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• Geologii sovietici elaborează un plan general de explorare pe 
următorii 20 de ani.

• Mesajul lui N. S. Hrușciov adresat premierului U Nu. 
•Ciocniri între muncitori agricoli și poliția italiană.
• Noi proteste împotriva asasinatelor săvîrșite de rasiștii sud- 

a fri câni.
• In legătură cu crearea de baze militare vest-germane în 

Danemarca.

Pentru ca Valea Jiului 
să devină fot mai frumoasă

★* ★

In centrul Vulcanului vor răsări flori
Intre blocurile noi construite 

în centrul orașului Vulcan au 
fost amenajate în ultimul timp 
numeroase ronduri. Pentru a da 
un aspect cît mai atrăgător cen
trului orașului, cetățenii din a- 
cest cartier au hotărît să plan
teze în rondurile amenajate, flori. 
Pentru aceasta ei au adunat 
proape 1000 de lei. Florile 
fost cumpărate și plantate.

Acțiuni de înfrumusețare
desfășoară în întregul Vulcan. 
Mobilizate de deputata Sicomaș 
Elena, peste 40 de femei au în
treprins recent o acțiune volun-

a- 
au

se

tară pentru curățirea și amena
jarea parcului I. V. Stalin. In a- 
cest parc au fost plantați peste 
100 de trandafiri. Acțiuni volun
tare au fost întreprinse și în alte 
părți ale orașului. In strada Flo
rilor, de 
au lucrat 
minici la 
moloz și 
tățeni au
străzii din preajma podului în 
construcție peste Jiu. Deputății 
care s-au situat în fruntea ac
țiunilor voluntare sînt tov. Deak 
Gheorghe, Kelemen Francisc, An
tal Alexandru și alții.

pildă, 150 de cetățeni 
în ultimele două du- 
curățirea străzii de 

reziduri. Numeroși ce- 
lucrat și la nivelarea

Grupele de partid în acțiune
In strada 6 Martie din orașul 

Petroșani a fost constituită nu 
de mult o grupă de partid. Co
muniștii din acest cartier au dis
cutat despre lucrările ce se pot 
întreprinde pentru înfrumuseța
rea străzii. Ei au luat inițiativa 
să mobilizeze cetățenii din stra
dă la amenajarea unui parc în 
fața blocului O.C.L. La îndemnul 
grupei de partid, din care fac 
parte tov. Paljanos Adalbert, or-

ganizatorul grupei, Demeter Io
sif, Cornea
Cazimir 
puns cu 
țiativă.
de flori 
arbuști 
țenii care au participat la aceas
tă acțiune, se numără tov. 
dinaru Moise, Suciu loan, 
vath Dezideriu, Almășan 
xandru și alții.

Ștefan, Davidovici 
și alții, cetățenii au răs- 
entuziăsm la această ini- 
Ei au amenajat ronduri 
și au sădit peste 100 de 
decorativi. Printre cetă-

Gră-
Hor-
Ale-

La Bănița acum cîțiva anî s-a înălțat un frumos lăcaș de 
cultură — căminul cultural. In căminul cultural din Bănița se 
desfășoară o bogată activitate cultural-artistică. Aci și-au prezen
tat și echipele de teatru din comunele raionului nostru piesele 
pregătite, pentru festivalul bienal I. L. Caragiale al echipelor de 
teatru de amatori1. IN CLIȘEU: Căminul cultural din comuna 
Bănița.

------ o

POVESTIRI DIN VACANȚĂ

IN CLIȘEU : Cetățenii din strada 6 Martie a- 
menajînd la inițiativa grupei de partid un parc 
în fața blocului O.C.L.

lău-O acțiune 
dabilă a între
prins și grupa de 
partid din strada 
Cloșca. Comuniș
tii din acest car
tier, împreună cu 
deputatul circum
scripției, tov. Pop 
Geza, au mobili
zat cetățenii stră
zii ca fiecare să 
sape în dreptul 
locuinței lui gropi 
pentru plantarea 
de puieți de sal- 
cîm. Această ac
țiune s-a desfă
șurat cu succes. 
Au fost plantați 
în această stradă 
90 de puieți de 
salcîm ornamen
tali. I

Gu 
avea 
noul 
de 7 
adunaseră aproape toți elevii șco
lii. Grupuri, grupuri ei se între
ceau care mai de care să poves
tească felul în care și-au petrecut 
vacanța. Fetele se îmbrățișau, 
băieții își strîngeau mîna bucu- 
loși de revedere fiecare nerăbdă
tor să afle cum și-a petrecut 
colegul vacanța.

Cei din clasa a Vl-a B au 
avut însă cele mai frumoase a- 
mintiri dim această vacanță de 
primăvară. Din fondurile adunate 
prin reprezentațiile cu piesa ju
cată de ei „Bulgări de zăpadă11 
elevii acestei clase au putut să 
facă timp de două zile o excursie 
la Tg. Jiu. Dar nu numai acest 
oraș a fost ținta călătoriei lor 
Ei au văzut tunelele din defileu, 
străpunse de tinerii brigadieri cu 
11 ani în urmă. Apoi au vizitat 
fabrica de țigări din Vădeni 
una din cele mai noi din țară și 
topitoria mecanică de cînepă. Tot 
în această localitate ei au admi
rat combinatul forestier ce se 
înalță mîndru la marginea orașu
lui. Copiii — mulți dintre ei fii 

Be mineri — au povestit colegilor 
lor despre cele văzute la Rovi- 
nari unde exploatarea cărbunelui

mult înainte de ora 8, cînd 
să înceapă prima oră din 
trimestru, în curtea Școlii 
ani nr. 1 din Petroșani se

se face la suprafață. Tn această 
localitate ei s-au întîlnit cu alți 
elevi din Gorj veniți tot în vizită 
cărora le-au povestit despre via
ța și munca lor. Ce păcat că 
veselul clopoțel a anunțat înce
perea primei ore. Povestirile vor 
continua cu siguranță și mîine...

Minerii de la investiții 

își sporesc realizările 
Pentru mina Uricani lucră

rile de investiții au în prezent 
o importanță vitală. De cali
tatea acestora și de darea în 
exploatare cit mai curînd de
pinde îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producție. Acest lu
cru îl cunosc toți minerii sec
torului de investiții. In lu
na trecută colectivul acestui 
sector și-a depășit sarcinile de 
plan globale cu 13 la sută, a- 
ceasta ca urmare a faptului că 
toate brigăzile și-au depășit 
sarcinile de plan. Așa de pildă 
brigada condusă de Ilin Cornel 
a săpat un suitor și o galerie 
de cercetare de mare importan
ță obținînd o viteză lunară de 
peste 50 m. 1.

Tov. Mladin Gheorghe, care 
este și secretarul organizației 
de partid din sector, a obținut 
împreună cu brigada sa la să
parea unei galerii o avansare 
medie de peste 45 m. Trebuie 
de asemenea menționat succe
sul obținut de brigada 
cur loan de curînd 
țață — care împreună 
nerii Gîlcă Nicolae,
Vasile și alții, a executat să
parea și betonarea unor bazi
ne colectoare la orizontul 500, 
dînd lucrări de calitate foarte 
bună.

lui Bu- 
înfiiri-, 
cu mi- 
Rentea

------------- ------------------ ■■■■■■ --- --------------------

16.933 tone materiale transportate
In primul trimestru din acest 

ăn, pe șantierele de construcții 
din Petto'șani șî Lupeni s-a lu
crat intens la clădirea multor 
blocuri noi de locuințe. In acest 
scop, constructorii au fost apro
vizionați cu mari cantități 
materiale de către șoferii de 
I.U.T. Livezeni. Astfel, numai 
cursul lunii martie, șoferii de 
I.U.T. au transportat pe șantie
re 16.933 tone diferite materiale

de 
la 
în 
la

de construcție ca nisip, pietriș, 
cărămidă etc. executînd un vo
lum de 50.875 tone kilometrice.

