Varjași El
vira, Moldovan Maria, Urițescu 
Lucreția și altele, t -

In cursul lunii martie, în în
treprinderile, instituțiile și cir
cumscripțiile orașelor și comune
lor din Valea Jiului s-au desfă
șurat alegerile comisiilor, pre
cum și a comitetelor orășenești 
și comunale ale femeilor. Cu a- 
cest prilej mai mult 
de femei muncitoare, 
telectuale și casnice

de 10.000 
țărance, in- 
au partici-

T
nai de ce drumul Uricani—Cîmpu 
lui Neag este mai prost între
ținut decît drumurile forestiere ?

Un șantier uitat
Mulți ani la rînd, la șantierul 

Uricani s-a lucrat intens, clădin- 
du-se zeci de blocuri cu aparta
mente confortabile, cămine mun
citorești, magazine, cinematogra
fe — un întreg nou orășel mun
citoresc. In prezent, sarcina cons
tructorilor de aici este să defi
nitiveze diferite lucrări făcute 
pînă acum, executînd tencuirea 
exterioară a c'itorva blocuri, dru
murile, rețeaua de canalizare și 
ale amenajări asemănătoare

A trecut deja un trimestru din 
acest an. Acest șantier nu se 
poate lăuda cu nici un fel de 
realizări pe perioada respectivă. 
Astfel cu toate că se puteau face 
săpături la drumul din spatele 
blocurilor 4 5,6 și altele ele nu s-au 
executat. Tot așa, la puțul ,.ln- 
hof" nu au fost 'montate capacele, 
în jurul blocurilor care vor trebui 
tencuite exterior nu a fost monta
tă schela, la punctul „Pîrîul Șer
pilor" n-a fost executată complet 
noua albie a pîrîului

Oare conducerea Șantierului 7 
construcții de care aparțin și 
constructorii din Uricani, a uitat 
de această unitate ?

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
căr- 
Văii 
ma- 
nos-

Două răspunsuri, două atitudini diferite
In ultimul timp, calitatea 

bunelui extras de minerii 
Jiului face obiectul multor 
teriale publicate în ziarul
tru. Răspunzînd redacției în ur
ma materialului „De ce au pier
dut minerii de la Vulcan 867.000 
lei la prețul de cost" care sem
nala o seamă de deficiențe în le
gătură cu calitatea cărbunelui 
extras în martie la mina Vul
can, conducerea administrativă a 
minei arată că observațiile cri
tice ale ziarului sînt cu totul 
juste. Răspunsul arată că pro
blema îmbunătățirii calității a 
fost larg dezbătută cu tehnicie
nii, artificierii și șefii de bri
găzi, aicătuindu-se un plan de 
măsuri care vor duce la îmbu
nătățirea calității cărbunelui la 
Vulcan.

Răspunsul tovarășilor de la 
Vulcan indică o atitudine justă, 
autocritică față de semnalele 
presei, arată hotărîrea colecti
vului de aici, preocuparea sa 
pentru a extrage cărbune cocsi
ficabil și energetic mult dar și 
de calitate corespunzătoare.

n

Fier vechi colectat 
de femei

Mobilizarea maselor de femei 
la acțiuni de folos obștesc pentru 
colectarea fierului vechi consti
tuie o preocupare de seamă a co
mitetelor de femei. In orașul Pe
troșani mai multe comisii de cir
cumscripții au întreprins acțiuni 
pentru colectarea fierului vechi. 
Printre acestea se numără cele 
din circumscripțiile nr. 62, 63, 
38 din Petroșani ale căror pre
ședinți sînt tov. Hajdu Elena, 
Farkas Paraschiva și Rusu Ana. 
Femeile din aceste circumscrip
ții au colectat cîte 1.000—5.000 
kg. fier. Printre femeile care au 
participat la strîngerea fierului 
vechi se numără tov. Dragan E- 
lena, Vidan Maria, Vălureanu 
Viorica, Budai Elena.

