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Cărbune
de calitate bună

Colectivul minei 
Lonea, a pornit 
cu hotărîre la 
traducerea în fapt 
a angajamentelor 
asumate în între
cerea socialistă în 
cinstea celui de-al

III-lea Congres al P.M.R. In 
lupta pentru realizarea de cît 
mai multe economii peste plan 
colectivul minei Lonea și-a în
dreptat atenția asupra calității 
cărbunelui extras.

Continuînd șirul succeselor din 
primul trimestru, în luna aprilie 
minerii de la Lonea au obținut 
rezultate frumoase, fiind printre 
exploatările fruntașe în extrage
rea de cărbune de bună calitate

La cenușă în luna trecută s-a 
obținut o reducere de 0,8 la sută 
față de procentul admis, iar u- 
miditatea cărbunelui extras a 
fost mai scăzută cu 1,1 la sută.

In obținerea acestor succese 
și-au adus contribuția colectivele 
sectoarelor II. III și V. Brigă
zile conduse de minerii Molnar 
Traian, Marian Nicolae, Pădure 
loan, Pilea Petru și Toacă Ște
fan au dat cel mai bun cărbune.

ing. I. UNGUREANU
corespondent

La termocentrala Paroșeni verificarea și întreținerea aparate
lor electrice este încredințată laboratorului electric al uzinei, 
cărui colectiv se achită conștiincios de această sarcină.

IN CLIȘEU : Inginerul Milițescu Irina de la laboratorul 
lectric studiază schema regulatorului automat de tensiune.
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Petrila în primul trimestru 
fost înregistrate 8 inovații din
tre care 6 au fost aplicate. Prin-

economiimai multe
aplicarea inovațiilor

tehnic al minei
au
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în preajma celei de a 15-a aniversări 
Cehoslovaciei
* *1
în Slovacia o suprafață de 165.000 
de ha., majoritatea cu copaci cu 
frunze căzătoare, precum și pini 
și brazi.

a eliberării
★

Cariere de piatră
In apropiere de Praga se 

începe în curînd exploatarea 
nei mari cariere de piatră
var ale cărei rezerve sînt eva
luate la 300 milioane de tone.

va 
u- 
de

Excavator universal
La Uzina constructoare de 

mașini din Unicov, în Moravia, 
s-a început construirea de probă 
a unui nou excavator universal. 
Cupa noului excavator are o ca
pacitate de 3 m. c. El funcțio
nează cu ajutorul unui motor 
Diesel și are o greutate de 110 
tone

Magnetofonul „Sonet"
Fabrica „Tesla" din Pardubice 

produce magnetofoane „Sonet". 
De curînd s-a început producția 
în serie a magnetofonului „So
net duo" cu două viteze (9.5 și 
4,75 cm.) înzestrat cu un aparat 
pentru măsurarea benzii înregis
trate și o serie de alte instala
ții suplimentare.

Plantă furajeră nouă
In scopul obținerii unei noi 

plante furajere care să poată fi 
cultivată în regiunile muntoase 
oamenii de știință cehoslovaci au 
încrucișat gulia cu o varietate 
de varză (chou cavalier) obți- 
nînd o plantă cu tulpina scurtă 
care poate fi recoltată cu aju
torul combinelor și care rezistă 
la o temperatură de 8 grade. 
Se prevede obținerea unei recol
te de 1.200 chintale la ha.

Macara gigant
La barajul Orlik de pe Vltava 

a fost pusă în funcțiune o ma
cara specială, care poate ridica o 
încărcătură de 70 de tone la o 
înălțime de 80 m. și este înzes
trată cu o instalație automată 
pentru agățarea și desprinderea 
încărcăturii pornind de la cabi
na macaralei.

Export de medicamente
In timp ce înainte de eliberare 

o mare parte dintre medicamen
te erau importate, astăzi indus
tria farmaceutică a R. Ceho
slovace exportă produsele sale 
într-un număr de 58 de țări.