Printre șoferii care au depus 
o activitate bună asigurînd șan
tierelor de construcții materialele 
necesare șe numără Bîră Eugen, 
Mihai Nicolae. Roată Dumitru, 
Sîrbu Stelian de la autocoloana 
Petroșani, Catrina Nicolae, Be- 
novski loan, Vlădoiu Dumitru de 
la autocoloana Lupeni și alți 
șoferi.
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De la corespondentul Agerpres din Moscova

ZECE MII DE ROTATII 
IN JURUL PĂMÎNTULUI

8

opt oa- 
Inășescu 

Bancos 
Furdui 

Horvasz 
de mon-

numită 
un tu
rn. Lu- 
că tre- 
mii de

...In jurul mesei lunguiețe din 
cabană, erau adunați 
meni: Roba Dumitru, 
Stănilă, Pavel Florin, 
Fitu, Argint Dumitru, 
Trifan, Demeter Petru și 
Ioan — membrii brigăzii
tori ai utilajelor forestiere. Pro
blema pe care trebuia s-o rezolve 
era deosebit de grea: pe una din 
văile pîraielor, la coasta 
Pîrlitura trebuia montat 
nicular lung de peste 900 
crarea era urgentă pentru 
buiau scoși din pădure
metri cubi de bușteni. Dar, cum 
era încă în luna februarie, zăpa
da avea peste 1 metru grosime, 
iar gerul se menținea cu încăpă- 
țînare în jurul a 20 grade sub 
zero !

— Cel mai greu va fi trans
portul mașinii de acționare, sus 
pe culme — explica membrul de 
partid Roba Dumitru, șeful bri
găzii. Aici trebuie oameni tari, 
neînfricați care să lupte cu ză
pada și gerul. Este drept că nici 
la defrișarea pădurii pentru cu
loarul pe care va merge cablul 
nu-i de șagă. De aceea — și aici 
el își privi cu drag ortacii — eu 
îmi iau operația cea mai grea, 
de transport a mașinii. Cine vine 
cu mine ?

— Eu, eu, eu, spuseră într-un 
glas utemiștii Pavel Florin, Ban- 
coș Titu," Argint Dumitru...

— Iar eu iau în seamă defri
șarea — spuse hotărît membrul 
de partid Inășescu Stănilă. Cu 
mine cine vine ?

Pînă la urmă, sarcinile au fost 
împărțite între oameni. Comuniș
tii și utemiștii, și-au luat sectoa
rele cele mai grele și de răspun
dere ale muncii la montarea nou
lui funicular forestier. Și lucrul 
începu.

Mașina de acționare a funicu
larului este o instalație grea de 
peste 1600 kg. Să urci o aseme
nea namilă de metal sus în vîr
ful muntelui iarna, pe o zăpadă 
de peste un metru și ger puter
nic, nu-i lucru de glumă. Mai a- 
les că mașina trebuia dusă pe 
coastă în sus pe un drum de cca. 
5 km., dar care cu ocolișurile 
ceau o distanță dublă.

Pentru a-și ușura cît 
munca, montorii au folosit 
geniozitate chiar... mașina 
re o transportau. Astfel, după 
ce au stabilit traseul cel mai po
trivit prin pădure și-au organi
zat munca în felul următor : Cîți
va muncitori mergeau înainte pe 
coastă în sus deschizînd pîrtie 
în zăpada înaltă. Trăgeau după

al 
de

acest timp, mecanicul 
dădea drumul la motor 
cu mare atenție tambu- 
înfășura pe el cablul de

fă-

de 
cu 
pe

cit 
in- 
ca-

ei cablul de tracțiune obișnuit 
funicularului. La o distanță 
20—30 m. de la mașină, legau 
cablul de trunchiu unui copac 
gros. Apoi, coborînd din nou lîrt- 
gă mașină, începeau să curețe 
pîrtia, spărgînd bolovanii, tăind 
cioturile, culcîrad tufișurile din 
cale. In 
mașinii 
și cupla 
rul care
tracțiune, trăgînd cu grijă întreg 
motorul sus pe coastă. Tot tim
pul, pe alături alți muncitori 
sprijineau mașina să nu se răs
toarne, intervenind 
dacă se agăța undeva, 
ajungeau lîngă copacul 
era ancorat cablul, arr' 
desfăcut, cablul dus iar 
zeci de metri mai înainte, opera-i 
ția de transport începînd de la 
capăt.

Și așa metru cu metru și zi 
de zi mașina grea era urcată sus 
în vîrful muntelui, neînfricații 
montori luptînd din greu cu ză
pada pînă Ia brîu și gerul aspru.

Tot atunci, cealaltă echipă lu
cra Ia tăierea unui culoar lat 
prin pădure, pentru a putea in-

ȘT. MIHAI

într-o clipă 
După ce 
de care, 
ojul era, 

cu cîțival

(Continuare în pag. 3-a)
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De 689 de zile continuă să se 
rotească în jurul planetei 
noastre cel de-al treilea sate
lit artificial al Pămîntului. In. 
cepînău-și drumul la 15 mai 
1958, el a străbătut 446,6 mi- 

§ lioane km. săvîrșind zece mii 
8 de revoluții. Ziarele sovietice 
8 marchează acest original jubi- 
8 leu cosmic publicind numeroa

se materiale.
Rezultatele cercetărilor des

fășurate cu cel de-al treilea 
satelit au îmbogățit simțitor 
cunoștințele oamenilor de 
știință despre păturile superi
oare ale atmosferei, spațiul 
cosmic, și au dus la descope- 
riri noi, de mare însemnătate 
principală.

începînd din prima zi a zbo
rului, s-a descoperit un nou. 
tip de radiație, alcătuită din 
electroni de mare energie ce 
sînt dispuși sub formă de inel 
în jurul Pămîntului.

încă înainte de lansarea ce
lui de-al treilea satelit — scrie 

8 „Pravda“ — s-a descoperit o 
8 intensă radiație cosmică dea 
8 supra regiunilor ecuatoriale. 
8 Dar ce reprezintă această ra 
8 diație și cum este ea orînduită 
8 în spațiu nu se știa pe vremea 
8 aceea. La întrebările acestea 
8 au răspuns pentru prima dată 
8 aparatele de pe cel de-al trei

lea satelit artificial al Pămîn
tului. S-a dovedit că centura 
ecuatorială interioară de ra
diații se compune din protoni 
de mari energii — de zeci și
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chiar sute de milioane elec- 
tronvolți.

S-au primit noi date in le
gătură cu densitatea atmosfe
rei. Cercetarea vitezei de fri- 
nare a satelitului a permis să 
se stabilească că densitatea at
mosferei înalte, la 200 km. și 
mai sus, este cu mult mai ma
re decît s-a considerat ante
rior. însăși viteza de frînare a 
satelitului a fost neuniformă. 
In legătură cu aceasta, s-au 
descoperit fluctuații ale den
sității și temperaturii atmos
ferei înalte. S-a. stabilit că par. 
tea ei luminată are o densita
te și o temperatură mai mare 
ca aceea neluminată.

Utilizarea unor manometre 
magnetice perfecționate a în
găduit să se stabilească, prin 
măsurători directe, presiunea 
și densitatea din părțile su
perioare ale atmosferei pînă la 
altitudinea de 500 km.

Pînă la lansarea celui de-al 
treilea satelit concentrația 
particulelor electronice a fost 
determinată prin măsurători 
directe numai pînă la altitu
dinea de 470 km ; cu ajutorul 
capcanelor ionice de pe sate 
Ut pentru întîia oară au fost 
stabilite valorile acestei con
centrații pînă la o altitudine 
de o mie de km. S-a constatat 
că la această altitudine con
centrația este de 60.000 ioni pe 
centimetrul cub.

(Conti ware n pag. 3-a)



§â a$ter>c« peste plaiuri golașe 
păduri tinere și viguroase ’

ANTAL ȘTEFAN 
prim-secretar 

Comitetului raional 
Petroșani

Ieri dimineață 
a plecat din o- 
rașul Petroșani 
primul detașa- al 
ment de tineri 
voluntari spre
Roșia, pe unul din șantierele de 
împăduriri ale tineretului. De ieri 
pe Valea Roșiei răsună cîntecul 
tineresc a 70 de brigadieri ai 
muncii patriotice.

