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Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Acțiuni pentru înlnmsetafea 
oiaiolui Lupeni

Drumuri reparate 
prin muncă patriotică
La îndemnul Comitetului exe

cutiv al Sfatului popular din Lu
peni numeroși deputați din oraș 
au mobilizat cetățenii din cir
cumscripțiile lor la diferite ac
țiuni de muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea orașului.

Astfel, peste 50 de cetățeni, 
mobilizați de deputatul Mihăia- 
sa Gheorghe, au reparat drumul 
ce duce din centrul orașului spre 
cartierul Carolina. Ei au încăr
cat și transportat spre locul lu
crării peste 60 m. c. pietriș, au 
executat nivelarea drumului pe 
sute de metri

Printre cei care s-au eviden
țiat la această lucrare se numă
ră tovarășii Dușă Stefan. Pavel 
Gheorghe, Vlaic I., Matei I. ș. a.

Cu ajutorul utemiștilor
Pentru înfrumusețarea unor 

parcuri și alei deputății Doțiu 
Avram și Stoica Tănase au or
ganizat cu ajutorul comitetului 
orășenesc U.T.M. o zi de muncă 
voluntară pentru transport de 
pietriș de la carierele din împre
jurimi. Cei peste 20 de tineri, ca
re au participat Ia această ac
țiune, au adus și împrăștiat pe 
alei, 35 tone de pietriș calcafos 
alb-roșcat. Urmînd acest exem
plu numeroși utemiști de la Școa
la medie mixtă din Lupeni au 
săpat de-a lungul străzii Gh. 
Gheorghiu-Dej, un șanț lung de 
100 de metri necesar plantării 
unui gard viu. Ei au mai trans
portat la fața locului 10 autoca
mioane de pămînt fertil.

Grijă fafă de curățenie
Echipele de zugravi, dulgheri, 

salubriști, cît și mașinile și că- 
uțele de transport ale l.C.O. Lu

peni, au fost repartizate pe car
tiere și străzi, fiecare, avînd un 
plan concret de activitate. Solt- 
citînd ajutorul deputaților din 
circumscripții, serviciul l.C.O. 
Lupeni a reușit să termine încă 
înainte de 1 Mai curățenia ora
șului, reparațiile și amenajările 
propuse. Un sprijin prețios în a- 
ceastă direcție au acordat depută
ții Szacsko Elisabeta, Hornung 
Francisc, Utto Ludovic, Breiti- 
gan Ignat, Guia Paula, Bartha , 
Emma și alții. I
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La l.R.T.A. Petroșani muncește un colectiv harnic care a ob
ținut în cinstea lui 1 Mai economii de peste 50.000 lei printr-r 
mai bună întreținere a autovehiculelor, prin reducerea consumu
rilor de carburanți și lubrifianți IN CLIȘEU : Mecanicul auto O- 
laru Vasile, fruntaș în lupta pentru reparații de calitate, a fost 
surprins în momentul cînd asculta atent mersul unei pompe de 
aer. Lucrarea este bună l
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Utemistul Pre
oteasa Ioan este 
strungar la a- 
telierele auto
bazei C.C.V.J. 
El luptă pentru a 
obține economii 
prin prelucrarea 
exactă și de b" 
nă calitate a 
pieselor de 
schimb pentru 
autovehicule. In 
clișeul nostru îl 
vedem în timp 
ce prelucrează 
la strung, cu 
mare atenție, 
un bulon sferic 
pentru o articu 
lațîe la autoca 
m ionul GAZ-51.

«
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Tineri la acțiuni de împădurire
Trecuseră doar cîteva zile de 

la chemarea comitetului U.T.M. 
al minei Aninoasa, adresată ti
nerilor de a participa la lucră
rile de împădurire. Intr-o dimi
neață, liniștea fu întreruptă de 
cîntecul celor peste 30 de tineri 
în fruntea cărora mergea un tî- 
năr purtînd drapelul roșu al bri
găzii de muncă patriotică. Cei 6 
km. pînă la locul de muncă aJ 
brigăzii, au fost străbătuți cu 
cîntec și voie bună. Ajunși, pen
tru ca munca să meargă cît mai 
bine, tinerii au propus să se îm
partă' în echipe de cîte trei. In
tre echipe a pornit apoi între
cerea pentru cantitatea și cali
tatea lucrărilor de plantație ,

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut pînă în prezent echipele 
conduse de Tămaș Vasile, Băni
că Nicolae și Foghel loan.

Numai în 5 zile cele 9 echipe 
au plantat peste 20.000 puieți. 
După orele de lucru tinerii au 
un bogat program cultural-edu- 
cativ. Tovarășul Ciontea Ioan 
comandantul taberei a expus în 
fața tinerilor conferințe ca: „Via
ța și operele lui Lenin", „1 Mai

în trecut și astăzi". De aseme
nea în timpul liber au loc între
ceri sportive.

I. ARAMĂ
corespondent

SPIRIT GOSPODĂRESC
In luna aprilie numeroși ce

tățeni din localitatea Lonea, au 
participat cu entuziasm la o sea
mă de acțiuni de muncă patrio
tică. Sub îndrumairea grupelor 
de partid, a deputatilor și comi
siilor de femeIZ..ceT2eni: din di 
ferite cartiere din Petrila și Lo
nea, au contribuit la amenajarea 
de spatii verzi și la alte acțiuni 
patriotice de înfrumusețare a 
localității

In fața gării din Lonea s-a 
așternut piatră roșie,' s-a con
struit un gard metalic și a fost 
instalată rețeaua de iluminat e- 
lectric pe scările ce urcă înspre

Agitatorul Jula Emil vorbește ortacilor
Lucrurile s-au întîmplat puțin 

după începutul acestui an. La 
sectorul III dl minei Vulcan a- 
vusese loc o adunare generală a 
comuniștilor din sector. Se dez
bătuse citeva ore în șir problema 
reducerii consumului de lemn, 
sursă bogată de economii. Atunci 
s-au luat unele hotărîri.

- - Ce o fi cu șeful nostru, că 
3 prea întirzie la birou — se între, 

bau minerii dintr-un schimb al 
o brigăzii lui Jula Emil, într-una 
o din dimineți. Ceva mai tîrziu 

veni la locul de muncă și briga
dierul. Oamenii s-au uitat între
bător la el, dar nu i-au zis ni
mic tot șutul. Numai către ora 
schimbului cineva întrebă :

— Ce ați avut azi dimineață 
atîta amar de timp de discutat 
la birou ?

Brigadierul i să pentru citeva 
minute picul din mină, isi strîn- 
se oamenii în jur și le spuse:

— Să știți că de mîine schim
băm locul de muncă: Mergem la 
galeria direcțională de pe stratul 
6. Știți care-i ? Acolo vom lucra. 
Vom înlocui armarea din lemn cu 
inele de bolțari. Acum, iată i ce.8
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IN CINSTEA CEiUl DE AL TTI-lea CONGRES al P.M.R,

Colectivul sectorului V de la mina Lonea 
obține succese de seamă

Muncind cu entuziasm, minerii 
sectorului V de la exploatarea mi
nieră Lonea, sint hotărîți să în- 
tîmpine cel de-al III-Iea Gongres 
al P.M.R. cu noi succese în 
muncă. Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din sector, 
în frunte cu comuniștii, s-a an
gajat ca în cinstea acestui eveni
ment de o importanță deosebită 
în viața partidului și a poporului 
nostru să extragă din adîncurile 
minei cărbune de calitate și la 
un preț de cost cît mai redus. 
Munca politică desfășurată de or
ganizația de bază din sector este 
orientată spre mobilizarea între
gului colectiv la înfăptuirea aces
tor sarcini trasate de partid.

Făcînd bilanțul activității sec
torului în întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea Congresu
lui, vedem că strădaniile colecti
vului de aici sînt încununate de 
succes. Brigăzile de mineri au 
extras în acest an din abatajele 
sectorului peste 5.500 tone de 
cărbune peste plan, cu o producti
vitate superioară față de anul 
trecut. Așa 3e pildă, în luna a- 
prilie a.c., randamentul pe sec
tor a crescut cu 0,087 tone căr
bune pe post față de sarcina pla
nificată.