Cu totul alta este însă pozi
ția tovarășilor de la Lupeni des
prinsă din răspunsul trimis zia
rului la articolul „La> mina Lu
peni,.șistul în> abataje, spre pre- 
parație numai cărbune de cali
tate bună!“. Articolul scotea în 
evidență faptul că pentru cali
tatea slabă a cărbunelui extras, 
mina Lupeni a suportat în două 
luni penalizări care se ridică la 
circa 200.000 lei. De asemenea, 
se arăta, pe baza unor cifre, că 
într-o perioadă dată procentul 
de cenușă a fost maxim la sor
tul mai mare ca 80 mm., adică 
acolo unde alegerea manuală în 
abataje poate 
ficace.

După cum 
punsul primit, 
Lupeni lasă să se întrevadă că 
este... mulțumită (? I) cu rezul
tatele de pînă acum, cu toate că 
și în luna martie procentul de 
cenușă admis a fost depășit cu 
0,4 la sută. Tovarășii de la Lu
peni ar trebui să se preocupe 
mai mult de calitatea cărbunelui 
cocsificabil pe care-1 dau. De a- 

fi deosebit de e-

relatează în răs- 
conducerea minei

Prezentarea scrisorilor 
•de acreditare de către 
ambasadorul cu misiune 
specială al Indoneziei
La 4 aprilie, tov. Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, a pri
mit pe dl. Adam Malik care și-a 
prezentat scrisorile de acredita
re în calitate de ambasador a! 
Republicii Indonezia cu misiunea 
specială de a pregăti vizita în 
R. P. Romînă a președintelui dr. 
bukarno.

La depunerea scrisorilor au 
participat tovarășii Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și Nicu Șer
ban, director ad-interim al Mi
nisterului Afacerilor Externe.

; a

■în rîndul comuniștilor
La sectorul V al minei Vulcan, 

educarea celor mai înaintați mun
citori care au cerut primirea în 
partid a devenit o preocupare a 
fiecărui comunist.

In adunarea generală a orga
nizației de bază din secțorul V 
care a avut loc la sfîrșitul lunii 
martie, comuniștii au primit în 
rîndurile membrilor de partid pe 
tovarășii Iosip Petru, Nicolae 
Cozma și Iosif Maria. Din dis
cuțiile purtate de membrii și 
candidații de partid a reieșit că 
acești tovarăși și-au dovedit zi 
de zi atașamentul față de cauza 
clasei muncitoare, dragostea față 
de partid. Adunarea a hotărît în 
unanimitate primirea lor în rîn
durile partidului.

In ultimele două luni, organi
zația de bază de la sectorul V 
Vulcan a crescut cu 8 membri și 
4 candidați de partid.

AUREL HOZU 
corespondent

LUNA CURĂȚENIEI

I

II
I

Acțitmi cetățenești
Mobilizați de deputata Vasîu 

Ema. cetățenii din circumscrip
ția 64 (blocurile Viscoza) Lu- 
peni, au pornit o acțiune de în
frumusețare a cartierului lor. 
In una din zilele trecute, peste 
40 de locatari din blocurile Vis
coza au ieșit cu lopeți, mături, 
roabe și tîrnăcoape și au lucrat 
o după-amiază întreagă la ni
velarea terenului din fața blo
curilor, la așezarea cenușii și a 
rezidurilor menajere în grămezi 
pentru a putea fi transportate 
cu mai multă ușurință, in aceas
tă acțiune s-au remarcat Valița 
Emilia. Ionici Ioan, Utto Ludo
vic, soții Gvorfy, familia Iordan 
și mulți alții.

Pentru menținerea curățeniei, 
locatarii blocurilor. într-o con
sfătuire avută recent și-au pro
pus să instaleze o ladă în spa
tele blocurilor unde să se depo
ziteze resturile menajere.

ceea, le reamintim titlul artico
lului : „Șistul în abataje, spre 
preparație numai cărbune de bu
nă calitate !

Sonoritate perfectă
In ziarul „Steagul roșu" nr. 

3245 din 19 martie a. c. a apă
rut la rubrica „Ar fi bine da
că..." un articol în care erau cri
ticați operatorii cinematografului 
7 Noiembrie din Petroșani pen
tru neatenția lor în reglarea so
norului.