La 7 aprilie a. c. s-a deschis 
sezonul lucrărilor de refacere a 
patrimoniului forestier. Peste cî
teva zile, în deosebi în a doua 
jumătate a lunii aprilie, se vor 
deschide noi tabere ale tineretu
lui pentru lucrările de împădu
riri la Auselul. Voevodul, Straja, 
Valea de Pești, Toplița, Arsa și 
pe alte plaiuri ale munților ce 
împreimuiesc Valea Jiului. De a- 
cum înainte. în fiecare dumini
că, pe șantierele mai apropiate, 
tinerii vor lucra voluntar la să
direa de puieți, la îngrijirea ar- 
boretelui și altor lucrări silvice.

Sarcinile ce ne stau în față în 
domeniul refacerii patrimoniului 
forestier sînt însemnate. Iată o- 
biectivcle: împădurirea a 251 
ha. teren, îngrijirea arboretului 
pe o suprafață de 200 ha., com
baterea dăunătorilor pădurii pe 
250. ha., curățiri de parchete pe 
80 ha., lucrări în pepiniere pe 2 
ha. Aceste sarcini au fost dez
bătute în adunările generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M. 
devenind obiective importante ale 
tineretului din raionul nostru.

In campania de împăduriri or
ganizațiilor U.T.M. le revin sar
cini de răspundere. De felul cum 
vor desfășura ele munca politi
că pentru lămurirea tineretului 
despre importanța economică și 
politică a lucrărilor silvice și 
pentru mobilizarea lor la împă
duriri, va depinde în primul rînd 
înfăptuirea angajamentelor luate. 
Tinerilor trebuie explicat că pă
durile sînt una din cele mai mari 
bogății ale patriei noastre. Refa
cerea pădurilor distruse și jefui
te în trecut a devenit o necesi
tate impetuoasă, o sarcină pusă

CIOCANUL
Multă vreme tăierea cărbunilor 

în mine s-a făcut manual cu țiul, 
un fel de daltă lungă, lovită de 
mineri cu ciocanul. Metoda a- 
ceasta era epuizantă. Deși cio
canul de abataj a fost cunoscut 
încă din anul 1870, patronii mi
nelor nu aveau interesul să u- 
șureze munca minerului. Ei au 
introdus ciocanul de abataj în 
minele de cărbuni mult mai tîr- 
ziu, cînd fabricarea acestuia a 
devenit relativ ieftină și cînd au 
constatat că acest lucru le aduce 
un profit mai mare.

Introducerea ciocanului de a- 
bataj în mină, a constituit pri
mul pas în vederea mecanizării 
operațiunilor de tăiere.
/ Articolul de față se va ocupa 
mai mult de ciocanul de abataj 
CA-15, folosit pe scară largă în 
minele din Valea Jiului.

Ciocanul de abataj este o ma
șină cu piston cu cursa liberă, 
acționată cu aer comprimat, la 
care pistonul are o mișcare de 
dute-vino și dezvoltă o acțiune 
percutantă asupra piconului cio
canului de abataj. Aerul compri
mat se introduce alternativ în 
cele două extremități ale cilin
drului. Cursa pistonului nu este 
limitată ca la mecanismele cu 

de partid și gu
vern. Campania 
de împăduriri des- 

U.T.M. chide posibili
tăți largi pentru 
o activitate pa

triotică rodnică închinată dezvol
tării economiei naționale. A rea
liza în întregime planul de îm
păduriri în campania de primă
vară, la timp, pentru a nu pro
voca pagube statului prin depre
cierea materialului și a executa 
lucrări de calitate, trebuie să de
vină o preocupare a fiecărei bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, a fiecărui tînăr care parti
cipă la lucrările silvice. De aceea, 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să ceară tinerilor ca pe 
șantierele de împăduriri să res
pecte disciplina, indicațiile date 
de cadrele Întreprinderii fores
tiere privind tehnica executării 
lucrărilor silvice și programul de 
activitate al taberelor.

Anul 1960 va fi anul unui e- 
veniment deosebit în viața între
gului nostru popor — al III-lea 
Congres al partidului nostru 
drag. In cinstea acestui eveni
ment Comitetul raional U.T.M. 
Petroșani cheamă întregul tine
ret al Văii Jiului să lupte cu en
tuziasm pentru îndeplinirea sar
cinilor economice pe anul 1960. 
Tinerii din raionul nostru și-au 
dovedit în repetate rînduri dra
gostea față de patrie, hotărîrea 
de a traduce în fapte obiecti
vele puse de partid. Campania 
de împăduriri constituie un pri
lej minunat pentru a demonstra 
încăodată entuziasmul nostru, 
dorința fierbinte de a înfăptui 
sarcinile trasate de partid, de a 
contribui la înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Să nu rămînă nici un tînăr în 
afara acțiunii de împăduriri ! 
Munții și văile să devină în a- 
ceastă primăvară un vast cîmp 
de muncă tinerească. Munca și 
cîntul de brigadier să cuprindă 
în întregime munții. Prin munca 
noastră să așternem peste plaiuri 
golașe păduri tinere și vigu
roase I

★

DE ABATAJ
manivelă, ci lungimea cursei se 

schimbă corespunzător condițiilor 
de lucru.. Pistonul transmite pi
conului energia aerului compri
mat printr-o lovitură elastică, 
iar piconul transmite forța asu
pra cărbunelui pe care îl des
pică. Pistonul, în cursa de îna
poiere, primește aerul comprimat 
din partea cealaltă și este arun
cat înapoi, însă aerul care se 
comprimă în cilindru îl împiedi
că de a se lovi de capacul ci
lindrului.

Ciocanul de abataj CA-15 are 
o greutate de 15 kg., consumă 
1,7 m. c. de aer comprimat pe 
minut, efectuează 600—800 lovi
turi pe minut și produce un lu
cru mecanic de 5—7 kgm.

Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită ungerii ciocanului de 
abataj. Suprafețele de alunecare, 
călite la duritate mare, sînt pre
lucrate cu înaltă precizie și de 
aceea, chiar o uzură redusă, cau
zează o pierdere importantă de 
aer. Lubrifiantul (lichidul de 
uns) trebuie introdus prin orifi
ciul de intrare a aerului. Tot atît 
de importante sînt demontarea 
și curățirea săptămînală a cio
canului. Ciocanele de abataj tre
buie curățite de depunerile de

• Balena albastră — 
una din cele cca. 10 
specii de balene — este 
cel mai mare animal 
din cîte au trăit vreoda
tă. Ea atinge o lungime 
de 33 m. și o greutate 
de cca. 130 tone. Acest 
uriaș poate înghiți în- 
tr-un interval de 24 de 
ore o cantitate de 4,5 
tone hrană, are 8.000 li
tri sînge, o inimă de 
600—-700 kg. iar lungi
mea intestinelor trece 
de 250 m. I

• Fibrele sintetice con
stituie un serios concu
rent al lînei. Aceste fi
bre din materii plastice 
pot întrece lîna printr-o 
gamă întreagă de pro
prietăți, mai ales în ce 
privește rezistența, fine
țea, extensibilitatea. Lî
na prezintă totuși pro
prietăți care o fac in

dispensabilă omului. Din 
tre toate fibrele, lina 
este cea mai rea condu
cătoare de căldură și 
deci cea mai călduroasă 
pentru corpul omenesc. 
Lîna este transparentă

pentru razele ultraviole
te, are o afinitate pro
nunțată pentru coloran- 
ții chimici, are o bună 
rezistență și este per
fect elastică.

