
al Partidului Muncitoresc 
ședința din 26 aprilie a. c.,

Comitetul Central 
Romîn a hotărît, în 
convocarea la 20 iunie 1960 al celui de al IlI-lea 
Congres a! Partidului Muncitoresc Romîn, cu ur
mătoarea ordine de zi:

1. Raportul C.C. al P.M.R. cu privire la acti
vitatea partidului în perioada dintre Congresul

ELEVII PE SCENĂ

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani
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In cadrul activității de cultura
lizare, colectivul didactic de la 
Școala elementară de 7 ani nr. 1 
din Lupeni a organizat o ech'pă 
artistică cu elevii din clasele a 
Vl-a și a Vil-a, secțiile rnmînă 
și maghiară, pregătind un pro
gram compus din cîntece, dan
suri și poemul feeric „Inșir-te 
mărgărite11 de V. Eftimiu. Progra
mul a fost prezentat în ziua de 24 
aprilie 1960 pe scena Palatului 
cultural din Lupeni. Rolurile prin
cipale au fost bine interpretate 
de elevii Veres Irina, Davițoiu 
Mariana, Vărădean Doina, Dumi
trescu Elena, Moisuc I. din clasa 
VII, care sînt fruntași la învăiă- 
jră

To.arășii profesori Zahati* Ma
ria, Golubov Aglaia si Florea 
Maria, care au pregătit echipa ar
tistică vor prezenta programul și 
în alte centre muncitorești din 
raionul Petroșani, precum și în 
regiune la Deva, Alba lulia și Hu
nedoara

E. TETILEANU
corespondent

Orarul unităților 
comerciale cu prilejul 

zilei de 1 Mai
r Pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu prilejul 
zilei de 1 Mai, orarul magazine
lor. hotelurilor și piețelor, în zi
lele de 29 și 30 aprilie, va fi pre
lungit cu 1—2 ore la prînz sau 
seara potrivit necesităților locale.

In ziua de 1 Mai. toate unită
țile comerciale vor fi închise, cu 
excepția unităților ce vor funcțio
na pe traseu și în locurile unde 
se vor desfășura serbările popu
lare De asemenea, unitățile de a- 
limentație publică îsi vor începe 
activitatea după demonstrația oa
menilor muncii. In orele din di
mineața zilei de 1 Mai vor func
ționa centrele de lapte, precum 
și tutungeriile

In ziua de 2 mai, unitățile co
merciale vor funcționa după pro
gramul obișnuit de duminică.

c

Boteanu 
colae cu ortacii 
săi lucrează în 
sectorul XI al 
minei Petrii? a 
betonarea gale
riei transversale 
de la orizontul 
14. Brigada 
execută lucrări 
de bună cali
tate

IN CLIȘEU: 
Șeful de briga
dă Boteanu Ni
colas în mijlo
cul unui grup 
de mineri din 
brigada pe ca
re o conduce.

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

rgști
I C

I

„Numai fire de bună calitate11. Acesta a fost angajamentul 
brigăzilor de producție de la secția răsucit a Filaturii Lupeni. In 
scopul transpunerii în viață a angajamentului luat în cinstea 
zilei de 1 Mai muncitoarele Ratca Iuliana, Siiket PAatilda, Cir- 

Maria, Munteanu Elena și altele împărtășesc metodele 
muncă celorlalte răsucitoare.
CLIȘEU : Raica Iuliana, Siiket Matilda, Circulescu Ma- 

Munteanu Elena discutînd despre rezultatele obținute.
---------------- O----------------
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Colectivul minei 
Artinoasa mobili
zat de organiza
țiile de partid a 
pornit cu hotărîre 
la traducerea în 
viață a noilor an
gajamente asuma

te în întrecerea socialistă în cins
tea celui de-al IlI-lea Congres ai 
partidului. Unul din principalele 
obiective asupra căruia colecti
vul și-a îndreptat atenția este 
sporirea continuă a productivită
ții muncii.

La sectorul I al minei Aninoa- 
sa, spre exemplu, în perioada 1—

Csiiți îo pag. IV-a
Mitingul de masă din 
Baku.
N. S. lîrușciov a plecat 
din Baku la Moscova.
Noi eeburi la cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov la 
Baku.
In întîmpinarea zilei de 
1 Mai.
Li Sîn Man a fost nevoit 
să demisioneze.
O nouă și importantă su
prafață agricolă a trecut 
în proprietatea statului 
cuban.
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IlI-lea al partidului, cu 
economic de perspectivă

al ll-lea și Congresul al 
privire la schița planului 
pe 15 ani și planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965. Raportor tovarășul 
Gh. Ghcorghiu-Dej.

2. Raportul Comisiei centrale de revizie.
3. Alegerea Comitetului Central al P.M.R. și 

Comisiei centrale de revizie.
a

25 aprilie randamentul pe sector 
a fost depășit cu 0,296 tone pe 
ptost. La aceasta o contribuție de 
seamă a adus brigada condusă de 
minerul Mănăilă Vasile care a 
obținut o depășire față de randa
mentul planificat cu 1,250 ton* 
pe post.

Brigăzile conduse de minerii 
Mujnai Nicolae, Cristea Aurel, 
Bojte Adalbert și David Ioan 
și-au întrecut de asemenea randa
mentele ■ planificate cu 0,220— 
0,780 tone de cărbune pe post.

Rezultate de seamă în sporirea 
continuă a productivității munci* 
au obținut și minerii sectorului 
IV. In sector fruntașe sînt brigă
zile conduse de Ungureanu Vasi
le, Borza Gheorghe, Moisiu Re
mus care și-au depășit randamen
tele cu 1,200—1,400 ton® de căr
bune pe post.

ORAȘUL DEVINE MAI FRUMOS,
MAI BINE GOSPODĂRIT !

Lucrări de reparare 
a drumurilor

Zilele trecute comuniștii din 
grupa de partid din satul Jieț, 
condusă de tovarășul Munteanu 
Constantin. împreună cu deputa
tul Androne Luca, au mobilizat 
peste 40 de cetățeni din locali
tate la muncă voluntară pentru 
repararea șoselei și înfrumuseța
rea satului

In cele 160 ore de muncă vo
luntară prestate de către cetă
țeni, s-au săpat pe marginea șo
selei 90 m.l. șanțuri de scurgere 
și s-a construit un podeț. La 
această acțiune au luat parte mai 
mulți. cetățeni intre care Suva 
Ioan. Cerna Ioan, Gălățan Ioan 
și Grunța Petru. Ei. au transpor
tat cu căruțele 24 m.c. de balast, 
care a fost împrăștiat pe șosea.

Pe aceeași șosea, respectiv în 
partea de sus a Jiețului, sub în
drumarea tovarășului Ungureanu 
loan, inginerul șef al minei Lo- 
nea, peste 60 de cetățeni au luat

i

INTERVIUL NOSTRU

Minerii sectorului II Vulcan traduc în fapt 
angajamentele luate in întrecere

La mina Vulcan. 32 la sută 
din totalul producției este ex
trasă din abatajele sectorului 
II, sector care dă cărbune coc- 
sificabil. Aceasta înseamnă că 
din angajamentul asumat în în
trecerea în cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., o 
parte însemnată revine colecti
vului de la sectorul II.

Despre modul cum colectivul 
de aici luptă să traducă în via
ță angajamentele ce și le-a luat 
a vorbit tov. îng. Stoica Petru, 
șeful sectorului, într-un interviu 
acordat unui redactor al ziaru
lui nostru.

— In perioada actuală, colec
tivul sectorului nostru și-a în
dreptat atenția asupra a două 
obiective importante care contri
buie la realizarea angajamente
lor asupra creșterii continue a 
productivității muncii și asupra 
calității cărbunelui, surse de 
seamă în realizarea de cît mai 
multe economii.