In cadrul întrecerii colectivul 
sectorului se preocupă îndeaproa
pe de îmbunătățirea continuă a 
calității producției. Această pro
blemă a fost pe larg dezbătută în 
consfătuirile de producție, cu maiș* 
trii mineri, șefii de brigăzi, cu 
fruntașii în producție.

Dacă în primul trimestru al 
anului curent mina Lonea a fost 
penalizată cu 129.000 lei pentru 
procentajul ridicat de cenușă, în 
schimb în luna trecută a primit 
bonificații.

In scopul îmbunătățirii conti
nue a calității cărbunelui, organi
zația de bază din sectorul V a 
luat o serie de măsuri menite să 
ducă la realizarea acestui indice 
al producției. Astfel, au fost ins- 
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strada I. C. Frimu. In aceste 
munci s-au evidențiat tovarășii 
Melcer Mihai, Grecea Dumitru, 
Iliescu Boris și alții. De aseme
nea comisia de femei de la 
curile din Lonea. în frunte 
tovarășa Chiruța Luiza, a 
bilizat un număr însemnat 
femei la amenajarea de spații 
verzi în fața blocurilor.

Realizări frumoase în crearea 
de spații verzi și plantarea de 
flori, au obținut și femeile din 
cartierul Pușkin din Petrila, cît 
și cele din circumscripția depu
tatei Bertoti Ileana.

vreau să spun : Măsura asta-t de 
mare importanță pentru sectorul 
nostru și noi trebuie să fim mîn- 
dti că ni s-a dat nouă sarcina 
asta. Lemnul ii material scump, 
prea scump, ca să-l folosim așa, 
oriunde în mină, mai ales că bol- 
țarii sînt mai rezistenți.

— Las-o încolo, Umile; Eu am 

auzii că metrul cub de lemn este 
doar citeva sute de lei, sări un 
ortac

— Da, ai dreptate, ii puse la 
punct brigadierul. Dar te-ai gin- 
dit vreodată că din lemnul care 
intră în mină se pot face sute, 
mii de mobile, case și cite alte
le ? Ce, fie-ți strică o mobilă mai 
ieftină ? Atunci ?

...Ortacii au mai discutat. Pi
uă la urmă Cu toții au înțeles im
portanța noii sarcini. Galeria di
recțională de la stratul 6 a înce
put să-și schimbe haina de lenin 
cu inelele albe ale, bolțarilor. 
Lemnul era scos șt trimis la aba. 

truiți temeinic agitatorii, care 
desfășoară o activitate vie în 
rîndurile muncitorilor din abataje. 
Agitatorul Iancu Nicolae, maistru 
miner, a organizat mai multe cons 
vorbiri cu brigăzile de mineri, 
unde le-a vorbit despre importan
ța reducerii continue a prețului 
de cost al cărbunelui.

De asemenea, agitatorii Timar; 
Gheorghe, Pilea Petru și- alții, au 
discutat cu minerii din brigăzile 
pe care le conduc despre impor
tanța folosirii din plin a timpu
lui de lucru, a organizării muncii 
in brigăzi. Șefii de brigăzi Toacă 
Ștefan, Petric Simion și alții, au 
discutat cu fiecare muncitor din 
brigadă despre refolosirea lemnu
lui vechi de mină, reducerea nu
mărului de găuri, întărirea disci
plinei în producție.

Agitatorii din sector au ținut 
convorbiri cu brigăzile unde au 
vorbit despre contribuția pe care 
trebuie s-o aducă flecare munci
tor pentru realizarea sarcinii de 
întrecere a colectivului minei, 
eare s-a angajat să realizeze 
1.500.000 lei economii. In convor
birile lor, agitatorii au afăt'at că 
se pot obține însemnate econo
mii prin creșterea productivității 
muncii, folosirea la maximum a 
utilajelor existente, reducerea con
sumului de energie electrică cu 
1 kWh pe tona de cărbune ex
trasă.

Munca agitatorilor este rodni
că, mai ales prin faptul că ei se 
situează în fruntea tuturor acțiu
nilor, constituind exemple în mun
că. In lupta pentru obținerea de 
cît mai multe economii, fiecare 
brigadă se preocupă să economi
sească cît mai mult material lem
nos. Înainte de prăbușirea abata
jelor se dă bătălia pentru rănirea 
unei cantități cît mai mari de 
lemn. Așa de exemplu, tovarășul 
Toacă Ștefan, împreună cu bri
gada pe care o conduce, a răpit 
peste 80 bucăți de juguri și stîlpi, 
iar muncitorii din brigăzile lui 
Petric Simion, Timar Gheorghe. 
cîte 60 bucăți de lemn fiecare.

Un lucru demn de remarcat în 
desfășurarea întrecerii și care a 
contribuit din plin la îmbunătă
țirea muncii în sector, este faptul 
că a crescut spiritul de răspunde
re al muncitorilor față de sarcini, 
față de calitatea producției cît și 
disciplina în producție. Absențele 
nemotivate au fost reduse cu 60 
la sută față de luna trecută, iar 
în luna martie și aprilie a.c. nici 
una din brigăzi nu a fost penali
zată pentru calitate necorespunză. 
toare a producției. Acest lucru do
vedește creșterea conștiinței mun
citorilor, interesul lor pentru rea
lizarea indicilor de plan, hotărî- 
rea lor fermă de a se menține me
reu în fruntea întrecerii socialiste 
pe exploatare.
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taje unde era nevoie de el. Lu
crul insă mergea slab. Minerii nu 
prea erau tnvățați să lucreze cu 
bolțari. Jula și-a dat seama de 
aceasta.

— Merge greu așa-i ? întrebă 
odată Jula. Nu spuneți nu, că 
văd eu. Trebuie să mai învățăm 
să armăm cu bolțarii ăștia. Știți 
voi ce înseamnă armarea cu bol
țari ? Uite, să zicem că o galerie 
armată cu lemn trebuie rear mată 
după citeva luni. Ei bine, bolțarii 
țin cîțiva ani. Asta înseamnă, că 
fiecare metru pătrat de galerie 
armat cu bolțari aduce economii 
aproape de 100 lei.

....In multe zile, apoi, ortacii a. 
gitatorului Jula împreună cu el 
au zăbovit în biroul sectorului 
învățînd de la inginer cum să 
lucreze mai bine. Au fost îndru
mați și practic la locul de mun
că. Acum galeria e strînsă în 
inele de beton pe aproape 200 m. 
lungime, iar brigada comunistu
lui Jula Emil a devenit „specia
listă" în armarea cu bolțari.

D. HOMORODEANU 
corespondent
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pneumatice

aceste 
unelte- 
a fost

TEHNICII MINIERE
.... —

La U.R.U.M.P. inovatorul Jic Jianu este cunoscut drept unul 
din cei mai activi luptători pentru economii și pentru introduce
rea tehjjjcij noi. In cinstea zilei de 1 Mai el a pus la punct o 

ffiJUa și însemnată inovație. E vorba de presa pneumatică în două 
trepte care va înlocui presa hidraulică uzată din secția sculărie. 
Noua presă destinată confecționării pieselor mici ca agrafe pentru 
conducte de cauciuc, plăcuțe pentru utilaje etc. fiind 
din materiale date 
țin idecît una nouă, 
presei concepute de

construită 
spre retopire costă aproape de 3 ori mai pu- 
IN CLIȘEU : Inovatorul Jic Jianu face proba 
el.

o

metodă de îmbinare 
a segmenților

Pînă în prezent, solidarizarea 
segmenților care alcătuiesc cin- 
tra metalică folosită la susține
rea provizorie a lucrărilor mi
niere se face cu ajutorul ecli- 
relor și buloanelor. Acest proce- 
de'.i ește defectuos, deoarece fi
ințele șuruburilor se degradea
ză. în scurt timp din cauza umi
dității din subteran. Astfel, mon
tarea și demontarea segmenților 
cintrelor metalice se face cu 
greutate și provoacă dese întîr- 
zieri în executarea lucrărilor.