Publicăm răspunsul trimis re- 
dacției de către conducerea cine
matografului amintit.

„Vă facem cunoscut că critica 
adusă este justă, deoarece nu 
toți operatorii dau atenția cuve
nită audiției clare. Articolul pu
blicat a fost prelucrat cu toți 0- 
peratorii, și îndeosebi cu șeful 
Operator care răspunde de toată 
activitatea acestora și de bunul 
mers al vizionării și audiției. In 
urma criticii aduse de ziar, a pre
lucrării articolului, lipsurile s-au 
îndreptat și nu se vor mai re
peta".



Mitingul de la Palatul Sporturilor 
din Moscova

MOSCOVA (Agerpres). 
La 4 aprilie, îni Palatul

— TASS anunță: 
Sporturilor din Moscova a avut 

uți mare miting consacrat rezultatelor vizitei în Franța a lui 
kita Sergheevici Hrușciov, șeful guvernului sovietic.

Peste 15.000 de reprezentanți ai oamenilor muncii dini Mosco
va și din împrejurimile capitalei sovietice au întîmpinat cu ovații 
pe Nikita Hrușciov și pe conducătorii statului sovietic care aii 
participat Ia miting.

Mitingul a fost deschis de Vladimir Ustinov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S.

La miting N. S. Hrușciov a rostit o amplă cuvîntare.
---------------- O-----------------

loc 
Ni-

Parada militară de la Budapesta

Largul ecou 
lui N. S.

internațional al vizitei 
Hrușciov în Franța

FRANȚA
PARIS 5 (Agerpres) 
„O călătorie bună, un 

bun!.“ astfel apreciază 
francez „Liberation" vizita ... 
Franța a șefului guvernului so
vietic. Intr-un articol de fond zia
rul subliniază că ’ntflniri'«» 
N. S Hruș'ciov și poporul fran
cez s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă. Relevînd că de pe 
urma „acestei întîlniri folosi
toare” se pot aștepta multe, „Li
beration” arată că în primul 
.rînd s-a realizat o mai bună cu
noaștere reciprocă care duce la 
o mai bună înțelegere reciprocă, 
în al doilea rînd este evident 
■succesul tratativelor referitoare 
la relațiile dintre cele două țări. 

'In c.e privește marile probleme 
internaționale, continuă 
pentru oricine este clar că ele 
pot fi rezolvate în cursul unei 
zite de cîteva zile.

Vizita lui N. S. Hrușciov 
Franța 
Gaulle, 
ziarul, 
deplină 
sisteme 
ce așteptîndu-1 din nou în luna 

*mai ,putem spune din toată ini
ma:- „Vă mulțumim d-le Hruș
ciov, și pe curînd!“.

rezultat 
ziarul 

în

ziarul, 
nu 
vi-

în
De 

în încheiere 
au dovedit „posibilitatea 
a coexistenței statelor cu 
sociale diferite. Tată de

și tratativele sale cu 
sublrftiaxă

ANGLIA
LONDRA 5 (Agerpres)
Apreciind rezultatele vizitei, 

corespondentul din Paris al zia
rului „Times" subliniază declara
ția lui N. S. Hrușciov făcută 
înainte de a părăsi Parisul că es
te mulțumit atît de tratativele

la

Primul Congres 
al compozitorilor 
din R. S. F. S. R.

MOSCOVA 5 (Agerpres).
' TASS anunță :

La 4 aprilie s-a deschis
Moscova primul Congres, de con
stituire, al Uniunii Compozitori
lor din R.S.F.S.R.

Congresul a fost deschis de 
Iuri Saporin, cel mai1 vîrstnîc 
compozitor sovietic care a sub
liniat că uriașele succese ale 
construcției socialiste ridică noi 
sarcini în fața intelectualității 
creatoare din Uniunea Sovietică, 
și și-a exprimat convingerea că 
compozitorii din R.S.F.S.R. vor 
crea opere demne de măreața lor 
epocă.