165.000 ha. păduri tinere
In cursul celui de-al doilea 

plan cincinal a fost împădurită

tre 
rul 
abataje. Aplicarea acestei inova
ții aduce economii anuale în va
loare de peste 170.000 lei.

In cursul lunii aprilie la cabi-, 
netul tehnic au fost înregistrate, 
alte 3 inovații. Printre acestea se 
evidențiază raționalizarea propusă 
de minerul șef de brigadă So- 
mogyi Iuliu de la sectorul XI —< 
investiții. La lucrările de lărgire 
a galeriilor în vederea betonării 
se folosea sistemul de pușcare în 
formă de evantai care cerea un 
număr mare de găuri și o can
titate mare de exploziv. Rațio- 
nalizatorul a propus ca pușcarea 
să se facă cu ajutorul găurilor 
orizontale. Prin aplicarea acestei 

metode se reduce 
simțitor numă
rul găurilor, se 
economisește ex
ploziv, capse, 
aer comprimat și 
posturi realizîn- 
du-se economii 
anuale în valoare 
de 160.000 lei.

acestea se numără și deviato- 
pentru dirijarea rambleului în

I. COTOROIU
corespondent

Noi propuneri de inovați1

la
mai

care 
puse

Colectivul de inova
tori de la mina Lonea 
contribuie din plin 
lupta pentru cît 
multe economii.

Printre inovațiile 
au fost realizate și
în aplicare se eviden
țiază mașina de încăr
cat cărbune din stocul 
de avarii realizată de 
brigada lăcătușului Mun
teanu Cornel.,

In luna aprilie la ca
binetul tehnic al minei 
Lonea au fost înregis
trate 6 propuneri de 
inovații, dintre care 3 
au fost admise pentru 
experimentare și 3 pen
tru executarea prototipu
rilor.

Colectivul format din 
lăcătușul Ursu Remus, 
electricianul Meltzer lo- 

* sif și inginerul Lapșan-

schi Ioan, a realizat un 
dispozitiv de declanșare 
automată a crațerelor 
în caz de rupere a lan
țului. In . stadiu de ex
perimentare se află ino
vația propusă de ingi
nerul Muller Ludovic, 
care constă dintr-o plat
formă pentru transbor- 
darea vagonetelor și a 
mașinilor de încărcat.

Pentru recuperarea ca
petelor de lemn, lăcă
tușii Munteanu Cornel 
și Andraș Gheorghe au 
realizat un dispozitiv cu 
care se pot confecționa 
calupuri de lemn pentru 
susținere în inele. Dis
pozitivul se află în sta
diu de experimentare la 
sectorul I al minei.

ing. I. NICOARA 
corespondent

Viteze de avansare mai mari, 
lucrări de bună calitate — o sarcină 
de mare însemnătate pentru minerii 

de la Vulcan
din lipsa de armături metalice 
cît și neurmărirea la timp a de
contărilor de materiale de către 
magazie. In luna martie în 
schimb rezultatele obținute au 
fost bune, recuperîndu-se pierde
rile suferite în lunile anterioare. 
Acest fapt denotă că în ultima 
vreme munca în sector a fost 
mult îmbunătățită, conducerea 
sectorului s-a preocupat mai în
deaproape de aplicarea măsuri
lor tehnico-organizatorice, iar or
ganizația de partid a îndrumat 
și mobilizat minerii sectorului 
pentru a depune un efort susți
nut în vederea realizării sarci
nilor de plan și a angajamente
lor. In cadrul sectorului a fost 
aplicată încă din luna ianuarie 
o nouă metodă de săpare a ga
leriilor simple: săparea direct 
la profilul de betonare. Această 
metodă are avantajul că reduce 
prețul de cost al lucrării, față 
de prețul de deviz cu 418 lei pe 
m. de galerie. Metoda a fost a- 
plicată cu succes de brigada 
condusă de Flămînzeanu Ioan ca
re a executat în decursul trimes
trului 110 m. de galerie săpată 
direct la profilul de betonare, ob- 
ținînd o economie la prețul de 
cost de peste 45.000 lei. Avanta
jele acestei metode n-au fost însă 
folosite deplin, metoda nefiind 
extinsă la alte locuri de muncă. 