Noua metodă constă în înlo
cuirea șuruburilor de solidariza
re a segmenților cintrei prin 
pană metalică, în care scop se 
sudează cîte o plăcuță dreptun
ghiulară la capetele segmentului 
superior al cintrei și cîte o plă
cuță din OL cornier (sau cîte 
'două plăcuțe dreptunghiulare) 
la capetele 'segmentului inferior 
al cintrei.

Pana metalică poate fi fixată 
de segmentul superior al cintrei 
printr-un lanț.

Pentru solidarizarea segmenți
lor cintrei, se introduce pana prin 
batere ușoară în locașul ei. Pana

Nouă
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cintrei metalice

va îi curbată ușor, după 
de curbură a segmenților, pentru 
a fi introdusă $i scoasă ușor la 
montarea și demontarea cintre- 
lor/

Prin aplicarea acestui sistem 
se reduce simțitor timpul de 
montare și demontare a cintre- 
lor și se reduce consumul de 
fier pentru eclise și buloane.

raza
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Transportor șerpuitor j 

de tip nou j 

Recent a fost proiectat, cons- î 
truit și încercat cu succes trans- J 
portorul cu raclete șerpuitor 4 
KSTI—20, destinat transportului i 
de cărbune în abatajele frontale J 
din stratele subțiri. Transporio- 4 
rul KSTI—20 este prevăzut cu ț 
două lanțuri articulate, cu racle- j 
te, avînd un debit de 80 t/h, șt 4 
este acționat cu motor electric de 4 
22 kW. O mufă de siguranță eu 1 
alice asigură oprirea transporte- J 
rului în caz de suprasolicitare. 4 
Lanțurile și construcția specială J 
a jgheaburilor permit șerpuirea J 
transportorului în plan orizon- * 
tal, unghiul de deviere posibilă a 4 
unui jgheab față de altul fiind J 
de 2,5—3 grade.

In felul acesta linia transpor
torului poate urmări 
bilă

linia 
a frontului de abataj.

Perforatoare
fără supape

U.R.S.S. au fost proiectateIn
șl fabricate cu titlu experimentai 
perforatoarele pneumatice PR-21 
manual și PT-35 pe coloană. Par
ticularitatea acestor perforatoare 
constă în faptul că distribuția 
aerului se face fără supape sau 
sertare. Aerul comprimat acțio
nează din această cauză cu ex
pansiune fracționată, sporind ast- j 
fel randamentul perforatorului cu 4 
circa 50 la sută față de tipul cu ♦ 
supape. De asemenea presiunea] 
aerului la ieșirea din perforator î 
scade, ceea ce micșorează zgo- t 
moțul produs. |

J
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Matriță pentru confecționat cleme 
la acumulatori

Intr-o perioadă, transportul 
subteran la mina Uricani avea 
de suferit din lipsa clemelor pen
tru acumulatorii locomotivelor e- 
lectrice.

Pentru înlăturarea acestui in
convenient, inovatorul Mariaș 
Alexandru a găsit soluția con
fecționării acestor cleme chiar 
la atelierul exploatării miniere, 
întrebuințînd materiale recupera
bile, cablu degradat și plumb 
recuperat de la cablurile armate 
degradate. .

Dispozitiv
de spălare 

și ungere rapidă 
a sculelor 
fără demontarea îor

Defectarea înainte de vreme a 
perforatoarelor și ciocanelor de 
abataj pneumatice se datorește 
întreținerii necorespunzătoare și 
neconforme cu normele de ex
ploatare. Această întreținere ar 
consta din demontarea, spălarea,

montarea la loc 
după

ungerea 
perforatorului 
schimb de lucru. Or, această o- 
perație necesită manoperă, timp 
și specialiști cunoscători ai mo
dului de funcționare al acestor 
unelte pneumatice.

a 
fiecare

O

RECENZIE

Soluția constă dintr-o matriță, 
cu ajutorul căreia se pot turna 
clemele necesare acumulatorilor 
pentru locomotivele electrice.

Clemele confecționate cu aceas
tă matriță în cadrul exploatării, 
sînt superioare celor originale, 
datorită suprafeței de contact 
mai mare și a unei aderențe mai 
bune față de bornele plăcilor.

In felul acesta, s-a putut re
zolva problema lipsei clemelor 
de la acumulatori, asigurîndu-se 
transportul cu locomotivele elec
trice.

Pentru a se înlătura 
greutăți in întreținerea 
lor pneumatice miniere, 
construit un dispozitiv cu ajuto
rul căruia se spală și se unge 
perforatorul fără a fi necesară 
demontarea lui.

Dispozitivul (vezi figura) func
ționează în felul următor: se 
introduc perforatorul sau cioca
nul de abataj în vasul 1 cu lo
cașul cozii sfredelului în cepul 2 
(pe rulment) de aceeași formă, 
fixat pe fundul vasului 1; se ra
cordează perforatorul Ia dispo
zitiv cu ajutorul furtunului 3, se 
deschide robinetul 4 de la con
ducta de aer comprimat, robi
netele 5 și 6 fiind deschise, res
tul închise. In felul acesta aerul 
comprimat pătrunde în perfora
tor și-l curăță de praf. Apoi se 
închid robinetele 5 și 6 și se 
deschid robinetele 7 și 8. In fe
lul acesta, se trimite sub pre
siune petrol care spală toate pie
sele perforatorului. Se închid ro 
binetele 7 și 8 și se deschid ro
binetele 9 și 10. In felul acesta 
se trimite în perforator ulei care 
unge toate piesele perforatorului.

Atît uleiul cît și petrolul pot 
fi recuperate în vase diferite a- 
șezate lîngă vasul 1. Durata 
spălării și ungerii nu depășește 
3—4 minute.

Evacuarea și decantarea apelor 
industriale

Din procesul de prelucrare a 
cărbunilor și altor minerale re
zultă un mare volum de ape in- 
dustriale. Evacuarea acestor ape 
murdare direct în rîuri duce la 
compromiterea faunei piscicole și 
la imposibilitatea folosirii, lor: 
depunerea suspensiilor solide în 
albia rîurilor cauzează inundații 
dăunătoare terenurilor învecinate 
în perioada precipitațiilor mai 
abundente.

In volumul recent apărut în 
Editura tehnică cu privire la eva
cuarea și decantarea apelor se fac 
mai întîi considerații generale cu

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

Metode noi de etanșare a lucrărilor de Izolare 
in minele din Valea Jiului

privire la apele industriale Iu 
suspensii minerale și la regimul 
de deversare *tn cursurile natura
le de apă, arățindu-se pe scurt 
metodele curente pentru evacua
rea și limpezirea acestor ape. r 
descriu apoi principiul șl mei 
dologia procedeului „depunerii 
subacvatice dirijate" și al „sondei 
inverse", făcînd o comparație cri
tică cu celelalte procedee. Lucra
rea sugerează pentru prima dată 
la noi. în țară o rezolvare și o 
fundamentare științifică a acestei

Stația de cer
cetări pentru se
curitatea minieră 
din Petroșani e-
fectuează începînd din anul 1955 
cercetări în legătură cu preveni
rea, combaterea și lichidarea ve
chilor focuri de mină. Lucrările 
efectuate au urmărit analizarea 
cauzelor apariției în trecut a fo
curilor de mină, studierea condi
țiilor de evoluție a acestora, pre
cum și experimentarea mijloace
lor de prevenire, combatere și 
lichidare a lor. Practica minie
ră din Valea Jiului a scos în e- 
vidență faptul că paralel cu me
todele de combatere activă a fo
curilor de mină e 
combaterea indirectă care se face 
prin izolarea lor cu ajutorul di
gurilor. Construcțiile de izolare 
întîlnite curent în cazul minelor 
din Valea Jiului sînt fie provi
zorii (blinduri), fie definitive 
(diguri din beton, din butuci cu 
argilă bătută și din zidărie de 
cărămidă).