In luna aprilie, după ce colec
tivul minei a răspuns la che
marea celor 19 întreprinderi 
fruntașe din țară, randamentul 
pe sector a crescut la 1,740 tone 
pe post față de 1,487 tone pe 
post cît a fost realizat îm luna 
martie. Majoritatea brigăzilor de 
mineri au obținut randamente 
sporite față de cele planificate. 
De exemplu, brigada condusă 
de minerul Gantz Ștefan a rea
lizat un randament de 6,580 tone 
pe post depășindu-și sarcina 
planificată cu 1,400 tone pe post, 
iar brigada minerului Păcuraru 
Traian a obținut un randament 
de 6,250 tone pe post. Crește
rea randamentelor atît pe sec
tor cît și pe brigăzi este rezul
tatul aplicării unor măsuri teh- 
nico-organizatorice care s-au do
vedit a fi eficace. Colectivul sec
torului nostru și-a îndreptat a- 
tenția asupra folosirii judicioa
se a posturilor productive și re
ducerea la maximum a celor ne
productive.

Pentru aceasta s-a trecut la 
reorganizarea transportului în 
sector.

Cu ocazia aceasta la stratele 
17 și 18 s-au redus 6 posturi 
pe zi. In schimbul I se face a- 
provizionarea cu material lem
nos la baza contrasuitorului, în 
schimbul II o parte din oameni 
trag lemne pe suitor iar o parte 
îl transportă la locurile de mun
că. Lucrînd astfel, se reduce un 
schimb, economisindu-se 6 pos
turi. La creșterea randamente
lor a contribuit și faptul că la 
abatajele frontale de ne stratul 
15 s-a trecut la lucrul cu două 
schimburi de tăiere, iar un 
schimb lucrează la montarea și 
asigurarea abatajului cu mate
rialele necesare. De asemenea 
toți crațeriștii sînt încadrați în 
brigăzi unde muncesc ca vago-

parte activă la întreținerea dru
mului. Organizați în echipe, par
ticipanta la această acțiune, au 
transportat cu vagonetele pînă 
in marginea șoselei, 40 tone de 
balast care a fost așternut pe 
drum și au săpat pe ambele părți 
ale șoselei șanțuri de scurgere a 
apei In această acțiune s-au evi
dențiat tovarășii Stăncioiu Cos- 
tache, Duh Ștefan, Pătrașcu Moi. 
se. Komestik Wilhelm și alții

La îndemnul deputaților
In luna aceasta la îndemnul 

deputatului Bako Dionisie. locui
torii din strada Mihai Mujic din 
Petrila, au participat la lucrări 
de amenajare a străzii

Această stradă a fost lărgită 
pe toată porțiunea cu încă un 
metru, pentru a fi mai ușor acce
sibilă circulației cu autovehicule. 
De asemenea pe marginea străzii 
s-a săpat un șanț de scurgere a 
apei care a 'fost pavat cu piatră 
și ciment. Pe întreaga suprafață

vederea mobilizării min®- 
la lupta pentru calitate 

bună, în sector a fost inl- 
o întrecere între brigăzi 

,nici o brigadă cu

netari la rol, ocupîndu-se și d 
buna funcționare a crațerului. 
Astfel s-au putut reduce 27 pos
turi din regia sectorului. La a- 
batajele cameră podirea se face 
concomitent cu exploatarea, re- 
dueîndu-se astfel timpii de imo
bilizare a abatajelor la lucrările 
de prăbușire.

Colectivul sectorului nostru a 
înțeles faptul că la creșterea pro
ductivității muncii o contribuție 
importantă are folosirea deplină 
a mecanizării. Astfel, la abata
jele cameră au fost introduse 
perforatoarele electrice. După 
datele preliminare reiese că per- 
forajul electric este de 5 ori mai 
ieftin decît cel pneumatic. Zece 
găuri de mină perforate electric 
se execută în 30 de minute iar 
cu un perforator pneumatic în 
condițiile sectorului nostru unde 
aierul comprimat are o presiune 
mai scăzută se bat în două ore.

Un alt obiectiv asupra căruia 
colectivul sectorului și-a îndrep
tat atenția este îmbunătățirea 
calității cărbunelui. In perioada 
de la 1—12 aprilie cărbunele 
extras de noi a conținut cu 0,5 
la sută mai puțin șist decît este 
admis. După lansarea chemării, 
cărbunele conține cu 1,9 la sută 
mai puțin șist vizibil.

In 
rllor 
mai 
țiată 
sub lozinca „1 
penalizări". Brigada condusă de 
comunistul Drob Gheorghe, se
cretarul organizației de bază de 
partid din sector, constituie un 
exemplu viu în lupta pentru ca
litate. Brigada lucrează în aba
tajul cameră nr. 1, abataj care 
trece prin lucrări vechi cu multă 
piatră. Cu toate acestea, dato
rită atenției cu care brigada a- 
lege șistul vizibil. în cursul lu
nii aprilie nu a pierdut nici un 
vagonet la controlul ce se face 
la suprafață. Rezultate frumoa
se au obținut și brigăzile con
duse de m’nerii Gantz Ștefan și 
Păcuraru Traîan.

In lupta pentru cît mai multe 
economii peste plan, colectivul 
sectorului s-a preocupat de redu
cerea consumurilor specifice la 
material lemnos si exploziv. Ast
fel în luna aprilie la lemn ră- 
șinos s-a realizat o economie de 
T0 la sută. S-a evidențiat în a- 
ceastă muncă brigada condusă 
de minerul Bordea Emanoil, ca
re a economisit 10 metri cubi de 
lemn rășinos. In perioada 1—19 
aprilie s-a realizat o economie 
de 246,7 kilograme exploziv.

Colectivul sectorului nostru 
este hotărît să traducă în fapte 
angajamentele asumate și să în
tâmpine cu noi realizări cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului.

a străzii, s-au așternut 210 m c. 
piatră concasată și 80 m.c. de 
nisip.

Pe lingă acest lucru, deputatul 
împreună cu muncitorii de pe 
strada respectivă au efectuat lu
crări de iluminare a străzii. Au 
fost plantați stîlpii, s-au tras fi- 
• ele și s-au instalat 5 becuri

Prin contribuția muncitorilor )
Muncitorii exploatării miniere \ 

Lonea au organizat zilele trecute S 
o acțiune patriotică de împăduri. ’ 
re. Cu ocazia acestei acțiuni, cei 
peste 350 de participanți din toa- I 
te sectoarele minei au plantat în 
locul numit Stima 10.000 puieți j 
de brad. ‘ i

La plantarea puieților s-a mun- 1 
cit cu rîvnă. Aici putea fi văzută ? 
nrigacla lui Pilea Petru, din sec- f 
torul V al minei, care în această t 
zi de primăvară a bătut recordul, \ 
obțtnind cele mai frumoase rezul- ) 
tale. Alături de brigăzile de mi- • 
'neri au participat și ingineri șt 
tehnicieni ai exploatării.



Construcții mereu mai ieftine, 
mai bune !

Reducerea pre
țului de cost cons
tituie In prezent 
unul dini criteriile 
principale ale ac
tivității construc
torilor de pe șan
tierele din Valea 
Jiului. Dacă pînă 
dădea lupta pentrunu de mult se 

clădirea de cît mai multe apar
tamente acum, pe lîngă aceasta, 
ca urmare a indicațiilor partidu
lui și guvernului nostru, tot mai 
mulți din constructori își pun pro
blema : GU GE PREȚ CONS
TRUIM, GIT COSTA APARTA
MENTUL, BLOCUL PE CARE-L 
CLĂDIM PENTRU MINERII A- 
CESTUI BAZIN CARBONIFER ?

Ca urmare a acestui fapt, pe 
șantiere apar inițiative noi care 
au ca scop reducerea prețului de 
cost al construcțiilor prin folosi
rea mai largă a resurselor loca
le de materiale și renunțarea la 
aducerea din regiuni depărtate în 
deosebi a materialelor de masă, 
înlocuirea unor materiale deficita
re sau scumpe cu altele mai ief- 
tine' aplicarea unor metode și so
luții noi în construcții și multe 
asemenea măsuri.

In această direcție, constructo
rii din Valea Jiului au acumulat 
acum o vastă experiență în decur
sul celor 10 aini de activitate. Pe 
șantierele din Petroșani s-a tre

Maferiaie locale
Pe un șantier de construcții se 

folosește o mare cantitate de ma
teriale de îflasă': nisip, pietriș, 
balast necesare diferitelor lucrări 
Pînă nu de mult, acestea se adu
ceau din alte părți, la prețuri 
mari. De pildă, nisipul de carie
ră costa — împreună cu transpor
tul respectiv — cca. 90—100 le< 
la metru- cub.