• Care este longevita
tea arborilor? Iată o 
întrebare la care e greu 
de răspuns. In țara 
noastră există arbori 
dezvoltați din semințe 
germinate de pe vremea 
lui Mihai Viteazu. Lon
gevitatea arborilor cres
cuți în pădure este mai 
mică decît a celor din 
aceeași specie crescuți 
izolat. Copacii din pă
duri ajung la cîteva 
sute de ani (molidul 
200—300 ani. bradul 
pînă la 400 de ani, ste
jarul pînă la 400—500 
de ani).

In lume există arbori 
milenari. Un eucalipt 
din Australia are 2000 
de ani, iar un arbore 
din California — 3000 
de ani. Bineînțeles, a- 
cești arbori sînt de pro
porții uriașe.

Cea mai tînără brigadă — 
fruntașă pe sector

Sînt două luni de cînd la 
sectorul IV B al minei Lupenl 

,a fost constituită o nouă briga
dă. In această brigadă au intrat 
cei mai tineri mineri din .sec
tor, iar conducerea ei a fost în
credințată tînărului LOrke Mi
hai. Munca bine organizată, 
disciplina în timpul lucrului și 
preocuparea pentru ridicarea 
calificării profesionale au per
mis tinerilor din noua brigadă 
să înregistreze succese frumoa
se în muncă. Ea a realizat o 
înaintare de 80 m.l. numai din 
ciocan de abataj, situîndu-se in 
prezent în fruntea întrecerii 
pe sector.

praf din interiorul lor și de res
turile de lubrifianți.

Pentru ungere, se folosește de 
cele mai multe ori un amestec de 
50 la sută ulei de compresor fil
trat și 50 la sută petrol lampant 
curat.

Perfecționarea ciocanelor de a- 
bataj preocupă de multă vreme 
pe constructorii de mașini mi
niere din Uniunea Sovietică. Ei 
au constatat că înlocuirea trep
tată a ciocanului de abataj cu 
aer comprimat cu ciocanul de a- 
bataj electric este necesară de
oarece energia aerului compri
mat este foarte scumpă în com
parație cu energia electrică.

In Uniunea Sovietică sînt cu
noscute multe tipuri de ciocane 
de abataj electrice, dar încă nu 
se utilizează pe scară largă, în- 
trucît au o construcție foarte 
complicată. Cînd aceste neajun
suri vor fi eliminate, ciocanele 
de abataj electrice vor cunoaște, 
fără îndoială, o largă răspîndire.

Pînă atunci însă, și paralel cu 
aceasta, se studiază și perfecțio
narea ciocanului de abataj cu 
aer comprimat. La întreprinderea 
„Independența" Sibiu, de pildă, 
se află în faza de experimentare 
ciocanul de abataj CA-12, care 
are o construcție mai simplă, un 
consum de aer comprimat maî 
mic și o greutate de numai 12 
kg. Introducerea în mină a cio
canului de abataj CA-12 va u- 
șura munca, va da posibilitatea 
minerilor Văii Jiului să obțină 
realizări sporite.

A. S.

? Colectivul minei Petrila a obținut rezultate 
? însemnate în întrecerea cu celelalte exploatări.
> Minerii petrileni și-au îndeplinit cu 6 zile îna- 
? inte de termen planul trimestrial. La acest suc-
> ces o contribuție de seamă au adus și tinerii 
. mineri. Unul dintre cei mai harnici mineri din 
( Petrila este și utemistul Pîrjol Viorel.
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Dacă treci pragul atelierului 
mecanic al minei Aninoasa, ai 
in față tabloul unei munci sus
ținute : mecanici, lăcătuși, fie
rari. electricieni, fiecare la lo
cul lor de muncă modelează 
piese de metal, redau vieții 
mașini și unelte, pregătind, am 
putea spune, armele cu care în 
abataje minerii dau bătălia 
cărbunelui. Nu odată insă mun
citorii atelierului sînt martorii 
unor scene care îi supără, îi 
fac să se întrebe cu îngrijora
re :

— Oare ăsta n-a ajuns la 
vîrsta majoratului ?

E vorba de tînărul lăcătuș 
Suhan Francisc. A fost dat să 
lucreze împreună cu tovarășul 
Toma Tiberiu, unul din cel mai 
buni muncitori ai atelierului, 
de la care poate învăța multe 
din ale meseriei. Și nu numai 
din ale meseriei, ci și în privin
ța modului in care trebuie să 
se comporte, al seriozității și 
disciplinei de care trebuie să 
dea dovadă.

Dar, toate astea nu se prea 
prind de Sultan. In timpul lu
crului îl preocupă nu atît rea
lizarea planului, calitatea lu
crului, cit ce ar putea face ca 
să se mai distreze, să mai joa
ce unuia sau altuia vreun ren
ghi. Ba pune piedică unui co
leg, ba fuge după altul, ba se 
face nevăzut pentru a apare 
destul de tîrziu, cu aere de in
diferență și nepăsare.

Tînărul Sultan se comportă 
la fel nu numai în atelier, ci 
și în restul activității sale. 
Face parte din echipa de dan
suri a clubului minier și în timp 
ce tinerii ceilalți se străduiesc 
să învețe, el se apucă de șoții. 
împiedicînâ astfel munca ins
tructorului artistic, a celorlalți 
artiști amatori. E criticat, și 
atunci el răspunde intr-un fel 

1

în care îți lasă impresia că a 
uitat de mult ce-i aia rușine:

~~ Dacă nu vă convine, 
plec '

Intr-una din zilele trecute cu 
Suhan s a petrecut un fapt ca
re ar trebui să-i dea de gîndf 
Utemiștii din atelier se intri, 
niseră în adunarea generală și 
discutau cu interes despre fe
lul cum să muncească mai bi
ne. despre acțiuni de muncă 
patriotică ce trebuie întreprinse 
odată cu venirea primăverii, 
despre alte probleme ce-i fră- 
mîntă.

Suhan se ținea însă de șotii, 
distrăgind atenția celorlalți u- 
temiști.

Tovarășul Punci Iosif, secre
tarul organizației U.T.M. i-a a- 
tras în cîteva rînduri atenția, 
chemindu-l la disciplină. Suhan 
nu dădea însă semne că se as- 
timpără.

— Ce facem cu Suhan ? — 
a întrebat atunci secretarul pe 
ceilalți utemiști. Noi discutăm 
probleme importante și el ne 
împiedică

— Să iasă afară ! — au pro
pus cîțiva

Suhan a trebuit să părăseas
că sala. Oricare ar fi fost în 
locul lui, i-ar fi plesnit obrazul 
de rușine. I s-a dat o lecție care 
pe un tînăr de 18 ani, ajuns la 
vîrsta majoratului, ar trebui 
să-l usture multă vreme...

1. B. 
----- — •= ir — —.

Tineri gospodari
Tinerii din Petrila participă, 

activ la acțiunile de muncă vo
luntară pentru înfrumusețarea 
orașului. De curînd ei au por
nit la înfăptuirea obiectivului 
propus. Pe strada Gh. Apostol 
ei au săpat 200 m. șanț, au 
descărcat cca. 150 buc. blocuri 
pentru borduri, iar pe strada 
T. Vladimirescu au săpat cana
lul pentru scurgerea apei și au 
împrăștiat pe o porțiune a 
străzii’ piatră concasată.
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stala cablul de susținere. Apoi, 
după ce copacii au fGst doborîți, 
curătindu-se terenul — și mașina 
de acționare a ajuns sus — oa
menii au luat cablul de tracțiune, 
coborîndu-1 prin culoar. Jos, de 
cablu a fost legat capătul unui 
cablu și mai gros, — cel de sus
ținere — care a fost și el întins 
pînă sus. Pc urmă, cu brațele 
oamenii au transportat pe coastă 
în sus „papucii" de susținere a 
cablului, au făcut ancorajul de 
copacii din pădure — uneori la 
înălțimi de zeci de metri peste 
vale ca și multe aite montaje și 
lucrări.