In anul 1959 S.C.S.M. a luat 
în studiu posibilitățile de etan
șare a digurilor de izolare, lu
crările de cercetare fiind condu
se pe două căi:

1. — Folosirea unor materiale 
și aplicarea unor metode de con

necesară și

încît 
etan-

Procedee tehnice 
moderne

permeabilitate 
seama în mod

poliizoprenică nevulcanizată; a- 
mestec de emulsie poliizoprenică 
sau amestecuri de emulsie pre- 
vulcanizată și nevulcanizată cu 
strat final prevulcanizat.

După stabilirea și încercarea 
în fază de laborator, s-a trecut 

la aplicarea lor 
în faza pilot la 
mina Petrila 
și semiindustria- 
lă la 
nea.

folosire.

mina Lo-

strucție a digurilor astfel 
să se asigure un gard de 
șare și elasticitate cît mai ri
dicat.

2. — Tratarea suprafețelor di
gurilor de izolare cu substanțe 
peliculogene pentru a obține în 
condițiile de e- 
lasticitate impu
se, impermeabili- 
zarea acestora.

Pentru realiza
rea unei pelicule 
elastice și cu o 
scăzută s-a ținut
special și de condițiunile impu
se de N.T.S.: să nu dea vapori 
toxici sau inflamabili, să aibă 
volatilitate mare, să dea o sub
stanță peliculogenă care să fie 
aderență continuă, impermeabilă, 
elastică și stabilă în condiții de 
totală umiditate și temperatura 
de 50 grade Celsius.

In urma cercetărilor de labo
rator efectuate s-a stabilit drept 
corespunzătoare pentru etanșarea 
digurilor, aplicarea în straturi 
alternative a următoarelor rețe
te : emulsie poliizoprenică nevul- 
canizată și coagulant; emulsie

înainte de 
fost filtrată printr-o 
chiuri de 1 mm. pentru îndepăr
tarea coagulărilor. Suprafețele 
digurilor de beton și pereții ga
leriilor pe o lungime de 1—1,2 
m. au fost sclivisite înaintea e- 
tanșării, pentru a asigura ade
rența peliculei și continuitatea 
ei. Aplicarea peliculelor pe dig 
s-a realizat prin pulverizarea e- 
mulsiilor și a celorlalte substan
țe cu pistoale de pulverizare de 
tipul celor întrebuințate pentru 
vopsirea cu lac.

In momentul începerii cercetă
rilor (după 9 luni de la închi
dere) rezultatele analizelor pro-

emulsia a 
sită cu o-

belor de gaze a- 
rată că focul se 
găsea într-o fa
ză de ardere a-

vansată. După aproape o lună 
de la etanșare, rezultatele pro
belor de gaze au indicat o îm
bunătățire esențială a condiții
lor de stingere a focului : bio
xid de carbon 3,65—1,10 la su
tă, oxigen 6,17—0,40 la sută, 
metan 20,20—96,57 la sută, oxid 
de carbon 0,00463—0,00386 la 
digurile de inspirație și expira
ție.

In concluzie, cercetările efec
tuate au scos în evidență faptul 
că etanșarea digurilor cu cauciuc 
poliizoprenic prevulcanizat și 
nevulcanîzat. constituie un mij
loc foarte eficace pentru îmbu
nătățirea condițiilor de stingere 
a vechilor focuri. Costul mediu 
al etanșării s-a evaluat la 100 
lei pe m. p. suprafață de dig. 
Această cheltuială suplimentară 
reprezintă în esență o economie, 
ținînd seama de faptul că efec
tele etanșării reduc timpul de 
izolare, pierderile de cărbune în 
spațiul îndiguit, evită denivelă
rile și degradarea lucrărilor mi
niere din zona izolată.

ing. TOMUȘ IOAN 
S.C.S.M. Petroșani
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fundamentare științifică 
probleme.

Apele industriale cu 
minerale se evacuează 
canic într-un iaz de 
printr-o conductă de centură per
forată și prin jgheaburi 'de repar, 
tiție. Prin „depunerea subacva
tică dirijată" a suspensiilor mine
rale se formează un sediment 
compact (digul de închidere a 
iazului), simultan cu limpezirea 
și evacuarea permanentă a apei 
din iaz prin dispozitivul „sondă 
inversă".

La procedeul de depunere sub
acvatică dirijată înălțarea digu
lui de închidere a iazului se rea
lizează de la sine prin stratifica
rea încrucișată în solzi a suspen
siilor minerale obținută prin pen
dularea jgheaburilor de repartiție; 
sedimentul astfel format are o 
textură compactă care asigură 
stabilitatea și impermeabilitatea 
digului de centură și a cuvetei 
iazului.

Procedeul este original prin 
fundamentarea științifică și se ca
racterizează prin simplitatea de 
construire și funcționare cum și 
printr-o reducere importantă 
investițiilor și a cheltuielilor 
exploatare, acestea ajungînd 
condițiile din țara noastră să 
prezinte doar 30—40 la sută 
investițiile și prețul de cost 
procedeelor clasice.

suspensit 
hidrome- 
decantare

a 
de 
in 
re. 
din

al



Cadre bine pregătite, preocupare de bază 
a Școlii miniere din Lupeni

In anii de democrație populară, 
în Valea Jiului au luat 'lință pe 
lingă loate exploatările miniere 
școli de calificare, școli care aduc 
an de an un aport de seamă la 
ridicarea, calificării muncitorilor 
mineri.

Școala minieră din Lupeni a 
doi ani pes- 
iar in anul 
au absolvii 

mineri și 36 
această pro- 

l.i rîn- 
minerilor fruntași unii

promovat în ultimii 
te 160 de mineri, 
școlar 1959—1960 
cursurile alți 53 de 
ajutori mineri. Din 
moție mulți sînt astăzi în 
durile i 
dintre ei chiar șefi de brigăzi. De 
exemplu, ia sectorul V sud de la 
mina Lupeni, o brigadă este con
dusă de Harangozo I ■ >, fost elev 
al școlii, brigadă care, deși nu 
are vechime prea mare, se află 
în rîndurile celor fruntașe 
sector. Se situează în rîndul 
găzilor fruntașe și cele conduse 
de Flutur Constantin și Tărbăles- 
cu loan, mineri care au terminat 
școala de calificare de cîteva 
luni, l.a fel, fostul elev al școlii, 
Grumăzescu Emanoil conduce o 
brigadă de frontaliști la sectorul 
I B, iar minerul Mamaru loan 
este acum șef de schimb la una 
din brigăzile de la sectorul II. 
Printre minerii de frunte, se nu
mără și DuncJ Toader, Mișek 
Ioan, Petkeș Mihai și alții care 
au terminat de curînd școala.

Cei 260 de elevi care urmează 
în prezent cursurile școlii au asi
gurate condiții bune de învățătu
ră și de a-și însuși practic mese
ria de miner. Pentru pregătirea 
teoretică a elevilor s-au asigurat 

-cadre didactice corespunzătoare, 
are depun tot efortul pentru a 

aice pe elevi să însușească mate
riile predate, să știe să îmbine 
teoria cu practica. Direcțiunea 
școlii ține permanent legătura cu 
conducerea minei, se interesează 
de felul cum elevii muncesc la lo
cul lor de muncă, de felul cum ei 
sînt ajutați să-și însușească prac
tic meseria aleasă. Conducerea 
minei, comitetul de partid, sindi
catul și U.T.M.-ul se preocupă de 
asemenea de educarea elevilor. 
S-au luat măsuri ca elevii să lu-

din 
bri-

Prin contribuția 

în muncă a cetățenilor 
In acest an Sfatul popular al 

orașului Petrila a luat măsuri 
pentru o mai bună întreținere a 
drumurilor. Locuitorii din satele 
Toia, Cimpa și alte sate, mobili
zați de deputați, au participat Cu 
însuflețire la îndeplinirea sarci
nilor stabilite în cadrul contri
buției în muncă >

De la începutul anului și pînă 
în prezent cetățenii ce aparți* 
orașului Petrila au prestat 864 
zile de muncă cu brațele și 124 
zile de muncă cu atelajele. Va
loarea muncii prestate în aceste 
zile se ridică la 292.952 lei.