In ultimul timp, am înceoui 
exploatarea a asemenea materia
le, chiar în raionul nostru Ast
fel, lucrînd cu excavatorul, am 
scos din albia Jiului și terenurile 
din jurul albiei, mii de metri cubi 
de agregate, care ne revin de 2—-3 
ori măi ieftin decît cele aduse din 
alte părți: nisipul de exemplu, ne 
costă cca. 27—30 lei m.c. Prin 
aceasta, noi putem face economii 
de zeci de mii lei numai la agre
gate.

COLOMAN VARGA 
excavatori st
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O noua metoda de lucru : ZIDĂRIA CU GOLURI
Pe șantierul nostru se execută 

multă zidărie de cărămidă. Nu
mai în anul trecut noi am în
ceput clădirea unui număr de 6 
blocuri cu 24 apartamente, 35 
blocuri cu 4 apartamente și un 
bloc cu 32 apartamente fiecare.

Lucrînd ia aceste construcții, 
echipa noastră de zidari a por
nit încă din toamnă inițiativa 
de a economisi cărămida prin, 
trecerea de ia zidăria plină ia 
zidăria cu goluri, ceea 
permite să facem ziduri 
sirne normală, avînd o 
obișnuită realizînd în 
timp și economii de

Cum lucrăm după 
todă ?

Un zid exterior are 
o grosime de 31 cm La înce
put, de la planșeu, pornim cu 
zidărie normală. Apoi. în lungul 
zidului punem două șiruri de că
rămizi, pe cele două margini. O 
cărămidă are o lățime de 12 cm. 
Deci, cele donă rînduri ocupă 
24 cm. iar între șirurile de că
rămizi ne rămîne un gol de 7 
cm. După ce de-a lungul între
gului zid am ridicat 4 șiruri de

ce ne 
de gro- 
trăinicie 

același
cărămidă, 
noua me-

de obicei

(car tie-

șantie- 
folosit 

duză e-

cut pentru prima dată în țară la 
construirea blocurilor mari prefa
bricate cu două-trei etaje din pa
nouri mari de steril prefabricat și 
finisat exterior (blocurile B, I, H, 
O din cartierul Gh. Dimitrov), 
s-au turnat primele blocuri cu par
ter și un etaj din steril de mină 
în cofraje de aluminiu (9 blocuri 
pe strada Stahanov), au fost tur
nate blocurile (nr. 9, 10, 11) cu 
cîte 3 etaje și 32 apartamente din 
beton de steril și sau turnat prime, 
le case tot din steril dar în co
fraje cu plase de sîrmă 
rul Livezeni).

Alături de aceasta, pe 
rele de construcții s-au 
tencuirea mecanizată cu 
mulsia de vopsea și vopsirea me
canizată, montarea parchetului în 
panouri mari, folosirea înlocuitori
lor de cărămidă din beton de ste
ril, înlocuirea dușumelelor oarbe 
de sub parchet cu beton cu ru
meguș și multe altele.

Toate aceste încercări, expe
riențe, au fost făcute în bună mă
sură cu scopul de a căuta căi noi 
pentru scurtarea continuă a tim
pului de execuție a construcțiilor 
și reducerea prețului lor de cost. 
Multe din ele au contribuit simți
tor la ieftinirea noilor apartamen
te. Astfel, pe cînd la blocurile 1 și 
2 din Urieani apartamentele au 
costat 100—1 
apartamente 
Livezeni din 
un preț de 
iar în unele 
35.000 Ici.

De curînd, constructorii de la 
Hunedoara, au pornit o inițiativă 
interesantă, chemînd ia întrecere 
pe constructorii de pe celelalte 
șantiere să muncească în așa fel 
ca la fiecare 24 apartamente 
facă economii în valoare de 1 
partament, iar la 24 blocuri să 
conomisească o 
construiască — 
—- un bloc nou

Constructorii
bogată experiență în lupta pentru 
economii prin folosirea a diferite 
metode noi de muncă trebuie să 
studieze cu atenție inițiativa cons
tructorilor de la Hunedoara, ciu
țind s-o aplice la condițiile șan
tierelor din Valea Jiului. Prin a- 
ceasta, se va da un nou avînt lup
tei pentru economii, executări de 
construcții la un preț de cost cit 
mai redus.

120.000 lei, acum noile 
clădite în cartierul 

i Petroșani revin la 
cost sub 40.000 lei, 
cazuri se apropie de

să
a- 
e- 
săsumă din care 

încă anul acesta 
în plus.
noștri, care au o

S. M.

cărămizi puse după cum s-a a- 
rătat, una peste alta. întregul 
gol rămas îl umplem bine cu 
zgură obișnuită. In această di
recție, se poate folosi cu deplin 
succes atît zgura de la uzinele 
electrice cît și cea de la locomo-

Din experiența 
fruntașilor

tivele C.F.R. — avînd însă grijă 
să nu fie cu diferite corpuri 
străine (bolovani, noroi etc.).

Pentru ca zidul să fie suficient 
de trainic, după patru rînduri 
de cărămizi așezate cu goluri în
tre ele, la rîndul al cincilea fa
cem legătură la cele două șiruri 
de cărămizi, clădind cîteva rîn
duri de zidărie normală, plină. 
Apoi, iar facem zid cu goluri, 
umplem spațiul respectiv cu 
zgură. Trebuie avut grijă ca și 
în rînduriie cu goluri să punem 
din distanță în distanță cîte o 
cărămidă de-a curmezișul șiru
lui, pentru a asigura o mai ma
re trăinicie întregului zid aflat 
în lucru.

care au ca 
de mate- 

consumului 
materiale 

cît

Pe șantierul Petroșani echi
pele și brigăzile de construc
tori se străduiesc să lucreze 
bine dar și cu cheltuieli cît 
mai mici la construcția noilor 
apartamente pentru mineri. In 
acest scop, ei caută metode 
noi de muncă, scot Ia iveală 
inițiative valoroase 
țel final economii 
riale, reducerea 
specific la diferite 
de construcție, folosirea 
mai largă a diferitelor resurse 
interne, înlocuirea unor mate
riale deficitare cu altele care 
se pot găsi mai ușor.

In pagina de față, publicăm 
cîteva scrisori ale unor con
structori de pe șantierul Pe
troșani, în care arată diferite 
metode noi de muncă pe care 
le aplică, felul cum muncesc, 
roadele pe care le obțin și ce 
economii s-ar putea obține 
prin extinderea lor.

Ar fi bine dacă comitetul 
sindical și conducerea tehnică 
a șantierului Petroșani ar stu
dia cu atenție experiența îna
intată de pe șantier și ar lupta 
cu mai multă hotărîre pentru 
extinderea ei în rîndul între
gului colectiv.

Inițiative valoroase
Reducerea cheltuielilor de ma

noperă pe șantier preocupă și pe 
mecanicii de utilaje. De aceea, 
zilele trecute, după ce s-au sfă
tuit îndelung, mecanicii de utila
je de pe șantierul Petroșani au 
venit cu o propunere deosebită la 
tehnicienii din coducerea șantie
rului : au cerut aprobarea să exe
cute cu muncă voluntară toate lu
crările de construcție a blocului 
mic nr. 7 avînd 4 apartamente.

La acest bloc, executat din be
ton de steril turnat, mecanicii vor 
monta cofrajele din plase de sîr
mă, vor prepara și turna betonul 
de steril. Chiar. sterilul necesar 
va fi extras prin muncă voluntară 
din carieră, iar transportul îl vor 
face cu autocamioane și tractoa
re, cu combustibil economisit.

Aflînd despre această inițiati
vă a mecanicilor de pe șantier, 
dulgherii s-au oferit ca să mon
teze șarpanta prim muncă volun
tară, tencuitorii să tencuiască in
terior și exterior tot prin muncii 
voluntară întregul bloc 7 iar teh
nicienii să dea asistența tehnică 
necesară.