O seamă de brigăzi din sec
tor, cum sînt cele conduse de 
Vass Martin, Pali Ștefan, Căr- 
pineanu Victor, Dan Constantin 
și altele au obținut rezultate de 
valoare în munca lor, executînd 
lucrări Ia timp și de bună ca
litate.

In luna aprilie a fost formată 
o nouă brigadă de înaintări ra
pide condusă de minerul Ionașcu 
Ioan, brigadă care lucrează Ia 
săparea unei galerii spre Ani- 
noasa de la orizontul 630. Mine
rii din această brigadă s-au an
gajat ca în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidului să 
obțină o avansare de peste 100 
m. de galerie pe lună. încă din 
primele zile de lucru brigada a 
obținut o avansare medie de pes
te 4 m. de galerie pe zi. Trebuie 
însă ca experiența brigăzii lui 
Ionașcu loan să fie generalizată 
la <-îf mai multe brigăzi de mi
neri.

Organizația de bază trebuie 
să mobilizeze mai activ întregul 
colectiv al sectorului de investi
ții la îndeplinirea sarcinilor de 
olan și a angajamentelor la 
Înota pentru continua reducere a 
cheltuielilor de producție șl pen
tru executarea lucrărilor de bună 
calitate. Conducerea sectorului 
îndrumată și sprijinită de orga
nizația de partid, trebuie să a- 
sigure cele mai bune condiții de 
muncă brigăzilor de mineri, să 
extindă metode de lucru cit mai 
avansate, contribuind astfel Ia 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor sectorului.

S. EKART

In primul trimestru din acest 
an planul de producție al secto
rului de investiții al minei Vul
can la lucrări miniere a fost mai 
ma<re cu 30 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Pentru asigurarea îndeplinirii cu 
succes a noilor sarcini, în sector 
s-a întocmit de la începutul anu
lui un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice în care s-a pre
văzut sporirea vitezei medii de 
avansare la brigăzile de înain
tări, prin dotarea unei brigăzi 
cu mașină de încărcat și a altor 
trei brigăzi cu cite un cărucior 
reîncărcător; utilizarea profilelor 
mărite la săparea provizorie a 
galeriilor, lucru care aduce im
portante economii de timp și 
materiale și alte măsuri. Brigă
zilor care sînt deservite cu aer 
comprimat de stația de compre- 
soare Valea. Arsului li s-a asi
gurat o presiune minimă de 
3,4—4 atmosfere Ia locul de mun
că. S-a aplicat de asemenea cu 
rezultate bune, armarea^ cu sus
ținere metalică și metoda de să
pare la profilul de betonare, mă
suri' care au avut o înrîurire fa
vorabilă asupra vitezei de avan
sare. Brigăzilor cu locuri de 
muncă izolate li s-a asigurat e- 
fectivul necesar de regie pentru 
transportul materialelor și goa
lelor. In urma aplicării acestui 
complex de măsuri, brigăzile de 
mineri au avut asigurate mate
riale și goale în cantități sufi
ciente și la timp. Trebuie însă 
arătat că această măsură nu s-a 
aplicat decît din luna martie.