Din jiu s-au extras și transpor
tat cu atelajele 542 m.c. pietriș 
care a fost așternut pe drumuri. 
Lungimea totală a drumurilor re
parate în acest an, se ridică la 
6.5 km. De asemenea cetățenii 

.vum...ixucoi Tuia au refăcut 5 poduri și 
muncii și prețul de cost, calculul | podețe, a căror lungime însu

mează 35 ni. I.
In mobilizarea cetățenilor la 

înfăptuirea acestor realizări s-au 
evidențiat deputății Munteanu 
loan al Vasiei din Taia, Andro- 
ne Luca din Jieț, Răscoleau Pe
tru și Avram Ilie din Cimpa

creze efectiv în brigăzi bune, pro
ductive. Șefii de brigăzi se ocupă 
îndeaproape de calificarea elevilor 
la locul de muncă și ii ajută 
să-și însușească din experiența 
lor. Printre cei care se străduiesc 
să ridice gradul de calificare pl e- 
levilor la locul de muncă se nu
mără șefii de brigadă Veîek loan, 
Nagy Andrei, Popa loan, Spînu 
Petru. Frecvența elevilor la 
cursuri este bună, menținîndu-se 
în medie la peste 90 la ........
Printre cei mai buni elevi de la 
cursul de mineri se numără Iacob 
Toader, Marcu Alexandru, 1 
Constantin, Biro Ignat, Szasz < 
Ioan, Sîrbu Petru, Fodor Petru, ț 
iar de la cursul de ajutori mineri 5 
Luncan Ioniță, Jucan Alexandru,' 
Almășan Vasile, Anîța Gheorghe, < 
Tirnăveanu loan și alții.

Nu de mult în cadrul școlii mi- j 
niere din Lupeni s-a deschis un) 
mrs de minim tehnic frecventat J 
de un număr de mineri șefi de 
brigăzi. In cadrul acestui curs 
se predau cunoștințe necesare ori
cărui șef de brigadă. Lecțiile cu
prind teme ca : productivitatea

sută.

I

Sava |

cîștîgului la brigăzi, sporuri, pre- < 
mii, atribuțiile șefului de brigadă > 
și ale membrilor brigăzii, noțiuni < 
noi referitoare la aeraj și N.T.S. ( 
precum și altele. s

Totul dovedește că la Lupeni. 1 
calificarea de cadre bine pregă- t 
tite, constituie o preocupare de <j 
bază. >

S. E.
====♦♦»♦:

Tinerii, după programul de lucru
Termocentrala Paroșend, una 

din marile unități energetice ale 
patriei este o Întreprindere tînă- 
ră, născută în anii planului de 
electrificare a țării. Tineri slot și 
muncitorii și tehnicienii uzinei, 
care In prezent desfășoară o vie 
întrecere socialistă pentru înde
plinirea cu cinste a angajamente 
lor pe care și le-au asumat în 
întîmpinareă celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R.

♦♦♦♦

încă un punct la
La ultima consfătuire de pro

ducție a preparației Lupeni or
dinea de zi a fost îmbogățită cu 
încă un punct: Inmînarea certi
ficatelor de inovatori.

In sala arhiplină a slndicatu- 
.n atmosfera era sărbătorească. 
S-a dat citire listei inovatori
lor : Filip Gheorghe, Dragomir 
Ioan, Ciobotaru loan, Așteleanu 
Aurel, Velescu Dumitru, Szabo 
Dominic...

Rînd pe rînd inovatorii citați

ordinea de zi...
se apropiau de masa prezidiului. 
Tovarășul Coman Sever preșe
dintele comitetului sindical în 
aplauzele celor prezenți le-a în- 
mînat inovatorilor certificatele 
și insignele de inovatori.

Tovarășii lor 
felicitat călduros 
pentru rezolvarea 
de producție cu 
țiilor concepute pe baza planu
lui tematic de inovații al cabi
netului tehnic.

de muncă i-au 
pe inovatori 

unor probleme 
ajutorul inova-

J

>

>
)

)
l
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Dar în timpul liber, ce fac ti
nerii energetlcieni ? Mulți dintre 
ei sînt membri ai brigăzilor de 
muncă patriotică; tinerii din bri
găzile conduse de Popescu Ioan, 
Stănișel Gheorghe, Abrudean Si- 
mion și alții au participat activ 
la acțiunile pentru înfrumuseța
rea uzinei, crearea de spații verzi, 
strîngerea fierului vechi. Nu de 
mult, organizația U.T.M. de la 
termocentrală a hotărît ca para
lel cu organizarea de munci pa
triotice, să intensifice acțiunile 
cultural-educative cu tinerii din; 
uzină, pentru a asigura astfel o 
mai bună folosire a timpului li
ber. Au fost fixate două excursii 
la Cîmpu lui Neag și pe muntele 
Straja, vizionarea în colectiv a 
unor spectacole cinematografice și 
teatrale. De pe acum mulți tineri 
se pregătesc pentru concursul 
„Cine știe cîștigă“ organizat pe 
tema ; „Să ne cunoaștem între
prinderea". Antrenarea a tot mai 
mulți tineri la concursul „Iubiți 
cartea" și la alte acțiuni cultu
ral-educative stă de asemenea în 
atenția organizației U.T.M

lntîlnirile de fotbal dintre e- 
chipele de categoria A Minerul 
Lupeni — Jiul Petroșani, orga
nizate în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului au luat 
sfîrșit cu victoria la puncte a 
lupenenilor. In prima întîlnire 
de la Petroșani, amintim că cele 
două echipe au terminat la ega
litate 2—2. Luni pe terenul din 
Lupeni echipa gazdă a cîștigat 
cu 3—2.

!n prima repriză deși minerii 
au înscris două goluri fără să 
primească nici unul jocul a fost 
egal. In partea a doua a întîl- 
rii, nivelul jocului scade influ-

Jiul Petîosani J-Z 
eniat și de ploaia care a căzut 
continuu. Cu toate astea Jiul 
iorțează egalarea. Cele trei punc
te pentru Lupeni au fost mar
cate de Nisipeanu (minutul 23), 
Milea (minutul 35) și Crăini-
ceanu (minutul 62) iar pentru 
Jiul Toth (minutul 46) și Gab-it. 
FORMAȚIILE: MINFRU1 : Kiss, 
Plev, COMAN, Mihaly, SZOKE, 
ADAM, 
peanu, 
JIUL :
vescu, 
Crișan,

Leahevici, Nisi-
CRA1N1CEANU.

Sima,
Milea,
CRIZNIC, Crăciun, Tîl- 
DELEANU. COSMOC, 

........ Toth, C1URDARESCU, 
GRAM, Gabor, Manea.

I. C.
O------

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa — 

C. F. R. Simeria 4-0 (2-0)
Duminică după-amiază la A- 

ninoasa a avut Ioc cea mai im
portantă întîlnire de fotbal din 
campionatul regional, seria I-a. 
Minerul 
întîlnea 
care se 
ferență 
frumos la care au contribuit am
bele echipe victoria i-a revenit 
pe merit echipei aninosene cu 
scorul de 4—0 (2—0) prin punc
tele marcate de Golgoțiu A. (2) 
și Furnea (2).