La prima ședință a Congresu- 
. lui ■ au asistat Averki Aristov, 

Piotr Pospelov, Dmitri Poleanski, 
Nikolai Mihailov, ministrul Cul
turii al U.R.S.S., Alexei Popov, 
ministrul Culturii al R.S.F.S.R., 
Evgheni Afanasenko, ministrul 
Invățămîntului al R.S.F.S.R.

Compozitorul Vând Muradeli 
care a prezidat prima ședință a 
dat citire ordinei de zi: Congre
sul va asculta și va discuta ra
portul „Cu privire la sarcinile 
compozitorilor din R.S.F.S.R.", 
prezentat de compozitorul Ana
toli Novikov și va alege condu
cerea Uniunii Compozitorilor din 
R.S F.S.R.

!

i

avute cu președintele Franței, De 
Gaulle, cît și de primirea care i 
s-a făcut în Franța. Corespon
dentul menționează că în urma 
tratativelor dintre șefii celor două 
guverne au fost semnate acorduri 
importante cu privire la colabo
rarea culturală și economică.

GRECIA

ATENA 5 (Agerpres)
Vizita lui N. S. Hrușciov 

Franța, scrie ziarul „Anexartitos 
Typos" a depășit cadrul unor tra
tative diplomatice obișnuite și 
s-a bucurat de un deplin succes. 
Ziarul subliniază că poporul fran
cez a manifestat sentimente cor
diale și prietenești față de șe
ful guvernului sovietic, iar trata
tivele sale au fost încununate 
de succes.

Ziarul „Avghi" scrie că rezul
tatele vizitei lui N. S. Hrușciov 
în Franța exercită o influență 
foarte mare asupra întregii situa
ții internaționale, „permițînd să 
se tacă pronosticuri optimiste ~rt 
ceea ce privește apropiata confe
rință la nivel înalt" și evoluția 
situației internaționale.

R. F. GERMANA

în

BONN 5 (Agerpres). — TASS' 
anunță :

Rezultatele vizitei lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în Fran
ța se află în centrul atenției în
tregii prese vest-germane. Presa 
vest-germană recunoaște marele 
succes al acestei vizite istorice 
și în primul rînd succesul perso
nal al șefului guvernului sovietic.

Ziarul „Frankfurter Allgemei- 
ne“ apropiat cercurilor guverna
mentale din R.F. Germană subli
niază că „vizita lui Hrușciov în 
Franța a confirmat tendința unei 
destinderi a încordării interna
ționale. Ea a contribuit la înche
ierea sau pregătirea cîtorva a- 
corduri bilaterale sovieto-france- 
ze în urma cărui fapt colaborarea 
dintre cele două țări capătă un 
impuls considerabil".

BUDAPESTA. Corespondentul 
Agerpres anunță :

La 4 aprilie, dis de dimineață 
șiruri nesfîrșite de oameni s-au 
îndreptat din toate colțurile o- 
rașului spre parcul orășenesc. 
Aici, pe marele bulevard „Gyorgy 
Dozsa“ a avut loc parada mili
tară în cinstea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Ungariei.

Bulevardul era pavoazat sărbă
torește cil drapelele sovietice și 
ungare, cu panouri și pancarte în 
cinstea partidului și poporului 
ungar, constructor al socialismu
lui. Pe arcada din fața tribunei 
centrale erau înălțate portrete u- 
riașe ale lui Marx, Engels. Lenin

La ora 10 dimineața au urcat 
la tribună J. Kadar, prim-secre- 
tar al G.G. al P.M.S.U., I. Dobi, 
președintele Consiliului preziden
țial al R.P. Ungare, F. Munnich, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M S.U., președinte al 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar ; K. T. Mazurov și generalul 
locotenent M. S. Șumilov, mem
brii delegației sovietice, care par
ticipă la marea sărbătoare a po
porului ungar.

De asemenea, printre invitați 
erau generalul Govoruncnko și co
lonelul Korobeinikov, comandanți 
ai primei mari unități sovietice 
eliberatoare care a pătruns pe te
ritoriul ungar, precum și dele
gația de ofițeri romîni din divizia 
„Tudor Vladimirescu — Debre
țin", condusă de colonelul Zdren- 
țin Alexandru.