...A trecut o lună de zile de 
muncă încordată. In acest timp, 
cei 8 oameni au transportat pe 
munte mașina grea de acționare, 
au întins o linie lungă de funi
cular, de peste 900 ni. lungime, 
cu 9 ancorări transversale, cășite 
și alte amenajări. începută la 22 
februarie, lucrarea de montare a 
noului funicular de pe Valea Bi- 
luguiui din cadrul sectorului de 
exploatare forestieră Lupeni a 
fost complet gata pe data de 25 
martie cînd a început să aducă 
jos primii bușteni. Grea a fost 
munca prin ger, viscole, zăpadă, 
dar cei 8 oameni, în frunte cu 
comuniștii, sînt mindri de fapta 
lor. Prin montarea f unicul aru
lui fiecare metru cub de buștean 
adus din pădure cu ajutorul in
stalației costă cu cea. 7 lei mai 
puțin decît dacă s-ar fi trans
portat cu atelajele. Aceasta este 
modesta lor contribuție închinată 
zilei de 1 Mai și celui de-al trei
lea Congres al Partidului.

Sondori harnici
In lupta pentru cărbune mult, 

ieftin și de bună calitate minerii 
au un prețios sprijin în munca 
harnicilor sondori din Valea 
Jiului. In luna trecută sondorii 
au obținut succese importante. 
Așa de pildă, colectivul sectoru
lui de forai Bărbăteni condus de 
inginerul Busuiocescu Constan
tin și-a depășit cu 9 la sută sar
cinile la foraj. Cel mai bun re
zultat l-au obținut sondorii de 
la locația 5629 conduși de bri
gadierul Plopeanu Grigore care 
au forat peste plan aproape 120 
in. de sondă. Față de realizările 
obținute în februarie, luna tre
cută sondorii de la Bărbăteni au 
forat cu aproape 780 m. de son- 

mai mult. Acest succes s-a 
, jținut pe seama creșterii vite
zei medii de foraj și a măsuri
lor luate în privința asigurării 
ritmicității muncii la sonde.

In trimestrul I 1960 sondorii 
din Valea Jiului au forat cu a- 
proape 80 la sută mai mulți me
tri de sondă decît în perioada 
corespunzătoare din anul trecut.

Comerțul socialist va pune la dispoziție :

Mărfuri tot mai multe, mai ieftine 
pentru oamenii muncii

Un colaborator al ziarului nos
tru a solicitat tovarășilor Fodor 
Carol, director al O.C.L. Produse 
Industriale, Cosma loan, director 
al O.C.L. Alimentara și Taller 
Ludovic, șeful unității O.A.D.L.F. 
local, scurte interviuri, pe care 
le publicăm mai jos. Interviurile 
se referă la aprovizionarea în 
viitorul apropiat a oamenilor 
muncii.

TOVARĂȘUL FODOR CAROL :
— Pentru sezonul de primăva

ră și vară noi am preconizat , să 
punem la dispoziția publicului 
sortimente variate cu cele mai 
noi desene, confecții executate 
în țară după ultima linie a mo
dei. Așa de exemplu, femeile vor 
găsi în magazine gabardine fan
tezii, costume semikamgarn, ro
chii din țesături ripsate, pelerine 
de ploaie din material plastic. In 
domeniul țesăturilor rezervăm o 
surpriză : țesături de primăvară 
și vară din fire de mase pastice 
produse la noi în țară, materiale 
de bluze din fire relon, baticuri- 
eșarfe și un bogat sortiment de 
poșete și pălării moderne

Amatorilor de motociclism le 
vom oferi motociclete „K 175“ 
precum și cîteva tipuri de moto
ciclete de capacitate cilindrică 
sub 125 cmc. Printre acestea re
marcăm noiîa motoretă romî- 
nească „Carpați".

Pentru menaj au fost prevăzu
te și au și apărut în magazine 
cîteva sortimente de ustensile 
produse la noi în țară sau impor
tate din U.R.S.S.. R.D.G., R. Ce
hoslovacă.

TOVARĂȘUL COSMA 1OAN:
— In general magazinele ali

mentare din raionul nostru sînt 
bine aprovizionate în momentul 
de față cu tot felul de mărfuri.

Pentru perioada de timp ur
mătoare noi ne-am propus să 
popularizăm produsele întreprin
derii de industrie locală „6 Au
gust" care și-a îmbunătățit sim
țitor sortimentul și calitatea pro
duselor și preparatelor de carne. 
Expoziția organizată nu de mult 
la Petroșani în acest sens va fi 
urmată de altele.

O.C.L. Alimentara are în plan 
ca peste puțin timp la Petro
șani să deschidă un nou maga
zin de prezentare și desfacere cu 
autodeservire pe baza unor a- 
parate automate aduse din R. 
Cehoslovacă. Ne propunem de a- 
semenea să dezvoltăm desface

rea produselor lactate. Pentru ex
cursii și zilele de odihnă, maga
zinele vor prezenta ambalate în 
tuburi și borcane speciale, dife
rite brînzeturi, conserve și com
poturi.

TOVARĂȘUL TALLER LU
DOVIC :

— In anul trecut aproviziona
rea populației cu legume a lăsat 
de dorit în multe privințe. Uni
tatea noastră a luat la indicația 
organizației de partid o seamă 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu le
gume și zarzavaturi.

Avem în plan ca la Lupeni în 
fața filaturii să așezăm o pia
țetă specială la care gospodinele 
și muncitoarele de la filatură, să 
poată comanda dimineața cum
părăturile necesare, iar la ieși
rea din serviciu să le ridice achi- 
tînd valoarea lor. Vom înlesni 
astfel o aprovizionare sigură și 
fără pierdere de timp cu zarza
vaturi, legume, fructe etc. a popu
lației de la Lupeni.

In curînd magazinele noastre 
vor fi aprovizionate din abun
dență cu produse verzi la pre
turi reduse.

Pentru a pune la dispoziția 
cumpărătorilor fructe proaspete 
operativ, vom amenaja 10 căru
cioare tip pentru a se putea de
plasa ușor la locurile aglomera
te, ca cinematografe, stadion etc.

■— ===♦♦»♦".......

La mina Petrila s-a trecut la aplicarea unei noi metode dc 
susținere a galeriilor. Este vorba de susținerea cu inele din calu
puri de.lemn. Pentru acest scop a fost modificat un circular care 
poate tăia din lemn recuperat calupuri identice cu bolțarii de be
ton. IN CLIȘEU : Tov. Gaiță Ioan instruiește pe muncitorul Bu- * 
dai Eugen în mînuirea circularului special. j

Zece mii de rotații în jurul
pămîntului

(Urmare din pag. l-a)

Un însemnat rol în studierea 
atmosferei și a propagării un
delor de radio l-au avut ob
servațiile asupra funcționării 
radioemițătorului „Maiak" ins
talat pe bordul satelitului 
Semnalele emise de el au fost 
înregistrate de zeci de stații 
sovietice și străine, dispuse pe 
•tot globul. Funcționarea înde
lungată și constantă a emiță
torului „Maiak" a permis ur 
mărirea propagării semnalelor 
emise de el de la cele mai mari 
altitudini, la diferite ore ale 
zilei și diferite perioade ale a- 
nului și din diferite puncte ale 
globului pămîntesc. Aceste cer
cetări au îmbogățit datele oa
menilor de știință despre așa- 
numitele variații neregulate 
din inosferă

S-a descoperit fenomenul 
„scintilației" semnalelor sateli
tului, care după cum au stabi
lit savanții sovietici pe baza 
datelor experimentale, este de
terminat de eterogenitatea io- 
nosferei, condiționată la rîndul 
ei de o serie de alte fenomene 
geofizice.

Foarte importante și intere
sante sînt rezultatele exploa
tării îndelungate în condițiile 
cosmosului a bateriilor solare 
care au o mare perspectivă ca 
sursă de electricitate pe obiec
tele cosmice viitoare. Stîrnesc 
un viu interes de asemenea cer
cetările asupra mișcării sateli

tului în ultima vreme, cînd a 
pătruns în păturile mai dense 
ale atmosferei. Datele culese în 
această perioadă sînt de mare 
importanță pentru rezolvarea 
unei serii de probleme legate 
de întoarcerea pe pămînt a vii
torilor sateliți.