Aninoasa prima clasată 
formația C.F.R. Simeria 
află la două puncte di- 
de lider. După un joc

Minerul Vulcan a cîștigat 
un punct prețios la Hunedoara

In jocul de la Hunedoara în 
care echipa Șantierul din loca
litate a întîlnit Minerul Vulcan, 
s-au marcat puține goluri, s-au 
ratat multe ocazii. Deși conduși. 
cu 1—0 vulcănenii au reușit ca 
în repriza a doua să egaleze prin 
Schmidt cucerind astfel un punct 
prețios.

ALTE REZULTATE: Parîngul 
Lonea — Minerul Petrila 3—0; 
Victoria Hațeg — Victoria Că- 
lan 3—0 (2—0); Dacia Orăștie 
și Minerul Ghelar cîștigă cu 3—0 
conform hotărîrii C.R.F.

■O----------------

Competiții închinate zilei de 1 Mai
HANDBAL

A. S. Știința din Petroșani a 
organizat în zilele de 30 aprilie 
și 1 Mai o frumoasă competiție 
de handbal în 7 la care au parti
cipat echipele: Politehnica Ora
șul Stalin, Știința Craiova, Școa
la sportivă de elevi Petroșani, 
și echipa organizatoare.

Demn de remarcat este faptul 
că o parte din aceste jocuri au 
avut loc seara de la ora 20,30 
pe terenul Elevul amenajat pen
tru jocuri nocturne prin grija 
Școlii medii mixte Petroșani, la
tă rezultatele înregistrate: Ști
ința Petroșani a învins cu 19—17 
echipa Școlii sportive de elevi, 
iar în finală. în nocturnă, stu
denții petroșănenî au întrecut 
formația studenților din Orașul 
Stalin — Politehnica — cu 25—17 
cucerind astfel cupa 1 Mai.

ȘAH
Recent, a luat ființă, în cinstea 

celui de-al IlI-lea Congres al 
partidului o nouă asociație spor
tivă : Avîntul Maleia. Primele

Brigadierul de la ? mediu...
Matei loan lui Gheorghe este 

un tînăr de vreo 30 de ani, de 
statură potrivită, spătos, blond 
cu ochi ageri. Fire veselă și 
prietenoasă. Deși părea la pri
ma vedere vorbăreț, cu greu am 
putut să aflu cîte ceva din viața 
acestui tînăr simplu și modest. 
Mi-au trebuit vreo trei întîlniri 
pentru ca totuși să pot cunoaște 
cîte ceva din viața lui. Nu-i pla
ce să vorbească despre sine.

Viața lui se aseamănă cu via
ța multor alți tineri din patria 
noastră.

...Fiu de miner din Valea Bra
dului; tatăl său a scormonit a- 
dineurile pămîntului la minele 
din Brad peste 25 de ani. Lipsa 
de protecție a muncii, traiul rău, 
mizeria îndurată pe timpul ca
pitaliștilor i-au măcinat sănăta
tea. Silicoza l-a răpit dintre 
familie, ceea ce a făcut ca fiul 
său loan, din fragedă copilărie 
să ia conducerea gospodăriei si 
a familiei.

Posibilități de existență nu a- 
vea. A trebuit ca în 1946 să se 
angajeze ca manevrant la trenul 
de linie îngustă Brad—Gura 
Barza. Greutățile familiare l-au 
silit să lucreze aici pînă la ple
carea în armată, în 1950.

. întors din armată, Matei loan,

la început nu știa ce să facă. 
Să intre din nou ca manevrant, 
sau să-și caute alt rost în via
tă ? In anii cît a făcut armata 
a cutreierat tara, a învățat și a 
văzut multe. Deși și satul natal 
îl atrăgea, totuși parcă nu-și 
găsea astîmpăr, ar fi vrut să 
trăiască între muncitori.

lntr-una din zilele primăverii 
anului 1952 se întîlni cu un cu
noscut pe nume Indrei loan, ca
re pe acea vreme lucra ca miner 
la Aninoasa.

— Măi Ioane — i se adresă 
Indrei — vino tu în Valea Jiu
lui, la mină. Acolo-i de tine. Tu 
ești zdravăn. Va ieși un miner 
bnn din tine...

— Las’ că știu eu ce-i ăla mi
nerit. Tata a lucrat destul sub 
pămînt...

-- Măi, 
cum îi ca 
tatăl tău.
condiții de muncă bune, fără să 
mai vorbim de cîștig. Cît preț 
se pune acum 
lor...

Cei doi au 
drei loan i-a 
cește el, cît cîștigă și ce viată 
duce în Valea Jiului.

Matei loan, asculta cu nesaț 
cele povestite.

frate, tu crezi că a- 
atunci cînd a lucrat 

Să tot fii miner! Ai

pe munca mineri-

discutat mult. In- 
vorbit cum mun-

A doua zi Matei l-a căutat pe 
Indrei acasă și din nou au dis
cutat. La despărțire Indrei î-a 
spus :

— No, vii ori nu ?
...Au trecut vreo 3—4 săptă- 

mîni. Matei loan, cu un gea
mantan din scîndură în 
poposi la poarta minei 
noasa. Formele pentru angajare 
s-au aranjat repede.

lată-1 și în abataj. Prima lui 
cunoștință a făcut-o cu un miner 
vechi; pe nume Hoțea loan 12. 
Aici a lucrat ca vagonetar un 
timp, iar după ce absolvi școala 
de ajutori mineri, a fost avan
sat.

încetul cu încetul. Matei loan 
a început să îndrăgească mese
ria. Să-i pătrundă tainele. în
cepu să-l frămînte gîndul pentru 
a urma și școala de mineri. 
Gîndul lui era să ajungă șef de 
brigadă. Deși era numai ajutor 
miner, el îndeplinea funcția de 
șef de schimb.

— Aici la Hoțea am învățat 
eu meserie — spune el adesea. 
Cel care încape pe mîna lui, iasă 
miner de nădejde.

Timpul a trecut. Anul 1956 îl 
găsește pe Matei șef de briga
dă cu școala de mineri termina
tă. Visul și l-a îndeplinit.

mînă — 
din Ani-

Ca șef de brigadă Matei loan 
s-a dovedit a fi priceput. Roa
dele muncii lui nu au întîrziat 
să se vadă. Lună de lună, bri
gada condusă de tînărul Matei 
obținea rezultate din ce în ce 
mai bine. Acestea erau oglindite 
și de faptul că luni la rînd sala
riul pe post de miner nu a scă
zut sub 70 de lei. Acum brigada 
lui Matei1 loan lucrează la pre
gătiri, la orizontul 7 mediu al 
sectorului 1 de la mina Ani
noasa.

Tntr-una din zile. Matei loan 
a fost chemat la comitetul de 
partid al minei.

— Cum stăm cu cadrele la 
dumneata în brigadă. Ai înlo
cuitor ? îl întrebă secretarul 
comitetului de partid. Va trebui 
să te gîndești pentru că ne-am 
hotărît să te trimitem la o școală.

Fără prea multă ezitare Matei 
spuse :

— Am tovarășe secretar. O să 
mă înlocuiască Gaboș Alexan
dru. E un miner bun. Am în
credere în el.

— Atunci e bine. Văd că n-ai 
învățat numai mineritul ci și să 
crești oameni...

FLAVIU ISTRATE

întreceri organizate aici în cin
stea zilei de 1 Mai au fost cele 
de șah la care au participat pes
te 20 de tineri. Locurile I au fost 
cucerite de Chiriac loan la bă
ieți și Matea Ecaterina la fete.

BASCHET
Sala de sport a institutului 

de mine a găzduit zilele trecute 
îritîlhirea de baschet dintre e- 
chipa studenților localnici și for
mația Mureșul din Deva. Intîl- 
nirea organizată cu prilejul 
lei de 1 Mai a fost cîștigată 
merit de oaspeți cu 64 la 44.

_»*=._

Campionatul raional 
de volei

In cursul săptămînii trecute 
avut loc primele întîlniri intre 
echipele de volei care participă 
în campionatul raional. Iată re- 
zultatele înregistrate : I.G.E.M.I.N, 
Petroșani — Minerul Lupeni 3-2; 
Știința Petroșani — I.C.E.M.I.N. 
3-0; Minerul Lupeni — Minerul 
Vulcan 3-0; I.E. Lupeni — Pa- 
rîngul Petroșani 1—3.