Pe parcurs și alte echipe de 
constructori — mozaicari, instala
tori, zugravi, parchetari vor spri
jini această acțiune, ca să cons
truim complet întregul bloc nu
mai prin acțiuni voluntare.

ȘTEFAN ZAMȘA 
mecanic

vedem acum ce avantaje a 
aplicarea acestei metode.

Să 
adus 
După cum știm, 1 m. c. de zidă
rie cuprinde 450 bucăți cărămi
dă. Folosind zidăria cu goluri 
noi întrebuințăm numai 420 buc. 
cărămizi la fiecare metru cub de 
zidărie executată, economisind 
30 bucăți cărămizi; Aceasta în
seamnă că la fiecare 15 m. c. 
de zidărie noi economisim I m.c 
de cărămidă.

Echipa noastră folosește a- 
ceastă metodă de zidărie cu go
luri încă din toamnă, cînd am 
început să lucrăm Ia clădirea 
celor 35 blocuri mici cu cîte 4 e- 
taje. Este adevărat că din aces
tea, cca. 5 blocuri mici, deci 
vreo 20 apartamente nu au fost 
făcute din cărămidă ci turnate 
din beton din steril de mină în 
cofraje de plasă de sîrmă. Dar, 
30 de blocuri avînd un total de 
120 apartamente au fost clădite 
cu cărămidă.

La un apartament pe care-1 
lucrăm intră 21 m. c. de zidărie 
plină ceea ce înseamnă 9.450 buc. 
cărămizi. Prin economia de cîte

Metoda „turnării" blocurilor a început să ia o largă extindere. 
4 Pînă acum, au fost făcute după sistemul de a turna pereții din 

beton ușor de steril în cofraje de aluminiu (sau plase de sîr
mă) atît blocuri cu un etaj, cît și cu 3 etaje.

IN CLIȘEU: Unul din blocurile cu 3 etaje de pe șantierul 
Livezeni, turnat din beton de steril.

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

Tencuirea cu mortar cu cenușă

1a 
exterioare se pot aco

rn. p. de perete cu un 
tencuială de 2 cm gro-

dacă socotim că supra-

Pe șantierul Petroșani se e- 
xecută an de an. un mare volum 
de tencuieli interioare și exte
rioare la noile blocuri aflate în 
construcție. Acestea necesită im
portante cantități de materiale 
ca nisip, var, ciment avînd prin 
urmare o pondere considerabilă 
în prețul de cost final al con
strucțiilor respective. De pildă, 
într-un metru cub de mortar in
tră 1 m. c. nisip, 0.333 m - 
pastă și 160. kg. ciment. Din a- 
cesta. lucrîndu-se de pildă 1„ 
tencuieli 
peri 40 
strat de 
sime.

Acum, 
fața exterioară a unui bloc cu 3 
etaje cuprinde cca. 1300 m. p., 
vedem că numai pentru a ten- 
cuî exterior un singur bloc sînt 
necesari peste 30 m. c. de ni
sip, 10 m. c. var și 5000 kg. ci- - 
ment. Dacă ținem însă cont că j; 
anual șantierul are de executat} 
cca. 50.000 m. p. tencuieli inte- } 
rioare și exterioare, un calcul ? 
simplu arată că această operație ? 
„înghite" anual vreo 1.200 m c. î 
nisip, 400 m. c. var și 200 tone ? 
ciment. Iată deci cu ce volum l 
mare intră capitolul tencuieli în j 
planul șantierului și în prețul < 
de cost al noilor blocuri. c

Reducerea costului tencuielilor i 
preocupă îndeaproape brigada: 
noastră de tencuitori. De aceea, < 
noi am trecut la folosirea largă ■ 
a cenușii de la termocentrala < 
Paroșeni, în amestecul de mor- < 
tar. După multe încercări, avînd \ 
și sprijinul tehnicienilor și al' 
laboratorului care a făcut ana- ; 
lizele tehnice și încercările nece-; 
sare, am ajuns deja în prezent 
să folosim 0,500 m. c. nisip, 0,180

30 buc. cărămizi pe metrul cub îj 
de zidărie cu goluri, noi folosim > 
practic numai 8810 buc. cărămizi, ( 
ceea ce face să ne rămînă în plus < 
640 buc. cărămizi Ia fiecare a- > 
partament. Astfel, Ia fiecare 14 s 
apartamente (640X14=8960) ne ( 
rămîne atîta cărămidă încît să > 
putem clădi încă un apartament s 
numai din cărămidă economisită, < 
iar la cele 120 apartamente ale ? 
celor 30 blocuri mici, noi rea- £ 
lizăm o economie de cărămidă ) 
încît se pot clădi în plus încă < 
două blocuri cu cîte 4 apartamen- J 
te fiecare. $

Zidăria cu goluri se poate fo < 
losi cu succes șl la construcția ? 
blocurilor mari, cu două-trei e- S 
taje. Aici ea poate fi executată < 
la palierele superioare, unde deja ? 
zidurilor nu li se cere o rezis- £ 
tență deosebită, avînd de supor- < 
tat numai greutatea șarpantei. < 
In orice caz, pentru flecare echl- > 
pă de zidari folosirea sistemu- s 
lui de zidărie cu goluri îi dă po- < 
sibilitatea să facă economie de ? 
cărămidă, mortar și prin aceas- > 
ta să contribuie la reducerea < 
prețului de cost al construcțiilor. ?

IOAN KINAL <
șef de echipă zidari : ?

și 80 kg. ciment 
jumătate din vo-

m. c. var pastă
— deci numai ,___ ___  __  . _
lumul materialelor clasice pen
tru un metru cub de mortar de 
tencuială. In rest adăugăm ce
nușă de termocentrală, care prin 
proprietățile ei deosebite ca liant, 
înlocuiește cu mult succes jumă
tate din cantitatea de nisip, var 
și ciment, dînd un mortar bun
— uneori chiar cu caracteristici 
superioare mortarelor clasice.

Folosirea pe larg a mortare
lor cu cenușă aduce economii 
însemnate șantierului. De aceea, 
brigada noastră a hotărît ca a- 
nul acesta să contribuie la lugt 
pentru economii, prin aceea că 
va reduce prețul de cost cu cîte 
1 leu la fiecare metru pătrat de 
tencuieli.

PETRU GĂVAN 
șef de brigadă tencuitori

: Șarpante
din lemn rotund

> De multe ori, pe șantier lipseș. 
i te lemnul fasonat pentru șarpan- 
[ te. De aceea, echipa noastră de 
1 dulgheri a trecut la montarea 
șarpantelor de blocuri din lemn 

[ rotund, obișnuit, care se poate 
I găsi mai repede pe șantier și in 
< același timp revine mai ieftin 
: Pentru aceasta, după ce ale-
i gem cu grijă lemnul necesar, la 
1 dimensiunea trebuincioasă, noi 

trecem la fasonarea (cioplirea) 
l lui pe latura care va veni în ?*.- 
; terior. Apoi, calculînd și execu- 
1 tind, cu grijă îmbinările respecți- 
l Oe, montăm șarpanta la bloc tot 
j așa ca și cînd am fi confecția- 
’ nat-o din lemn .fasonat anume 
• pentru șarpantă.

Folosind cu grijă materialul 
lemnos repartizat pentru șarpan. 
te, noi am reușit în ultimele luni 
să muncim în așa fel ca după 
ce am 'făcut șarpante la 7 blo
curi, să executăm șarpantă pen
tru încă 1 bloc din lemnul eco
nomisit.

ALEXANDRU KISS 
dulgher

Panouri de cofraje
Turnarea planșeelor de beton 

la noile blocuri, a pus în fața 
noastră necesitatea de a confec
ționa multe cofraje. Dar, după o 
întrebuințare de cca. 3 ori a sein, 
durilor, prin multele montări și 
demontări, materialul se distru
gea.

Pentru economisirea seînduru, 
noi am trecut la confecționarea 
de cofrage tip, demontabile, care 
pot fi ușor adaptate la turnarea 
oricărui fel de planșee. Acum, un 
rînd de asemenea cofrage de 
seînduri rezistă la 9—10 turnări, 
ceea ce face ca să economisim 
la fiecare lot de turnare și set de 
cofraje cca. 6 m.c. de seîndură. 
In același timp, s-a redus mano
pera pentru confecționare și s-a 
scurtat timpul de montare.