Ca și sateliții precedenți. cel 
de-al treilea satelit va arde în 
păturile dense ale atmosfe
rei.

Satelitul al treilea, avînd o 
greutate de 1.327 kg. a rămas 
neîntrecut pînă în prezent. Din 
momentul lansării și pînă a- 
cum el a trezit un uriaș inte
res în întreaga lume. Circa 90 
de stații optice din Uniunea 
Sovietică și 110 asemenea sta
ții din alte țări au desfășurat 
șt continuă să desfășoare ob
servații permanente, trimițînd 
datele culese pe adresa : „Mos
cova—cosmos". in afară de a- 
ceasta, 400 stații din 33 de țări 
desfășoară observații periodice. 
Savanții sovietici au. primit și 
prelucrat, în aproape cei 
ani de cînd s-a lansat sateli
tul, mai mult de 127.000 de în
registrări ale semnalelor radio
emițătorului „Malale", circa 
28.500 observații optice de la 
stațiile sovietice și aproape 
20.000 de la cele din străină
tate.

Marile succese ale științei 
sovietice în cercetarea cosmo
sului deschid minunate pers
pective pentru perfecționarea 
eoiffînuă atit a metodelor de 
cercetări cit și a posibilităților, 
de pătrundere în cele mai as
cunse taine ale naturii.

Pe urmele materialelor1 publicate

Cercul literar 
a luat ființă

Dornici de a populariza prin 
versuri sau proză transformările 
adînci ce au avut loc în anii de 
democrație populară, numeroși 
oameni ai muncii din Lupeni își 
consacră o parte din timpul lor 
liber scrisului. Lipsa de expe
riență se făcea însă simțită în 
lucrările lor. Se simțea deci ne
voia unui cerc literar care să în
drume activitatea tinerilor con
deieri. Sezisată de acest lucru, 
redacția ziarului „Steagul roșu" 
a sugerat într-unul din articolele 

j sale ideea înființării unui cerc 
literar pe lîngă clubul din lo
calitate.

Răspunsul adresat redacției a- 
rată că cercul literar a luat ființă 
și că și-a început deja activi
tatea.

Din experiența propagandistului

Activitatea cercului de economie concretă contribuie 
la îmbunătățirea procesului de producție

Cercul de economie concre
tă de la mina Lonea, unde pro
pagandist este tovarășul ingi
ner Ungureanu loan, cuprinde 
cursanți din organizațiile de 
bază nr. 4 și 8. El își desfă
șoară activitatea în strînsă le
gătură cu cerințele procesului 
de producție, cu viața practică 
din cadrul minei, propagandis
tul cercului de fiecare dată 
participă la ședințele de pregă
tire ce se fac la cabinetul de 
partid.

Propagandistul cercului, îm
preună cu tovarășii Lapșanski 
Adalbert, secretarul organiza
ției de bază nr. 4 și Stana loan, 
secretarul organizației de bază 
nr. 8, s-au orientat ca lecțiile 
întocmite și expuse în fața 
cursanților să aibă un nivel teo
retic corespunzător, un conți
nut bogat în idei, să ridice pro
bleme importante, să fie însoți
te de exemple practice din ac
tivitatea minei și de materiale 
demonstrative care ușurează 
înțelegerea mai deplină a pro
blemelor. De asemenea discu
țiile purtate în cerc de către 
membrii de partid sînt legate 

de activitatea minei, și în spe
cial de ridicarea productivită
ții muncii, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, reducerea pre
țului de, cost și obținerea ide 
cît mai multe economii.

Pentru ca lecțiile ținute în 
cerc să fie cît mai bine însu
șite de cursanți, propagandis
tul cercului, de fiecare dată 
indică membrilor cercului, ma
terialul bibliografic pe care să-1 
studieze și să-l conspecteze. Ma
joritatea tovarășilor din cerc 
cum sînt Rusu Toader, Deme 
ter Ștefan și alții și-au procu
rat manuale de economie poli
tică precum și reviste din care 
se pregătesc pentru dezbaterea 
problemelor. Aceștia pe lîngă 
faptul că au o frecvență bună 
la învățămînt dau răspunsuri 
calificate asupra problemelor 
ce se dezbat în cerc.

Lecția „Prețul de cost al căr
bunelui și căile lui de reduce
re" a fost deosebit de instruc
tivă avînd în același timp efi
cacitate. In lecția ținută pro
pagandistul a scos în evidență 
succesele obținute și lipsurile 
manifestate în munca unor bri

găzi de mineri ca cele conduse 
de tov. Miclea Famfil, Boca 
Ștefan, Păscălău loan, jHitian 
Sabin și Toacă Ștefan, care da
torită faptului că nu au acor
dat atenția cuvenită alegerii 
șistului vizibil din cărbune în 
abataje, au contribuit la ridi
carea prețului de cost. Lecția 
expusă a tratat pe larg căile 
de reducere a prețului de cost, 
a’ccentuînd Jn mod deosebit im
portanța alegerii șistului la lo
curile de muncă, economisirea 
materialului lemnos și altele.

Lecția fiind bine însușită de 
către cursanți și exemplificată 
cu aspecte practice din viața 
minei, a făcut ca discuțiile pur
tate asupra ei să fie însoțite 
de diferite propuneri privind 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. Inginerul Jurca Mihai .și 
Stana loan, secretarul organi
zației de bază nr. 8, membri ai 
cercului, vorbind despre acest 
lucru au propus ca pentru re
ducerea procentajului de cenu
șă din cărbune, conducerea mi
nei să organizeze ședințe de 
instruire cu șefii de brigăzi, 
responsabilii de schimb și maiș

trii .mineri care răspund de a- 
numite brigăzi, abatajele să fie 
cît mai bine iluminate, iar 
muncitorii sectorului VIII, să 
organizeze o întrecere pe schim
buri la benzile de transport 
pentru alegerea șistului mai 
mărunt. De asemenea s-a dis
cutat faptul, că la lucrările de 
betonate a galeriilor se face ri
sipă de material lemnos, res
pectiv dulapi, care se lipesc de 
betonul turnat în cofraje, iar 
la demontare se distrug. In 
cerc s-a propus ca dulapii, îna
inte de a se folosi la betonare, 
să fie unși pe toată suprafața 
cu motorină sau ulei ars. Prin 
aplicarea acestei propuneri, la 
20 m. 1. galerie simplă betonată 
se fac economii de 2 m.c. du
lapi, care echivalează cu suma 
de aproape 1000 lei

Propunerile făcute cu privire 
la reducerea prețului de cost 
al cărbunelui, au fost prezenta
te organizației de partid și con
ducerii administrative în vede
rea studierii și aplicării lor în 
producție. Găsindu-le bune, 
propunerile au fost incluse în 
planul de măsuri, prelucrîn- 
du-se astfel cu conducerile sec
toarelor și în consfătuirile de 
producție.

Ca rezultat al legării învă- 
țămîntului de partid de viața 
practică a minei, rezultatele 

obținute au fost dirî ce în ce 
mai bune. Dacă în luna februa
rie a.c. procentajul de cenușă 
a fost cu 1,7 la sută mai mare 
față de procentajul admis, lu
cru pentru care mina a fost 
penalizată cu 148.000 lei, în Iu- 
na trecută cenușa din cărbune 
s-a redus cu 0,4 la sută sub 
norma admisă.

Cursanții care lucrează în 
sectorul VIII au propus ca pen
tru sporirea capacității de hal- 
dare a șistului la Valea Arsu
lui și mărirea vitezei de circu
lație a vagonetelor, aici să fie 
instalat un funicular improvi
zat.

Tot în cadrul cercului s-a pre
gătit o lecție cu privire la creș
terea vitezei de avansare și re
ducerii consumului de material 
lemnos, prin aplicarea armării: 
metalice. Lecția ce urmează a 
fi expusă luna aceasta, este în
soțită de diagrame.