Bilanțul rezultatelor primului 
trimestru al anului au scos în 
evidență realizările obținute de 
brigăzile de mineri din cadrul 
sectorului. Planul valoric pe sec
tor a fost realizat în proporție 
de 101,2 Ia sută, iar planul fizic 
Ia lucrări miniere a fost înde
plinit întocmai. In același timp 
productivitatea valorică a fost 
depășită cu 5 la sută, față de 
cea planificată. La săpări s-a 
obținut un randament de 1,290 
m. c./post, iar la lărgiri 1,062 
m. c. pe post, valori care depă
șesc 
plan.
ținut în acest timp economii de 
peste

Rezultatei obținut la redu
cerea prețului de cost, putea fi 
însă mult mai bun. dacă și în 
primele două luni ale anului s-ar 
fi acordat atenția cuvenită re
ducerii cheltuielilor de produc
ție. Depășirea prețului de cost 
în cele două luni s-a făcut șî

considerabil sarcinile de 
Minerii sectorului au ob-

155.000 lei.
obținut

Un tînăr conștiincios

Seară de odihnă 
oentru muncitori

Colectivul de la I.R.T.A. Petroșani a obținut 
în acest an o seamă de rezultate bune în ac
țiunea pentru economisirea materialelor deficita
re și a carburanților. La eforturile întregului 
colectiv își aduce contribuția și utemistul Ke- 
resztely Arpad. In clișeul nostru îl vedem pe a- 
cest tînăr harnic și conștiincios lucrînd la re- 
condiționarea unor acumulatoare pentru autove
hicule. Prin munca sa el aduce colectivului în

semnate economii.

Duminică după-masă, clubul o- 
rășenesc din Lupeni a organizat 
o seară de odihnă pentru munci
torii fruntași de la preparația Lu
peni. Cil acest prilej tov. Arde- 
leanti Victor, directorul prepara- 
ției, a vorbit în fața lnvitaților 
despre succesele obținute de co
lectivul întreprinderii în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului și a zilei de 1 Mai

In continuare, formațiile artis« 
tice de amatori ale clubului, au 
prezentat un program artistic. 
Numerele recitatorilor Moldovan 
Nistor, Mican Andrei și ale echi
pei de dansuri populare romî- 
nești și maghiare s-au bucurat 
de un succes binemeritat. Seara 
de odihnă închinată fruntașilor în 
producție s-a încheiat cu o fru
moasă reuniune tovărășească.

A. MICA 
corespondent
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Deactopul atomic din Bielopusia
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La Minsk se desfășoară din 
plin construirea reactorului ato
mic pentru cercetări științifice 
al Academiei de Științe a R.S.S. 
Bieloruse. Puterea sa termică va 
fi de 2.000 kw.

A fost terminată construirea 
clădirii principale. Se lucrează 
la montarea pieselor din Inte
riorul zonei active a reactorului 
și așa-ziselor „pungi" experi
mentale, a aparatelor de control

și măsurat și a utilajului pen
tru automatizare și dirijare.

Reactorul va servi drept bază 
pentru producția de izotopi ra
dioactivi de scurtă durată nece
sari pentru cercetări științifice 
în medicină, biologie și indus
tria Bielorusiei. Izotopii vor fi 
folosiți la verificarea comportă
rii diferitelor materiale în con
dițiile radiațiilor de neutroni și 
raze gama.
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Noi întreprinderi ale industriei alimentare 
a R. S. S. Moldovenească
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? redus de patru ori. Turbina, care
ș are peste 20.000 de turații pe

minut, dă posibilitatea să se ob- i
•

tografie este ușor și compact. 
Pentru realizarea lui a fost ne
cesară o cantitate de metal de 
trei ori mai mică de cit cea obiș
nuită, iar numărul pieselor s-a
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țină o forță mai mare, chiar a- 
tunci clnd motorul nu are di
mensiuni prea mari. Trebuie 
spus că motorul nu are de loc 
nevoie de apă consumă foarte 
puțin ulei, lucrează și pornește t 
ușor chiar și la temperaturi foar
te scăzute, autobusul atinge o vi. 
teză de 130 km. pe oră.
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Peste 20 de întreprinderi in
dustriale ale Uniunii Sovietice 
și ale țărilor de democrație popu
lară furnizează utilaj pentru 
marele combinat de carne care 
se construiește la Bălți. Diferite 
agregate și mașini sosesc de la 
Uzina „Krasnîi proletar" din 
Moscova, Uzina constructoare de 
mașini din Poltava, de la Uzina

„Miasomolmaș" din Vologda, 
precum și din țările de democra
ție populară. Noua întreprinde
re, pentru a cărei construire au 
fost alocate aproximativ 50 mi
lioane ruble, va produce într-un 
schimb 700 chintale carne și di
ferite salamuri, 11 diferite pre
parate medicale.