DEZIDER1U NAGY 
, ,'“A • maistru



Acum cîteva zile, cînd a trecut pe strada I. V. Stalin din 
Lonea fotoreporterul nostru a fost oprit din drum de un rîs 
cristalin, fn curtea grădiniței de copii a secției maghiare mai 
rnulți copii sub supravegherea educatoarei desfășurau un joc 
în aer liber

Fericită copilărie... Obiectivul fotografic a surprins copiii 
fn timpul jocului.

S-a aprins lumina electrică 
în Răscoala

sa
la

In primăvara anului trecut, la 
una din adunările populare, ce
tățenii din Răscoala s-au sfă
tuit în privința electrificării sa
tului Dezbateri prea mari nu 
s-au desfășurat în jurul acestei 
probleme deoarece propunerea 
făcută de deputatul Răscolean 
Petri) a fost primită cu bucurie 
de către toți țăranii muncitori 
din sat

— Trăim alte vremuri — au 
spus oamenii.
Noi trebui" 
Ajiem umăr 

'?mar și să adu
cem lumina în 
sat. Cei din 
Taia au și instalat lumina. Nici 
noi nu putem rămîne de căruță 1

Așa, anul trecut, răscolenii au 
pornit la muncă. A luat ființă 
un comitet de inițiativă, format 
din membri de partid, deputat» 
și alți țărani muncitori din sat. 
Membrii comitetului au mers din 
casă în casă. au stat de vorbă 
cu, oamenii, Nu a trebuit dusă 
prea multă muncă de lămurire 
deoarece oamenii erau de mult 
convinși de necesitatea electrifi
cării. In . sat. duminica la joc, 
oamenii purtau discuții aprinse 
asupra electrificării, a avantaje
lor pe care ie aduce electrifica
rea.. In vorbirea răscolenilor au 
anâriit cuvinte noi : dulie. între
rupător. tuburi „Bergman" etc.

fiecare dintre cele 43 de „fu- 
rri“ din Răscoala, a căutat să 

..ntribi'ie cit mai mult la înfăp
tuirea lucrării, atît prin muncă 
voluntară cît și cu bani. încă în 
anul trecut locuitorii au trans
portat și plantat stîlpii necesari. 
In total s-au prestat 1712 ore de 
muncă voluntară a cărei valoare 
se ridică la 4300 lei. Cu snriji- 
nul tehnic al minelor Petrila și 
Lonea. al preparației Petrila. 
I. F. Petroșani și al sectorului 
I.C.O. Petrila. lucrările d" elec- 
trificare au înaintat. Aceste uni
tăți socialiste au contribui! la e- 
lectrificarea satului cu un trans
formator recondiționat, cu sîrrnă 
din cabluri degradate, izolatori, 
stîlpi și alte material". Sub în
drumarea sectorului IC.O. Pe
trila, s-a trecut la efectuarea lu
crărilor resn^ctiye. La săpat”’ 
gropilor și plantarea stîlpilor, la 
lucrările de instalații puteau fi 
văzuți alături de deputatul Răs
coleau Petru multi s"*enj, între 
care Răscolean life. Popa loan,

In Editura Politică
a apărut:

K. Marx — F. Engels 
OPERE voi. 7

Volumul al 7-lea al Operelor 
- cuprinde lucrările și articolele 
scrise de Marx și Engels în pe
rioada august 1849—iunie 1851, 
în care întemeietorii socialismu
lui științific acordă o deosebită 
atenție generalizării teoretice a 
experienței luptelor revoluționare 
din 1848—-1849 în Franța și Ger
mania, elaborării tacticii revolu
ționare a proletariatului luptei 
pentru crearea unui partid al 
clasei muncitoare Independent 
față de democrația mlc-burgheză.

Negoi Lazăr, Avram P. și alții.
In primăvara aceasta în sat 

au sosit electricienii care au exe
cutat ultimele lucrări : au întins 
cablurile pe stîlpi pe o lungime 
de 5,3 km., au tras firele în lo
cuințele gospodarilor Negoi La
zăr, Avram Petru și alții.

Mare bucurie a fost la Răscoa
la duminica trecută. Inaugura
rea electrificării satului a avut 
loc în aceeași zi cu sărbătorirea 

celei de a 90-a 
aniversări a naș
terii lui Lenin. 
Lampa lui Ilici 
s-a aprins în a- 
ceastă zi lumi

noasă,ț și la sărbătoare a venit 
tot satul. La sărbătoarea de inau
gurare au venit de asemenea to
varășul Șulea Gheorghe, preșe
dintele .Sfatului popular raional, 
tovarășul Gorboi Mihai, secreta
rul comitetului orășenesc al 
P.M.R. Petrila, tovarășul Deme
ter Stefan, secretarul comitetu
lui de partid al minei Petrila și 
alții. Satul îmbrăcase strai" de 
sărbătoare. Sătenii au venit cu 
mic cu mare să-și arate bucuria 
față de ceea ce s-a realizat în 
numele vieții noi pe care o clă
dim. au venit să mulțumească 
partidului pentru grija ce le-o 
poartă.

Cu ocazia acestui eveniment 
tovarășul Feher Iosif, președin
tele Sfatului popular al orașului 
Petrila. a dăruit în numele co
mitetului executiv, deputatului 
Răscolean Petru, un aparat de 
radio, pentru activitatea sa rod
nică desfășurată pentru electri
ficarea satului.

Seara la Răscoala e acum lu
mină. La lumina becurilor se 
văd firele subțiri care aduc cu
rentul electric Electricitatea ca
re pînă mai ieri era un vis a 
devenit o realitate.

Z. ȘUȘTAC
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„ISPRĂVILE LUI PĂCALĂ"

La stația de radiof icare din V ulcan
— Spune-mi tăticule, Gherase 

Dendrino e tot un 'fel de Păca
lă ?...

Am izbucnit cu toții în rîs. .
— Dar cine ți.a mai spus as

ta ?l
— Cum cine ? se supără copi

lul de hazul nostru, păi, la ra
dio a spus... Uite așa a spus : 
,.am transmis emisiunea, Păcală 
și... Gherase Dendrino...".

Mi-am adus aminte de această 
nostimă convorbire între un coleg 
și feciorul său în vîrstă de 6 — 7 
anișori. De data aceasta însă 
n-am mai rîs cu atîta poftă. Știți 
de ce ?

Mai acum cîteva săptămîni 
mi-am instalat difuzor. E mai e- 
conomic și-apoi, muzică, teatru, 
știri poți asculta desttu de bine 
și la. difuzor... Mare dezamăgt- 
re! Lucrul acesta este, tare com
plicat la Vulcan. Cînd vrei să 
asculți o emisiune literară, te 
pomenești cu Maria Lătărețu cîn- 
tînd, cînd vrei să te delectezi as.

ii csiBDQitat al Mioiiterilii Miiuliiiil
După datele Institutului me

teorologic, din cauza valului de 
frig venit din nord, temperatura 
va coborî noaptea între minus 
5 grade — zero grade în Ar
deal și Moldova și între minus 
2 grade la plus două grade' în 
sudul țării.

Perioada rece va surveni în 
nopțile de 27, 28 aprilie a. c.

Față de această situație, tre
buie să se ia imediat măsuri de

—=★=— —7------

Lampă antigrizutoasă 
cu tub luminiscent

In urma unor îndelungate ex
periențe cu lămpi cu tuburi lumi- 
niscente, în ultimul timp minerii 
sovietici au primit lămpi noi tip 
R.V.L.-15 destinate iluminatului 
în minele grizutoase. Noua lam
pă care dezvoltă o luminozitate 
de 540 lumeni, la o greutate de 
4,80 kg. a dovedit le încercările 
făcute că prezintă siguranță și 
eficacitate în exploatare. Schema 
lămpii elimină posibilitatea ivirii 
unei tensiuni înalte. Un transfor
mator special poate alimenta de la 
rețea 60 tuburi R.V.L.-Î5. Tuburile 
de protecție din sticlă organică a- 
sigură o mare rezistență la șocuri 
mecanice. Greutatea unei iămpi 
de tipul R.V.L.-15 este de 1,7 ori 
mai mică decît a lămpilor RVLA- 
15 încercate mai de mult.