Angajamentele 
Consiliului raional 

U. C. E S.
Săptămîna trecută, într-o șe

dință a Biroului Consiliului ra
ional U.C.F.S. Petroșani s-au 
stabilit angajamentele consiliu
lui pentru întîmpinarea celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului cu succese importante în 
domeniul mișcării sportive din 
raionul nostru. Totodată Consi
liul raional U.C.F.S. cheamă 
toate asociațiile sportive să con
tribuie din plin la realizarea ur
mătoarelor puncte din angaja
mente : înscrierea unui număr 
de 2.500 noi membri U.C.F.S.; 
încasarea cotizației U.C.F.S. 100 
la sută; organizarea a patru du
minici sportive ale tineretului la 
cel puțin 6 ramuri de sport în 
localitățile Cîmpu lui Neag, Ba
nița, Lonea, Vulcan și Lupeni; 
prestarea a 3.000 ore muncă vo
luntară de către sportivi, pentru 
amenajarea de baze sportive sim
ple; organizarea a 6 centre pen
tru trecerea probelor G.M.A. 
unde un număr de 1.500 tineri 
să cucerească insigna G.M.A. 
gradul I; organizarea de ex
cursii la care să participe cel 
puțin 1000 de tineri din Valea 
Jiului. 4

zi- 
pe

au



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Vizita la Moscova a delegației da aaitid 

si guvernamentala a I. Cehoslovace
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 3 mai delegația de partid 

și guvernamentală cehoslovacă 
condusă de Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și președintele 
R. Cehoslovace, a făcut o vizită 
la Kremlin lui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La convorbirea prietenească 
care a avut loc cu acest prilej 
au participat Frol Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și alte 
personalități.

In aceeași zi delegația de partid 
șl guvernamentală cehoslovacă a 
făcut o vizită lui K. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

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

Mari demonstrații antiguvernamentale 
la Seul, Taegu și Pusan

SEUL 3 (Agerpres).
Sub presiunea puternicelor de

monstrații ale locuitorilor Co
reei de sud, care, în ciuda in
staurării „legii marțiale1', con
tinuă fără întrerupere în diferi
te orașe ale țării, la 2 mai du
pă mai multe zile de tergiver
sări, Adunarea Națională sud- 
coreeană a fost silită să adopte 
demisia lui Li Sîn Man din pos
tul de președinte. După cum 
transmite agenția France Presse, 
în dimineața zilei de 2 mai, la 
Pusan peste 8.000 de persoane 
au ieșit din nou pe străzi, ce- 
rînd dizolvarea imediată a Adu
nării Naționale sud-coreene. O 
altă demonstrație a avut loc și 
la Taegu. Potrivit datelor preli
minare la demonstrațiile din 2 
mai au participat peste 20.000 
de persoane împotriva demon
stranților au fost mobilizate po
liția militară și care blindate. 
Intre demonstranți și polițiști au 
avut loc ciocniri.

In după-amiaza zilei de luni 
demonstrațiile s-au extins și la 
Seul unde manifestanții s-au în
dreptat spre clădirea Adunării

Naționale cerînd dizolvarea par
lamentului. Demonstranții au 
putut fi împrăștiați numai după 
ce poliția a lansat un atac cu 
gaze lacrimogene.

Fără să țină seama de eveni
mentele care s-au produși în Co
reea de sud. la 2 mai noul gu
vern sud-coreean a dat publici
tății o declarație în care reafir
mă „poziția sa anticomunistă șî 
atașamentul față de alianța cu 
Statele Unite". In declarație noul 
guvern sud-coreean a adresat 
din nou un apel populației că
reia îi cere să „nu ia inițiative 
care ar putea provoca noi de
zordini".

Potrivit ultimelor știri din 
Seul, numărul persoanelor ucise 
în tulburările din această țară 
se ridică acum la 173. Mii de 
răniți, dintre care mulți copii, 
se găsesc în spitale într-o stare 
gravă. De asemenea, după cum 
transmite agenția sud-coreeană 
de știri, numai la Seul, ca ur
mare a represiunilor clicii li- 
sînmanist'e împotriva demon
stranților, 4.310 persoane au tre
buit să primească ajutor me
dical.

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

Conferinfa miniștrilor de externe 
occidentali

ISTANBUL 3 (Agerpres).
Marți dimineața agenția Reu

ter anunța că se așteaptă ca 
conferința miniștrilor de externe 
N.A.T.O., deschisă la 2 mai la 
Istanbul, în timp ce în acest o- 
raș continuau manifestațiile și 
demonstrațiile populare, să ia 
sfîrșit în cursul zilei de 3 mai, 
adică cu o zi mai devreme decît 
fusese inițial programat. Ședin
ța din după-amiaza zilei de luni, 
adaugă agenția, a durat mai pu
țin de o oră. Corespondentul 
subliniază că în timpul zilei de

blicității nici un comunicat cu 
privire la desfășurarea conferin
ței. Potrivit relatărilor agenții
lor de presă, duminică 1 mai a 
avut loc, la consulatul Germa
niei occidentale din Istanbul, oi 
întrunire separată a miniștrilor 
de Externe ai S.U.A., Marii Bri
tanii, Franței și Germaniei oc
cidentale, precum' și o întrunire 
separată, după-amiază, a miniș
trilor de Externe ai celor cinci 
țări occidentale reprezentate la 
lucrările Comitetului celor 10 
state pentru dezarmare.

Congresul inter-american de luptă 
pentru libertate și democrație

I-IAVANA 3 (Agerpres)
După cum aunnță coresponden

tul din Caracas (Venezuela) al 
agenției Prensa Latina, la 28 a- 
prllie la Caracas și-a încheiat lu
crările cel de-al II-lea Congres 
inter-american de luptă pentru li
bertate și democrație, la care au 
luat parte fruntași ai vieții pu
blice și oameni politici de seamă 
ca foști președinți ai: Guatema- 
lei — Arevalo, Mexicului - La
zaro Cardenas, Ecuadorului •— 
Galo Piaza și Velasco Barra, 
contraamiralul Larrazabal, am
basadorul Venezuelei în Chile, 
Salvador Allende, președintele 
Partidului Socialist din Chile, 
Miguel Otero Silva, Fabricio O- 
henda, fruntași ai vieții publice 
și oameni politici din Venezuela 
și alții.

Congresul a condamnat regi
murile tiranice din Republica Do
minicană, Nicaragua, Paraguay

și Haiti. In rezoluția adoptată în 
această problemă congresul a 
chemat partidele politice, orga
nizațiile sindicale, studențești și 
alte organizații din America La
tină „să participe activ la puter
nica mișcare de pe întregul con
tinent pentru nimicirea acestor 
dictaturi", guvernele Americii La
tine — să rupă relațiile cu regi
murile dictatoriale, organizațiile 
internaționale — să înceteze să 
acorde ajutor financiar, tehnic, 
etc. aceestor regimuri.

Congresul a condamnat de a- 
semenea colonialismul din Ameri
ca Latină. El a cerut să se acor
de independență Guyanei Brita
nice și și-a exprimat „solidarita
tea cu poporul panamez care cere 
respectarea suveranității statului 
Panama și a drepturilor sale le
gitime asupra zonei Canalului 
Panama".
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PETROȘANI
; Anunță că a pus în vîn- ;
1 zare prin magazinele sale ; 
i din tot raionul Petroșani, ;
I încălțăminte cu fețe din pînză i 

pentru bărbați, femei și I
' copii. !

; Sandale pentru bărbați 
lei 59,00.

Sandale pentru femet
, lei 35,00. :

I
 Sandale pentru topii

lei 21,3o.