Geza Revesz, ministrul Apă-

rării Naționale al Republicii Popu
lare Ungare, după ce a primit 
raportul, a rostit o cuvîntare a- 
dresată participanților la paradă 
și oamenilor muncii.

După încheierea cuvîntării ros
tite de Geza Revesz, a început 
parada militară. Prin fața tribu
nei au trecut batalioane de ofi
țeri ai Ministerului Apărării, ele
vii Academiei Militare „Zrinyi", 
elevii școlii de ofițeri, unități de 
infanterie între care soldații și 
ofițerii regimentului revoluționar 
37 din Budapesta, care au dat do
vadă de dîrzenie și bărbăție în 
lupta împotriva contrarevoluției. 
Apoi au urmat grănicerii și ma
rinarii flotilei dunărene.

Cei prezenți au întîmpinat cu 
aplauze furtunoase defilarea ba
talionului gărzii muncitorești.

Prin fața tribunei au trecut sub
unități de tancuri și motorizate. 
Pe cer au zburat escadrile de a- 
vioane cu reacție.

După terminarea paradei mili
tare, mii de locuitori ai Buda
pestei au ieșit în piețele scăldate 
în razele soarelui de primăvară. 
In numeroase locuri din capita
lă s-au desfășurat serbări popu
lare.

La 4 aprilie au avut loc de ase. 
menea manifestări festive în orașe
le și satele din R.P. Ungară cu 
prilejul zilei eliberării.

• PUBLICITATE
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 

Petroșani
M • V *prezintă

sîmbătă 9
■ și duminică 10 aprilie 1960 •

„VICLENIILE :
LUI SCAPIN"

! comedie în 3 acte de Moliere i 
; Regia artistică:

Marcel Soma
■ Scenografia: Lidia Pincus

—O

La monumentul eroilor 
romîni de la Debreț’n

DEBREȚIN. Corespondentul 
Agerpres transmite:

La 3 aprilie din partea nume
roaselor organizații obștești și 
organe locale din Debrețin s-au 
depus coroane la monumentul e- 
roilor romîni căzuți în luptele 
pentru eliberarea orașului. Acest 
monument înfățișează chipul u- 
nei femei în costum național ro- 
mînesc cu un porumbel în mînă. 
A depus de asemenea o coroană 
și o delegație de ofițeri romîni.

Comitetul județean Debrețin al 
P.M.S.U. a trimis o scrisoare 
ambasadei R. P. Romîne din Bu
dapesta în care, în numele locui
torilor orașului, exprimă adînca 
recunoștință poporului romîn și 
sentimentele de prietenie nutrite 
de poporul ungar față de poporul 
nostru.

I

STOCKHOLM — Luînd 
vîntul la 2 aprilie la Upsala, 
primul ministru al Suediei, Er- 
lander, a condamnat cu asprime 
fărădelegile săvîrșite de rasiști 

în Uniunea sud-africană. „Groaz
nica tragedie din Uniunea sud- 
africană. a declarat Erlander, 
ne-a zguduit profund pe toți. 
Ura de rasă și egoismul miop 
au creat acolo o atmosferă umi
litoare pentru toți cei care apără 
ideile democrației șl egalității 
între oameni".

ANKARA — După cum trans
mite agenția France Presse, mi
nistrul Justiției din guvernul 
turc, Esat Budakoglu, a demisio
nat din această funcție.

----- O-—

SOSIREA LUI DE GAULLE 
ÎH ANGLIA

LONDRA 5 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse. în ziua de 5 a- 
prilie președintele Republicii 
Franceze, generalul De Gaulle, 
a sosit în Anglia într-o vizită o- 
ficială care va dura 3 zile.

----- O-

Represiuni rasiste 
în S.U.A.

NEW YORK 5 (Agerpres).
Agențiile de presă americane 

relatează că demonstrațiile paș
nice ale studenților și tineretu
lui de culoare din statele din 
sudul Ș.U.A. continuă să se des
fășoare cu aceeași intensitate. 
In urma refuzului autorităților 
de a suspenda eliminarea unui 
grup de 16 studenți de culoare, 
care fuseseră acuzați că au or
ganizat manifestații antirasiale, 
236 de studenți de la Universi
tatea din Baton Rouge, statul 
Louisiana, s-au retras din facul
tăți.