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

LA MUNCĂ VOLUNTARĂ
E dimineață. In jurul blocuri

lor 15 și 17 din cartierul Dimi- 
trov-Petroșani este o forfotă ne
obișnuită. La chemarea grupei 
de partid, a comitetului de blo
curi și comisiei de femei, un nu
măr de 85 de locatari din cele 
două blocuri — „ajutați" de 32 
de copii care au ținut să fie a- 
lături de părinții lor — au ieșit 
la muncă voluntară, pentru în
frumusețarea împrejurimilor blo
curilor. „înarmați" cu sape, lo- 
peți, hîrlețe, participant au Să
pat ternul din incinta celor două 
bloctlri, au amenajat ronduri și

IN CLIȘEU : După ce uni rond a fost săpat un1 grup de gos
podine și copii au trecut la șădirea răsadurilor de flori.

cultind-o cîntlnd pe Maria Lă- 
țărețu, te trezești dintr-o dată că 
se. transmite muzică simfonică 
ș.a.m.d. Așa uneori, alte ori tiu 
auzi nimic — difuzorul amuțește 
ore întregi și, culmea, tocmai 
cînd se transmit emisiunile pre
ferate. Așa am pățit într-una din 
duminicile trecute, mai precis în 
10 aprilie a.c.

Cu multă bucurie am aflat că 
la această dată se va transmite, 
în adaptare radiofonică, o piesă 
pe care de mult doream s-o as
cult. Credeți însă că am ascul
tat-o ? Vă înșelați. Intre orele 19 
și 22,45 difuzoarele din Vulcan 
au amuțit!

In altă zi. asta a fost în 19 a- 
prilie a.c , s-a transmis o emi
siune Maiakovski. Ascultam cu a- 
tenție. îmi plac foarte mult ver
surile lui Maiakovski. Deodată... 
emisiunea se întrerupe și inter
vine o voce străină comunicînd 
ceva de neînțeles. 

protejare a livezilor, viilor și a 
culturilor de legume.

In livezi șl vii se va asigura 
fumigarea în toată țara, excep- 
tînd localitățile unde cerul va fi 
complet înnourat. Fumigarea tre
buie începută către miezul nop
ții și continuată cel puțin două 
ore după răsăritul soarelui.

In grădinile de legume, precum 
și în livezile și viile cu teren a- 
menajat, să se recurgă la iriga
ții pe brazde și unde e posibil 
prin aspersiune, iar acolo unde 
nu se poate iriga, să se recurgă 
la acoperirea plantelor de toma
te, cartofi, etc. prin mușuroaie 
cu pămînt.

Acolo unde există posibilități 
să se acopere plantele cu plea
vă, paie, frunziș, rogojini, cor
nete de hîrtie, ghivece și altele.

Pentru a evita pierderile de 
răsad, potecile • dintre răsadnițe 
să se completeze cu bălegar, paie, 
iar noaptea răsadnițele să se â- 
copere bine.

O perioadă rece se anunță și 
între 3 și 8 mai cînd trebuie lua
te aceleași măsuri de protejare 
a culturilor.

Organele de stat și întregul 
aparat de tehnicieni și ingineri 
să ia măsuri de mobilizare a lu
crătorilor din gospodăriile agri
cole de stat și unitățile agricole 
cooperatiste pentru aplicarea re
comandărilor de apărare împo
triva brumelor și înghețului.

ău sădit flori, au vopsit găr- 
dulețe, au curățat și transportat 
gunoaie, pămînt etc.

Cine s-a evidențiat? Toți cei 
85 locatari și 32 copii au mun
cit cu multă tragere de inimă 

pentru înfrumusețarea cartierului. 
Amintim totuși cîțiva din el: 
Mihuț Iosif, dr. Moraru Leonida, 
ing. Sîrbu Sofronie, Matei Ilea
na, ing. Belba Petru, Jercan Lu
dovic, Pall Alexandru, dr. Ilieș 

Valeriu, Biro»Eugenia, ing. Andro- 
nache Gheorghe, iar dintre copii 
pe Ghilig Lotte, Loy Adela, Kor- 
moș Vasile și Eva, Voicu Aurel.

— ...corespondenților noștri 
voluntari pentru știrile transmi
se... etc...

Atunci mi-am amintit de ce co
pilul colegului meu asemuise pe 
maestrul Dendrino cu Păcală. 
Avea și el difuzor acasă.

Pe lingă toate aceste renghiuri, 
(datorită probabil vreunui nou 
Păcală ajuns la stația de radio
ficare Vulcan) abonații sînt de
lectați și cu alte soiuri de. sunete 
ciudate. încercați de pildă să vă 
astupați urechile șt să cîntați cu 
glas puternic. Cam așa se aude 
uneori și la difuzoarele noastre.

Pînă cînd oare, sutele de abo
nați din Vulcan, vor mai asculta 
emisiunile după gustul sau ne
glijența opere tarilor de aici ? Ce 
părere are în această direcție 
tov: Nicolescu. Achirn ? Ar fi de 
dorit ca oficiul P.T.T.R. să re
medieze această situație! Și încă 
cit mai curînd.

S. VLADIMIR 
corespondent

• PUBLICITATE
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 
PETROȘANI 

prezintă:

sîmbată 30 aprilie 
și duminică 1 mai 

I960

Casa din strada 
Coșbuc 10 

comedie în 3 acte 
de Florin Vasiliu 

Regia: D. Căpitanu 
Scenografia ; Lidia Pincus

I!«»
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»♦♦♦♦♦»•

î Uzina electrlO Iulian i
X angajează imediat i.

♦
*
♦un excavatorist

Salariu, conform rețe
lei tarifare de salari

zare. *
Informații suplimen- ț 

tare, în fiecare zi la | 
sediul uzinei din Vul- £ 
can str. Fabricii nr. 1. *

♦
l

I
O.C.L. Produse 

industriale

PETROȘANI
ANUNȚĂ

S-a pus în vînzare prin 
I toate magazinele de spe

cialitate un bogat sortiment

DE CEASORNICE 
DE MÎNĂ 

pentru femei 
și bărbați

Cumpărați cu încredere 
aceste ceasornice de cali- 

! ta te superioară și în modele 

VARIATE 
și FRUMOASE 
Prețuri acceptabile !

ANUNȚ
O.C.L. ALIMENTARA Pe

troșani, vinde prin licitație 
publică, în oborul de vite al

ghie.

orașului Petroșani în ziua
de 29 aprilie I860 orele 9,30
dimineața următoarele bu-
nuri:
— Un cal murg în vîrstă

de 9 ani.
— Una căruță platformă

pentru un cal.
— Un ham nou din piele

fără hățuri.
— Un ham uzat din piele

cu hățuri.
— Trei căpestre din frîn-

— Un lanț opritor.
— Una pătură pentru cai.

— patru roate rezervă la 
căruța platformă.

Doritorii de a lua parte la 
licitație, pot vedea cele mal 
sus menționate la sediul 
administrativ O.C.L. Ali
mentara din Petroșani. In 
ziua licitației, doritorii vor 
depune 10 la sută din pre
țul de strigare.
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Mitingul de masă din Baku

BAKU (Agerpres) — TASS 
anunță ;

La 26 aprilie a avut loc pe sta
dionul republican „Stalin" din Ba
ku un miting de masă al repre
zentanților oamenilor muncii din 
Azerbaidjan.

La miting au luat cuvîntul Veli 
Iusuf Ahundov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Azerbaidjan, re
prezentanți ai colectivelor între

prinderilor industriale, ai intelec
tualității și tineretului.

La miting a luat apoi cuvîn
tul N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
El a felicitat pe oamenii muncii 
din R.S.S. Azerbaidjan cu prile
jul celei de a 40-a aniversări a 
instaurării puterii sovietice _ în 
Azerbaidjan și a urat Republicii 
noi și mari succese.