UȘOARE 
REZISTENTE :

IEFTINELa 1 iulie Ghana va deveni republică
ACCRA 3 (Agerpres).
In Ghana a avut loc cea de-a 

treia etapă a plebiscitului în le
gătură cu proiectul de constitu
ție prezentat de guvern, precum 
și pentru alegerea primului pre
ședinte al republicii.

Ultimele rezultate au arătat 
că majoritatea populației a vo

tat în favoarea proiectului de 
constituție prezentat de guvern, 
astfel că la 1 iulie a. c„ Ghana 
va deveni republică. Primul mi
nistru Kvame Nkrumah a fost 
ales de asemenea cu o majori
tate de voturi președinte al vii
toarei Republici Ghana.
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Conferința minepilop din Wales
LONDRA 3 (Agerpres).
Lai 2 mai s-a deschis la Port- 

cowl (Wales) Conferința anuală 
a Filialei din Walesul de sud a 
sindicatului național al mineri
lor britanici. Whitehead, noul 
președinte al filialei, a, criticat 
cu asprime pe reformiștii și pe 
„teoreticienii" din mișcarea sin
dicală care încearcă să abată pe 
oamenii muncii de la lupta pen
tru socialism cu ajutorul basme
lor despre așa-zisa înflorire e- 
conomîcă.

In ultimul deceniu bogății din 
Marea Britanie au devenit și mai 
bogați, iar săracii și mai săraci, 
a declarat Whitehead, confirmînd 
această concluzie cu date fapti
ce. O situație deosebit de grea 
se observă în industria carboni
feră, a arătat el. In multe loca
lități se închid minele, muncito
rii sînt concediați fără speranța 
de a găsi o altă muncă.

Conferința minerilor din Wa
lesul de sud va dura cinci zile.

----------------- O----------------- ,

Noi acțiuni represive în Portugalia
LISABONA 3 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că zilele acestea în întreaga 
Portugalie s-au intensificat ac
țiunile represive împotriva ele
mentelor democratice și tuturor 
celor care se împotrivesc actua
lei politici fasciste a dictatoru
lui Salazar.

Ca urmare a acestei politici 
Ia 1 mai tribunalul din Lisabo
na a condamnat la închisoare

variind între 14 luni și 2 ani, 10 
funcționari ai unei firme portu
gheze sub învinuirea de a fi ac
tivat în organizații subversive 
ostile guvernului.

De asemenea, corespondentul 
din Lisabona al agenției France 
Presse relatează că la 2 mai s-a 
deschis la Lisabona în fața tri
bunalului militar procesul celor 
23 de cetățeni portughezi acu
zați „de a fi atentat la siguran
ța statului".

2 mai, în timp ce aveau loc șe
dințele, forțele militare turcești 
au împrăștiat demonstrațiile an
tiguvernamentale care au avut 
loc în diferite puncte ale ora
șului.

Pînă acum nu a fost dat pu-

Ciocniri între poliție 
și mineri greviști 

în Japonia
TOKIO 3 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, puternice forțe 
de poliție au atacat la 2 mai su
tele de mineri greviști din loca
litatea Kiu Sou din Japonia. In 
urma ciocnirii dintre poliție și 
greviști au fost rănite 22 de per
soane. Minerii grupului Miike al 
companiei carbonifere Mitsui, 
căreia îi aparțin și minele din 
Kiu Sou sînt în grevă de mai 
multe luni pentru a protesta îm
potriva concedierilor masive.

SITUAT
ISTANBUL 3 (Agerpres).
Toate agențiile de presă occi

dentale au transmis zilele acestea 
știri despre manifestațiile antigu
vernamentale care s-au desfășurat 
în principalele orașe turcești, și 
mai ales la Istanbul în momen
tul cînd în acest oraș s-a deschis 
sesiunea Consiliului N.A.T.O. La 
Istanbul a fost instituită starea 
de asediu și decretată interzice
rea oricăror adunări și manifes
tații împreună cu interzicerea cir
culației pe străzi în cursul nop
ții. Detașamente importante mi
litare au fost postate în diferite 
puncte ale orașului, iar în jurul 
universității — unde cursurile au 
fost suspendate — și a principa
lelor instituții publice, mai ales 
în jurul clădirii unde are loc Gon- 
ferința N.A.T.O., sînt masate care 
de luptă.

In ciuda interdicțiilor guverna
mentale și în ziua de 2 mai au
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IA DIN TURCIA
fost semnalate manifestații. Pe 
lîngă studenții care au demons
trat în fața clădirii unde are loc 
conferința pactului nord-atlantic, 
și care au fost împrăștiați prin 
intervenția brutală a armatei și 
poliției, un grup de avocați au or
ganizat o demonstrație în fața pa
latului de justiție. Agenția France 
Presse relata că intervenția ar
matei și poliției împotriva rrianî- 
festanților a dat naștere la „inci
dente".

Autoritățile guvernamentale, ca
re nu mai pot ascunde gravitatea 
situației, au înăsprit măsurile re
presive. Intr-o declarație făcută 
unor corespondenți de presă stră
ini în preajma deschiderii Gonfe- 
rinței N.A.T.O., ministrul de Ex
terne tufe, Zorlu, a căutat să mi
nimalizeze importanța demons
trațiilor. S-a atras însă atenția 
de către participanții la conferin

ța de presă că se poate remarca 
o mare disproporție între „uria 
șele măsuri militare care au putut 
fi constatate de toată lumea și 
așa-zisele proporții reduse ale de
monstrațiilor".

Agenția France Presse arată că 
„în decurs de cinci zile 7 cotidie
ne sau săptămînale au fost fie in
terzise, fie suspendate în Turcia 
Printre acestea se află cele două 
organe oficiale ale partidului de 
opoziție.

Corespondenții de presă occi
dentali sosiți la Istanbul cu pri
lejul Conferinței pactului nord- 
atlantic arată că demonstrațiile 
antiguvernamentale cresc in am
ploare. „Consiliul N.A.T.O. — 
scrie ziarul american „New York 
Herald Tribune" — nu poate fi 
Izolat de murmurele care străbat 
prin tăcerea impusă adversarilor 
actualului regim turc".

PROGRAM DE RADIO
5 mai

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Program de muzică 
populară, 10,00 Drumeții veseli, 
(reluare), 11,03 Arii celebre din 
opere, 11,40 Din muzica popoa
relor sovietice, 12,10 „Prin ma
rile orașe" — program de mu
zică ușoară, 13,05 Cîntă Ansam
blul secuiesc de stat de cîntece 
și dansuri din Tîrgu Mureș, 15,10 
Soliști de muzică populară 
țări prietene, 16,15 Vorb 
Moscova ! 17,30 Tinerețea nt. _ 
dragă, 18,30 Almanah științific, 
19,05 Tribuna Radio, 19,45 
Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice 
și corului Radiodifuziunii. PRO
GRAMUL II. 15,00 De toate 
pentru toți (reluare), 16,15 Con
cert de estradă. 17,00 Cîntece de 
brigadieri, 17,30 Sfatul medicu
lui, 17,35 Muzică populară mol
dovenească. 18,20 Montajul „Că
lătorie muzicală prin R. P. Bul
garia", 19,00 Să învățăm limba 
rusă cîntînd, 19,45 Concert din 
muzica popoarelor, 20,30 Scrii
tori la microfon : Traian Uba, 
20,45 „Noi pace vrem" — emi
siune de cîntece sovietice, 21,15 
„Pe unda clapelor" — muzică u- 
șoară, 21,45 Părinți și copii, 
22,00 Vechi melodii populare ro- 
mînești.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22.30: 23,52. Pro
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00} 
21,00; 23,00.

INFMATOGRAFE
5 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ani de zbucium; AL. 
SAH1A : La răscruce de dru
muri; PETR1LA : Ea te iubește; 
ANINOASA : Despre prietenul 
meu; VULCAN : Telegrame; LU- 
PENI : Sînge alb. (Responsabilii 
cinematografelor Muncitoresc ' —• 
Petroșani, Lonea, Livezeni, Cri- 
vidia, Bărbăteni și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna nai).
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