Organizația de partid împreu
nă cu propagandistul se îngri
jesc ca învățămîntul de partid; 
să se desfășoare la un nivel 
ideologic corespunzător, să fie 
cît mai bogat în conținut, să 
fie legat de practică, de cerin
țele procesului de producție, de 
sarcinile ce stau în fața între
gului colectiv pe anul 1960.

Z. ȘUȘTAC



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
In întreaga lume

Interes deosebit față 
de lucrările lui V.L Lenin

PARIS 7 (Agerpres).
La Paris a apărut cel de-al 

11-lea indice bibliografic anual 
al U.N.E.S.C.O. în care sînt în
sumate datele statistice pe anul 
1958 cu privire la traducerea 
publicațiilor dintr-o limbă în 
alta, primite de U.N.E.S.C.O. din 
diferite țări ale lumii. Potrivit 
datelor publicate de acest indi
ce, în cursul unui șir de ani lu
crările lui V. I. Lenin stau în 
fruntea listei operelor care sînt 
de cele mai deseori traduse în 
alte limbi. In ultimii ani intere
sul în lume fată de lucrările lui 
Lenin a crescut foarte mult. De 
exemplu, dacă în anul 1949 au 
fost traduse în alte limbi po
trivit datelor publicate de 
U.N.E.S.C.O., 90 de lucrări ale 
lui V. I. Lenin, în anul 1958 nu
mărul1 acestor traduceri a cres
cut pînă la 209.

Moscova
Seară închinată artei 

cinematografice 
romînești

MOSCOVA 7 Agerpres
Asociația de .prietenie sovie- 

lo romînă a organizat la Casa 
prieteniei o seară închinată ar
tei cinematografice romînești. 
In sală s-au adunat numeroși 
oameni ai muncii și intelec
tuali.

Seredenko, colaborator știin
țific la Filmoteca de stat a U- 
nîunii Sovietice, a vorbit des
pre realizările cinematografiei 
romînești în ultimii ani, poves
tind despre cîteva filme care 
s-au bucurat de succes și pe e- 
cranele Moscovei.

La adunare a luat cuvîntul șl 
Ion Avram, secretar al ambasa
dei R. P. Romine.

Seara s-a terminat prin vi
zionarea filmelor romînești 
„Băieții noștri" și „Telegrame", 
care s-au bucurat de succes.

existente în lume.
După părerea specialiștilor de

>♦==—" ------------------- -- ------------

în legătură cu crearea de baze 
militare vest-germane în Danemarca
COPENHAGA1 7 (Agerpres). 

TASS anunță :
O serie de ziare au publicat 

o informație a agenției United 
Press International în care era 
expusă declarația făcută de un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului de Război al R.F. Ger
mane care a precizat că Ger
mania occidentală trebuie să 
dispună pe teritoriile Dane
marcei și Norvegiei nu numai 
de depozite militare, ci și de 
terenuri pentru instrucție mi
litară. Tratativele în legătură 
cu această problemă, a decla
rat acesta, nu se desfășoară di
rect între guvernele țărilor 
respective, ci prin intermediul 
N.A.T.O. Ziarul „Land og Folk" 
se referă în această ordine de

• BELGRAD. După cum a- 
nunță agenția TANIUG în 
cursul zilei de 6 aprilie au în
ceput pe insula Vanaa convor
birile iugoslavo-inăoneziene la 
care participă președintele Re
publicii Indonezia. Sulcarno și 
președintele R.P.F. Iugoslavia. 
I B. Tito.

• PHENIAN. După cum a- 
nunță agenția centrală telegra
fică coreeană, Ia 4 aprilie, la 
ședința secretarilor generali ai 
diviziei militare de armistițiu 
în Coreea, colonelul Kim Ghi 
De, secretar general al părții 
coreeano-chineze a protestat cu 
hotărîre împotriva încălcării a- 
cordului de armistițiu de către

Geologii sovietici elaborează un plan 
general de explorare pe următorii 20 de ani

MOSCOVA 7 (Agerpres). —• 
TASS anunță:

După cum anunță în numărul 
său de miercuri „Stoitelnaia Ga
zeta", Ministerul Geologiei și 
Protecției Subsolului a U.R.S.S. 
elaborează uni plan general de 
lucrări de explorare pe următorii 
20 de ani.

Noi, geologii, considerăm drept 
problema nr. 1 explorarea gaze
lor și țițeiului, a declarat Boris 
Erofeev, prim-locțiitor al minis
trului Geologiei și Protecției 
Subsolului. Numai sondele adînci 
ce vor fi forate în următorii 20 
de ani în Uniunea- Sovietică vor 
avea o adîncime totală de ceai. 
300.000.000 de metri. Aceasta în
seamnă oarecum că geologii so
vietici vor trebui să străpungă 
globul pămîntesc de 23—24 ori.

După părerea geologilor sovie
tici, zăcămîntul ga-zifer de la 
Darvaza, descoperit în centrul de
șertului Karakum oferă cele mai 
mari perspective. Potrivit date
lor provizorii, el este chiar mai 
mare decît zăcămîntul de la 
Gazli (Uzbekistan). De acum 
înainte Asia Centrală devine 
una din cele mai promițătoare 
regiuni din U.R.S.S. Ea nu este 
inferioară sub raportul bogăției 
subsolului regiunilor cu renume 
mondial din- Orientul apropiat și 
mijlociu.

In ultimul deceniu geologii ca
re se ocupă cu prospectarea mi
nereurilor de fier aproape că au 
înzecit rezervele cunoscute de a- 
ceste minereuri. Potrivit datelor 
celor mai recente, îni subsolul U- 
niunii Sovietice sînt concentrate 
mai mult de jumătate din rezer
vele totale din minereuri de fier 

idei la o declarație' a primului 
ministru al Danemarcei Kamp- 
mann potrivit căreia partea 
vest-germană nu a exprimat 
nici o doleanță de a pune la 
dispoziția R. F. Germană o par
te din teritoriul Danemarcei 
pentru instrucție militară și 
dacă o asemenea doleanță va îi 
exprimată, ea va fi respinsă 
Ziarul amintește în continuare 
că la timpul său, cînd s-a aflat 
pentru prima oară despre pla
nurile privitoare la crearea de 
depozite militrae vest-germane 
pe teritoriul Dnaemarcei, gu
vernul a declarat de asemenea 
că în această problemă n-au a- 
vut loc nici un fel de tratative. 
In prezent însă, aceste depozite 
sînt în curs de construcție.

partea americană. Kim Ghi De 
a atras atenția asupra faptului 
că în zilele de 27 și 28 martie, 
3 avioane militare americane 
au violat spațiul aerian al păr
ții coreeano-chineze, iar la 29 
martie militari ai armatei ame
ricane au mitraliat regiunea 
părții coreeano-chineze timp 
de 4 ore

• HELSINKI. La 5 aprilie în 
Casa de cultură din Helsinki 
a avut loc o adunare festivă 
în cinstea celei de a 12-a ani
versări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tența mutuală între U.R.S.S. și 
Finlanda. La adunare au parti
cipat U. E. Kekkonen, preșe
dintele Finlandei, V. I. Sukse- 

la Ministerul Geologiei și Pro
tecției Subsolului al U.R.S.S., 
planul lucrărilor de explorare va 
croi calea siderurgiei mai depar
te spre răsărit, dincolo de meri
dianul orașului Irkutsk. In- laku- 
ția de sud au fost scoase la ivea
lă rezerve de minereuri bogate 
și ușor de înnobilat care sînt e- 
valuate la miliarde de tone. In 
apropierea acestor zăcăminte 
bogate au fost identificate zăcă
minte de cărbuni cocsificabili. 
Minereuri bogate au fost găsite 
în regiunea cursului superior al 
rîului Zeia din Extremul Orient.

Rezervele geologice de cărbu
ne din U.R.S.S. sînt evaluate în 
prezent la 7,5 trilioane de tone. 
Dintre acestea 1,1 trilioane de 
tone pot fi cu ușurință puse în 
valoare.