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

N. S. Hrușciov a plecat din Baku la Moscova
BAKU 27 (Agerpres). TASS 

anunță :
La 27 aprilie N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a plecat din 
Baku Ia Moscova.

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
luat parte la festivitățile cu pri- 

■ lejul celei de a 40-a aniversări 
’ a instaurării puterii sovietice șî 

a creării Partidului Comunist 
din Azerbaidjan.

.O------------------

la înîîfBDinarea zilei de IM
BUDAPESTA 27 Coresponden

tul Agerpres transmite:
Oamenii muncii din R.P. Un

gară întîmpină ziua de 1 Mai 
cu noi rezultate în muncă. Nu
meroase colective și-au luat anga
jamente în vederea introducerii 
unor metode noi de muncă, care» 
asigură o productivitate mai înal
tă.

O brigadă de tehnicieni și in- 
■ gineri de la fabrica de automobile 

„Csepel" s-a angajat ca în cins
tea marii sărbători a clasei mun
citoare să construiască o mașină 
specială pentru tăierea table» 
groase, care va contribui la in
tensificarea ritmului de producție. 
Noua mașină a fost terminată 
înainte de termen și totodată s-a 
dat în folosință încă o mașină de 
construcție original pentru îndoi
rea tablei groase de oțel.

Noi ecoupi la cuvsntapea 
lui N. S. Hpuscîov la Baku

ATENA 27 (Agerpres). TASS 
anunță :

Presa ateniană acordă o mare 
atenție cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la Baku. Cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, scrie ziarul „Av- 
ghi", s-a bucurat de un ecou fa- 
vdrabil în Occident. „Cu toate în
cercările cercurilor războiului re
ce, cuvîntarea primului ministru 
sovietic a fost apreciată în Occi
dent ca o nouă dovadă a efortu
rilor depuse de Uniunea Sovie
tică pentru a obține înțelegerea 
cu Occidentul, ceea ce va ușura 
lucrările Conferinței la nivel 
înalt".

Ziarul „Unita" subliniază 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
Baku reprezintă „o chemare
nergică adresată puterilor occi
dentale de a nu renunța la spi
ritul de la Camp David". Pozi
ția expusă de N. S. Hrușciov, 
arată în continuare ziarul, „este 
o poziție deja cunoscută, dar 
faptul că ea a fost confirmată 
fără putință de echivoc cu pu
țin înaintea întâlnirii la nivel 
înalt și în comparație cu darea 
înapoi a lui Herter și Dillon, 
dovedește că în ajunul apropia
telor convorbiri U.R.S.S. dă do
vadă de fermitate".

că 
la 
e-

★

TIRANA 27 (Agerpres). TASS 
anunță :

Ziarele albaneze publică la loc 
de frunte o expunere amănunți
tă a cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la Baku. Ziarele „Zerii 
Popullit" și „Baskimi" au pu
blicat textul cuvîntării lui N. S. 
Hrușciov sub titlul mare: „Co
munismul a devenit o cauză con-

so-cretă a milioane de oameni 
vietici însuflețiți de ideile leni
niste". Ziarele reproduc în amă
nunțime pasajele din cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov în care el sub
liniază că întîlnirile lui cu șefii 
de state și de guverne, precum 
și cu alți oameni de stat, au dus 
în ultimul timp la slăbirea în
cordării
Popullit"
asemenea în evidență partea din 
discurs unde se spune că guver
nul sovietic a anunțat că în 
cursul tratativelor de la Paris 
judecata sănătoasă va triumfa 
și relațiile dintre țările repre
zentate la 
mai bune 
tuncf.

internaționale. „Zerii 
și „Baskimi" scot de

conferința vor deveni 
decît au fost pînă a-

Li Sîn Man a fost nevoit 
să demisioneze

SEUL (Agerpres)
Agențiile occidentale de presă 

anunță din Seul că Li Sîn Man 
și-a dat demisia. Dictatorul Li 
Sîn Man speriat de amploarea 
demonstrațiilor a făcut o declara
ție îr>> acest sens după ce casa lui 
a fost înconjurată de 500.000 de 
manifestanți. Aceasta a 
apogeul manifestațiilor 
maniste din tot cursul 
zile.

Comentatorii politici 
că evenimentele ce s-au petrecut 
la Seul la 26 aprilie depășesc cu 
mult ca amploare și profunzime 
evenimentele din 19 aprilie.

In cursul demonstrațiilor de la 
26 aprilie, studenții au dărîmat 
statuia lui Li Sîn Man din parcul 
„Pagoda" din Seul și au legat 
bustul statuii cu o frînghie, tî- 
rînd-o apoi pe străzi. Totodată 
demonstranții au pătruns în lo
cuința lui Li Ghi Bun, unul din 
liderii partidului liberal, de gu- 
vernămînt, care a fost ales vice
președinte al Coreei de sud în a- 
legerile falsificate din 15 martie, 
și au devastat-o complet.

Demonstranții au dat apoi foc 
închisorii „Tendemun" cea mai 
mare închisoare din Seul, au pă
truns în clădirea Direcției securi
tății publice a Coreei de sud, de 
unde și-aq, procurat arme, și au 
distrus apoi mai multe circum
scripții de poliție. 

» Agențiile de presă relatează că 
demonstranții au atacat și postul 
de radio Seul. Poliția și armata 
au făcut uz de arme în mai multe 
rînduri contra demonstranților. 
Au fost de asemenea folosite tan
curi și gaze lacrimogene. Potri
vit datelor preliminare, la 26 a- 
prilie au fost ucise 30 de persoa
ne, iar 173 au fost rănite. In fața 
agravării situației, la Seul sînt 
aduse în grabă noi contingente 
de trupe.

La Seul, cînd sutele de rnii de 
demonstranți au înconjurat reșe
dința lui Li Sîn Man cerînd de
misia lui, pe cer au apărut două 
elicoptere. In oraș au început 
să circule zvonul că Li Sîn Man 
ar fi fugit. In timpul acesta toți 
liderii partidului de guvernămînt 
au dispărut în direcții necunos
cute.

La 26 aprilie, deputății Adună
rii Naționale a Coreei de sud au 
fost convocați într-o sesiune ur
gentă. In rezoluția adoptată la 
această sesiune, după cum anun
ță corespondentul agenției United 
Press International, Adunarea Na
țională a cerut în afară de demi
sia imediată a lui Li Sîn Man, 
anularea alegerilor prezidențiale 
de la 15 martie și ținerea de noi 
alegeri, adoptarea unui amenda
ment la constituție care să pre
vadă un sistem parlamentar „de- 
săvîrșit" de guvernare sub con
ducerea unui cabinet provizoriu

După adoptarea acestui amen
dament, Adunarea Națională 
mează să fie dizolvată și să 
ținute imediat noi alegeri.

Inspăimîntat de amploarea 
țiunilor antiguvernamentale, la 26 
aprilie ambasadorul S.U.A. ia Seul 
a avut de două ori tratative cu

.............-..........---------------------------------

Anchetă în legătură cu recenta 
rebeliune din Venezuela

CARACAS 27 (Agerpres)
La 26 aprilie Ministerul de In

terne din Venezuela a publicat un 
comunicat care interzice pentru 
viitoarele 15 zile toate manifes
tațiile politice cu excepția de
monstrațiilor muncitorești cu pri
lejul zilei de 1 Mai. Gomunicatul 
precizează că această măsură es
te menită să înlesnească ancheta 
autorităților cu privire la recenta 
rebeliune,

constituit
antilisîn- 
ultimelor

apreciază

*

MOSCOVA 27. Corespondentul 
Agerpres transmite:

In zilele din preajma sărbăto
rii de 1 Mai, la Moscova, ca și 
In celelalte orașe din Uniunea So
vietică are loc mutarea în masă 
a populației din case vechi în clă
diri de locuit noi. Comisiile raio
nale de distribuire a locuințelor 
au foarte mult de lucru. Toată 
luna aprilie, de dimineața pînă 
seara, au întocmit liste lungi de 
cetățeni ale căror familii, vor în- 
tîmpina sărbătoarea în noile car
tiere.