In orașul Memphis, statul Ten
nessee, 4 studenți de culoare au 
fost condamnați la închisoare 
pentru 
sească 
centrul 
zervată 
cursul
din orașul Memphis au arestat 
și condamnat la închisoare 64 de 
studenți negri, care au demon
strat pașnic împotriva practici
lor segregaționiste din bibliote
cile publice.

Alți 26 de studenți de culoare 
au fost condamnați de autorită
țile statului Carolina de nord, 
pentru motivul că demonstrau 
împotriva segregației din restau
rante.

Pentru aceleași motive, în ora
șul Marshall, statul Texas, poli
ția a arestat peste 70 de tineri 
și studenți de culoare, iar ban
dele Ku Klux Klan-ului au in
cendiat casele unor cetățeni ne
gri.

că au refuzat să pă<ă- 
o bibliotecă publică din 
orașului, care este re- 
numai pentru albi. In 
lunii trecute autoritățile

LONDRA — Recent a fost 
constituit la Londra grupul par
lamentar anglo-romln, cuprin- 
zînd deputați reprezentînd toate 
partidele politice din parlamen
tul britanic.

GENEVA — La 4 aprilie în 
Palatul Națiunilor din Geneva a 
avut loc, sub președinția delega
tului Franței, o nouă ședință a 
Comitetului celor 10 state pen
tru dezarmare la care a luat cu- 
vîntul V. A. Zorin, șeful dele
gației sovietice.

După ședință, a avut loc. o con
ferință de presă a lui V. A. Zo
rin. Șeful delegației sovietice a 
făcut cunoscut corespondenților 
străini conținutul cuvîntării ros
tite de el în cadrul ședinței și a 
răspuns la întrebările reprezen
tanților presei.

i
i 
i
■
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I
O. C. L. Produse ■ 

Industriale

PETROȘANI

anunță că a pus în vîn-*\ 
zare prin magazinele sa- ' 
le din fot raionul Petro
șani încălțăminte ușoară 
pentru bărbați și femei.

1
9 sandale de ; iele pen
tru femei la prețul de 
61 lei perechea.

9 sandale de piele pen- 
tru bărbați cu talpă de 
cauciuc a prețul de 86 
lei perechea.

< 9 sandale pentru băt-
bați (împ!etite) la pre-

i’ țul de 97,50 lei perechea.

PROGRAM DE RADIO
7 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de azi, 9,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 10,00 Dru
meții veseli (reluare), 11,03 Mu
zică de operă interpretată de 
cîntăreți romîni, 13,05 Cîntece. 
14,00 Concert de muzică popu
lară romînească, 15,10 Din dan
surile popoarelor, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 Tinerețea ne e 
dragă, 18,30 Almanah științ 
19,05 Tribuna Radio, 19,45 Trans
misie din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 14,07 Muzică din opereta 
„Boccacio" de Suppe, 16,15 Con
cert de estradă, 17,00 Cîntece so
vietice, 17,30 Sfatul medicului, 
17,35 Muzică populară din Mun
tenia, 18,21 Simfonii de compo
zitori romîni, 19,15 Cîntece pa
triotice, 20,30 Scriitori la micro
fon : Călin Gruia, 20,45 Din crea
ția corală a înaintașilor noștri, 
21,15 „A sosit primăvara", pro
gram de muzică ușoară, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Doine și 
jocuri popular^ romînești.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00* 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
19,00; 22,30; 23,52; Pro
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00;
21,00; 23,00.

'ȚT

CINEMATOGRAFE
7 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Ea te iubește; AI.. SA- 
HIA : Un meci neobișnuit, PE
TRI LA: Sabie și zar; LONEA: 
Mama vitregă; ANINOASA : Pe 
țărmuri îndepărtate; VULCAN : 
Noi trăim în Minsk; LUPENI; 
Undele eterne; UR1CAN1 : Ulti
ma primăvară.
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