Intr-un viitor apropiat, începe 
prospectarea de noi zăcăminte de 
diamante în Iakuția. După cum 
se știe, în cursul septenalulu-i 
extracția de diamante va crește 
în U.R.S.S. de aproximativ 14 
ori în comparație cu 1958.

Ciocniri între muncitori agricoli 
și poliția italiană

ROMA 7 (Agerpres).
La 6 aprilie în orașul italian 

Manduria s-au produs incidente 
violente între 1000 de muncitori 
agricoli care' au organizat o de
monstrație de protest împotriva 
șomajului și condițiilor mizere 
de viață. După cum transmite a- 
genția Reuter manifestanții au 
fost atacați cu gaze lacrimogene 
de 150 de polițiști, sprijiniți de 
care blindate. In cursul ciocnirii

Noi proteste împotriva asasinatelor 
săvîrșite de rasiștii sud-africani

DJAKARTA 7 (Agerpres).
Opinia publică din Indonezia 

protestează cu indignare împo
triva asasinatelor în masă să
vîrșite împotriva cetățenilor de 
culoare din Uniunea sud-africa- 
nă și aprobă întrutotul apelul 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. adresat guvernului Uniu
nii sud-africarie în care se cere 
să se pună capăt actelor de dis
criminare rasială din această ța
ră. Conducerea organizației de 
masă „mișcarea țăranilor din In
donezia", a adresat guvernului 
Uniunii sud-africane prin inter
mediul Ministerului Afacerilor 
Externe al Indoneziei o telegra
mă în care — în numele a 
4.000.000 de membri — protes

lainen, primul ministru, K. A 
Fagerholm, președintele parla
mentului și alte persoane ofi
ciale. V. Sukselainen a rostit 
o cuvîntare la adunare .

• PEKIN. La 6 aprilie la se
siunea Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chi
nă, Tan Cijen-lin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez și locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a prezentat raportul 
„Să luptăm pentru îndeplinirea 
înainte de termen a principale
lor prevederi ale planului de 
dezvoltare a agriculturii R. 
P. Chineze". La ședința de 
miercuri a sesiunii Adunării 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină au participat și 
membrii Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului Consul
tativ Politic Popular.

Mesajul lui
N. S, Hrușciov adresat 

premierului U Nu
MOSCOVA 7 (Agerpres).
La Moscova a fost dat publici

tății mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov lui U Nu cu prilejul 
instalării acestuia în funcția de 
prim-ministru al Uniunii Birma- 
ne. In mesaj se exprimă, „felici
tări cordiale și cele mai bune u- 
rări de succes primului ministru 
în activitatea sa rodnică pentru 
binele poporului birman".

Poporul sovietic, se spune în 
mesaj, apreciază mult eforturile 
întreprinse de Birmania, împreu
nă cu alte state iubitoare de 
pace, pentru slăbirea încordării 
internaționale. N. S. Hrușciov 
își exprimă convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
stabilite între cele două țări prin 
sprijinul activ al lui U Nu se 
vor întări și dezvolta spre bi
nele popoarelor celor două țări și 
în interesul întăririi păcii în lu
mea întreagă.

N. S. Hrușciov urează din toa
tă inima poporului birman, nou
lui guvern birman și primului 
ministru personal noi succese în 
întărirea independenței Birma- 
niei, în dezvoltarea economiei șî 
culturii naționale.

care ’a avut loc au fost răniți 
cîteva zeci de demonstranți și 30 
de polițiști. Peste 80 de munci
tori agricoli au fost arestați.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în prezent în o- 
rașul Manduria atmosfera este 
apăsătoare și pe străzi continuă 
să circule mici grupuri de mani- 
festanți, astfel încît nu ar fi ex
clus să se producă noi ciocniri.
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* PUBLICITATE
Teatrul de păpuși

„Prichindel”
Alba-lulia

prezintă spectacole
CU piesa :

„POÎESIEI poMouir
după cum urmează ;

8 aprilie -- Uricani
(orele 17);

9 aprilie -- Vulcan
(orele 10, 16);

10 aprilie -— Lonea
(orele 11, 16, ’8);

îi aprilie -— Lupeni 
(orele 10, 15);

12 aprilie -— Petrila
(orele 10, 16).

II O. A. D. L. F. ||
PETROȘANI

ii anunță pe cei interesați ii
ii că în ziua de 8 aprilie a.c. ii 

vinde fa licitație în tîrgu! de ii 
vite Petroșani următoarele: ij

ii — cai de muncă,
ii — tineret cabalin,
ii — platforme,
ii — hamuri piele noi și vechi ii

■■■■Mur

î Io atentiE Molilor i 
j Si orarilor 'oortivi i 
f Filiala A.G.V.P.S. Petro- î u * *

tează cu hotărîre împotriva asa
sinării în masă a cetățenilor 
pașnici din această țară.

Politica rasială a guvernului 
Uniunii sud-africane. se spune 
în telegramă este tot atît de cri
minală ca și politica fascismului 
și militarismului. Telegrama ex
primă solidaritatea cu lupta cu
rajoasă a poporului din Uniunea 
sud-africană împotriva jugului 
rasial și colonial, pentru liberta
te și democrație.

Ziarul „Republik" subliniază 
la 6 aprilie în articolul său de 
fond că după înfrîngerea rasiști
lor germani, opinia publică și în 
special opinia publică din țările 
socialiste este un factor foarte 
important în lupta împotriva re
învierii propagandei fascismului.

★

LONDRA 7 (Agerpres).
La conferința de presă orga

nizată la 6 aprilie la Londra de 
comitetul organizațiilor africane, 
Tennison Makivein, reprezentan
tul Congresului național african 
din Uniunea sud-africană a che
mat poporul englez să intensifi
ce boicotarea mărfurilor prove
nite din Uniunea sud-africană 
în semn de protest împotriva ra
sismului din Africa de sud.

Anglia și alte țări ale Common- 
wealthului britanic, a spus el, 
trebuie să dea o ripostă hotărîtă 
politicii de apartheid. Guvernul 
Verwoerd, a subliniat Makivein, 
încalcă principalele drepturi ale 
omului.

E șani anunță pe toți vînătorii ! 
; și pescarii sportivi că adu- ; 
; narea generală programată ;
■ pentru duminică 10 aprilie ■
■ a. c. în sala A.S.I.T. Petro- Ss ■
. șani, se amină pentru o dată î
J care va fi anunțată ulterior. ■
■ K
»V S1K ««

PROGRAM DE RADIO
9 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 10,00 Lim’-a 
noastră. Vorbește acad. prof. 
Graur (reluare), 10,30 Școala și 
viața (reluare), 12,00 Buchet de 
melodii, 13,05 Concert de prînz,
14.30 Formații de muzică ușoară,
15.30 Cîntece de luptă antifas
ciste, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,25 Din cîntecele popoarelor, 
18,00 Roza vînturilor, 19.30 Al
bum de romanțe, 20,10 Pe teme 
internaționale, 20,30 Cine știe 
cîștigă 1 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 14,07 „Slăvim 
patria dragă" — program de 
cîntece, 15,00 „Sus pe munte" — 
muzică ușoară, 17,30 Sfatul me
dicului, 17,45 Tribuna Radio: 
Industrializarea socialistă — ba
za dezvoltării economice a țării 
de E. Hutira, 18,30 Lecturi la 
cererea ascultătorilor, 19,00 Ba
lade și jocuri populare romî

nești, 19,54 Muzică de dans, 21.05 
Emisiunea „Scrisori din țară", 
21,15 Din repertoriul orchestrei 
de muzică populară a Radiotele- 
viziunii. 22.00 Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
9 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ea te iubește; AL. SA- 
H1A: Un meci neobișnuit; PE- 
TRILA : Feie de aceeași vîrstă; 
LONEA: Mama vitregă; ANI- 
NOASA: Pe țărmuri îndepărta
te; VULCAN : Noi trăim în 
Minsk; LUPEN1 : Undele eterne; 
BĂRBATENI : O cursă obișnuită; 
URICANI : Ultima primăvară.
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