Solicitat de corespondentul A- 
gerpres, Alexei Nikiforov, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv 
al Sovietului din Moscova, a de
clarat că planul construcțiilor de 
locuințe pe primele 4 luni ale a- 
nului a fost depășit cu 14 la su
tă. Peste 50.000 de familii se 
mută acum în apartamente con
fortabile, construite de stat.

împotriva discriminării rasiale
U. A.

mișcarea studențească împotriva 
discriminărilor rasiale este foar
te combativă și ferm hotărîtă de 
a continua lupta împotriva se
gregației și discriminării.

La conferință a fost adoptată 
o rezoluție cu privire la pregăti
rea campaniei pentru boicotarea 
tuturor întreprinderilor comer
ciale care practică segregația. 
Boicotul se aplică deja în multe 
orașe din S.U.A.

în S.
NEW YORK 27 (Agerpres). 
Mișcarea de protest împotriva 

discriminărilor rasiale în S.U.A. 
ia o amploare tot mai mare. Săp- 
tămîna trecută la Raleigh (Ca
rolina de nord) a avut loc o con
ferință la care au participat pes
te 200 de delegați din partea a 
52 de colegii, 13 state din sud 
și districtul federal 
Participanții 
hotărît 
pentru 
protest 
pentru 
cari.

Preotul Martin Luther King 
fruntaș al mișcării negrilor din 
S.U.A., care a luat cuvîntul la 
această conferință, a arătat că

Columbia, 
la conferință au 

să creeze o organizație 
coordonarea mișcării de 

a studenților negri și 
extinderea acestei miș-

---- o
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• NEW YORK. La New York 
s-a încheiat cea de-a 29-a sesiune 
a Consiliului Economic și Social 
al O. N.U. Printre problemele cele 
mat importante discutate la sesiu
ne sînt industrializarea, folosirea 
resurselor de apă și resurselor de 
petrol și construcția de coopera
tive în țările slab dezvoltate. Se
siunea a adoptat rezoluțiile cores
punzătoare în problemele discu
tate.

de 26 aprilie a avut loc la Tokio 
o mare demonstrație la care au 
participat peste 7.000 de studenți. 
Demonstrația a avut loc în fața 
clădirii parlamentului japonez și 
a fost îndreptată împotriva încer
cărilor guvernului Kiși de a grăbi 
ratificarea „tratatului de securi
tate japono-american" revizuit

0 nouă și importantă suprafață 
agricolă a trecut

în proprietatea statului cuban
HAVANA 27 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anun

ță că la 27 aprilie 109.344 ha. 
terenuri aparținînd societății a- 
mericane „United Fruit" au fost 
trecute în proprietatea statului 
cuban potrivit hotărîrii de ex
proprieri luate în baza legii pen
tru reforma agrară. Aceste te
renuri situate în provincia O- 
riente vor fi afectate în parte 
cooperativelor pentru cultivarea 
trestiei de zahăr.

ur-
fie

ac-

• PEKIN. In capitala Tibetu
lui, Lhasa, s-a deschis cea de-a 
IV-a plenară a Comitetului de pre
gătire pentru constituirea Regiu
nii Autonome Tibetane. La plena
ră sînt discutate rezultatele ob
ținute anul trecut în dezvoltarea 
regiunii și sînt elaborate planuri
le pentru anul 1960.

• TOKIO. Agenția France Pres- 
se relatează că în dimineața zilei

• LOMME. La 27 aprilie s-a 
proclamat independent cel de-al 
12-lea stat african — Togo — si
tuat în vestul Africii, între Gha
na și Dahomey.

La miezul nopții de 26 spre 27 
aprilie primul ministru, Sylvanus 
Olympio, a declarat Togo-ul repu
blică independentă și suverană, e- 
veniment care va fi marcat 
arborarea steagului național 
supra reședinței guvernului, 
cum și prin 100 de salve de

prin 
dea-. 
pre- 
tun.

Agenția Prensa Latina anunță 
că conducătorul rebeliunii, gene
ralul Jesus Maria Castro Leon, a 
fost prins și se află închis pe 
bordul unui vas de război; el va 
fi judecat de un tribunal militar. 
Agenția relatează de asemenea 
că grupul de țărani din provincia 
Tachira, care l-au arestat pe ge
neralul rebel după eșecul loviturii 
sale de stat, vor primi pămînt și 
credit agricol.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani» Sir. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.; interurban 322.

bi Sîn Man. A doua oară el a 
sosit la reședința lui Li Sîn Man 
însoțit de generalul Magruder, 
comandantul forțelor armate ale 
S.U.A-, și ale O.N.U. în Coreea 
de sud și de generalul locotenent 
Son Io Cian, șeful statului major 
al armatei sud-coreene. Imediat 
după cea de-a doua întâlnire cu 
ambasadorul american Li Sîn Man 
a declarat Ia radio că demisio- 
nează

Poziția S.U .A. care exercită 
presiuni asupra lui Li Sin Man 
este lesne de înțeles, întrucît gu 
verntil american încearcă acum să 
salveze în Coreea de sud ceea ce 
se mai poate salva. Li Sîn Man 
a devenit un personaj mult prea 
dezgustător iar regimul său a de
venit mult prea odios poporului 
sud-coreean. Nemulțumirea cr'es- 
cîndă a poporului coreean înspăi- 
mîntă S.U.A. Pentru a-și menți
ne și consolida pozițiile în Coreea 
de sud, S.U.A. sînt acum gata 
să-l jertfească pe Li Sîn Man și 
să mizeze pe un alt lider sud-co- 
reean nu mai puțin devotat Wa
shingtonului.

De astăzi, după hotărîrea Adu
nării Naționale, în Coreea de sud 
întreaga putere executivă trebuie 
sâ treacă în mîinile lui Ho Cijon, 
noul ministru al Afacerilor Exter
ne. Li Sîn Man continuă însă să 
se cramponeze de putere, încear^Ă 
să recurgă la diferite marț-W 
pentru a cîștiga timp. El și-a for
mulat hotărîrea de a demisiona în 
termeni foarte nebuloși și a de
clarat corespondenților că își va 
prezenta candidatura la noile a- 
legeri prezidențiale.

PR088AM DE RADIO
29 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Cicliștii 
veseli — program de muzică u- 
șoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
9,00 Arii din opere, 10,10 Suite 
de tineri compozitori romîni, 
11,03 Teatru la microfon: „De-o 
vîrstă cu furtuna". Adaptare ra
diofonică după piesa lui Ț. So- 
lodar, 13,05 Concert de prînz 
14,00 Interpreți de muzică po
lară din țări prietene, 15,35 L 
repertoriului cîntăreței Mar<« 
Lătărețu. 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,25 Muzică din operele 
compozitorilor noștri, 18,35 „Tră
iesc o zi frumoasă" — program 
de muzică ușoară romînească, 
19,05 Cîntece scrise în cinstea 
zilei de 1 Mai, 21,30 Din comoa
ra folclorului nostru. PROGRA
MUL II. 14,30 Muzică populară 
din diferite regiuni ale țării, 
15,40 „Frumoasă-i viața de mi
ner" — emisiune de cîntece, 16,15 
Concert de muzică populară ro
mînească. 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,30 Sfatul medicului", 
18,30 Cîntă corul de copii al Ra- 
dmteleviziunii, 20,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 20,30 Din creațiile lui Geor
ge Enescu, 21,15 Muzică din o- 
pereta „Nunta la Malinovka" de 
Alexandrov, 21,45 Album artistic.

Radiojurnale și 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00;

13,00; 15,00; 
22,00;
14,00; 16,00; 18,00;

7,00; 11,00; 
19,00; 20,00; 
gramul II : 
21,00; 23,00.

—=■*■

buletine de

17.00;
23,52. °ro-

CINEMATOGRAFE
29 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mireasa răpită; AL. SA- 
HIA: Sabie și zar; PETRILA: 
Omul cu pantaloni scurți; LO- 
NEA:
Mai tare ca moartea; VULCAN : 
N-a fost în zadar: LUPENI : Vise 
de duminică; BARBATEN1 : Co
rnices.

Avalanșa; AN1NOASA:

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