O—--------------

In Crimeea a intrat în funcțiune o mare fabrică de ciment, 
construită în comun de cîteva colhozuri. Depunînd fiecare o cotă- 
parte, ele au strîns pentru construirea acestei întreprinderi peste 
50 de milioane ruble, 
purile secției centrale 
late conductele pentru 
ră cu bile, un cuptor 
timp va fi montat și cel de-al doilea cuptor. Atunci uzina va pro
duce anual 300.000 tone de ciment. IN CLIȘEU: Prima tranșă a 
fabricii intercolhoznice de ciment.

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

Intr-un termen scurt au fost 
și ale celor pregătitoare, au 
apă și aburi, a fost montată 
rotativ lung de 101 metri.

înălțate cor- 
fost insta- 

o mare moa- 
Peste puțin

Combinatul petrochimic din Sumgait
La periferia orașului Sumgait, 

pe rîul Sumgait-Ceai, au venit 
geodeziști. Aici, pe o suprafață 
de 6 kilometri patrați se va con
strui un combinat petrochimic.

Consiliul de Miniștri al R.S.S. 
Azerbaidjană a aprobat proiec
tul construcției acestui gigant. 
Investițiile capitale în această 
construcție depășesc valoarea în
tregii industrii din Sumgait.

Rafinăria va produce compuși 
acropolimeri — mase plastice,

fibre artificiale, 
alte produse din 
cuta țesături și 
veselă și covoare, utilaj tehnico- 
sanitar. materiale izolatoare și 
de construcție.

Combinatul va funcționa pe 
baza materiei prime locale — 
gazele naturale. Primele insta
lații vor intra în funcțiune în 
anul 1961, iar primul complex 
de întreprinderi — la sfîrșitul 
septenalului

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

îngrășăminte și 
care se vor exe- 
piele artificială,

VOCI DE PRIMĂVARĂ”

Ocrotirea sănăfăjii în Kazahstan
Numai în ultimii trei ani în

Kazahstan, care ca teritoriu o- 
cupă locul al doilea in Uniunea 
Sovietică după R.S.F.S.R, s-au 
construit peste 80 de spitale și

Creșterea populației 
din Letonia

In Letonia, creșterea naturală 
populației a fost anul trecut de 
la mie. In timpul regimului

Iată un rulment neobișnuit! 4 
Cadrul de menținere a bilelor es
te confecționat din kapron, iar bi. 
lele din material plastic. Rul
mentul nu produce nici un fel de 

’ zgomot și absoarbe vibrațiile pie.
»
4
♦
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creșe de copii cu 15.000 de locuri. 
Pentru viitor sînt prevăzute pla
nuri și mal mari.

In prezent, în Kazahstan exis
tă 77.000 paturi de spital, adică 
de 43 ori mai multe decît existau 
pină la Revoluția din Octombrie 
1917. In, instituțiile medicale lu
crează 12.000 medici și peste 
50.000 de persoane cu calificare 
medicală medie.

Numai între anii 1957—1958 
într-o serie de regiuni ale Kazah- 
stanului din mijloacele colhozuri
lor s-au construit spitale cu peste 
1.100 paturi și creșe de copii cu 
peste 9.000 de locuri. In 1959 
ș-au deschis noi spitale colhoz
nice cu aproximativ 1.000 paturi 
și creșe cu 6.000 locuri.

a
6 ________, ,
biirghez creșterea nu depășea 3,7’ 
oameni.

Aceste cifre simt prezentate, în, 
culegerea „Letonia în cifre”', care 
se editează de Direcția statistică 
a republicii cu ocazia celei de-a 
20-a aniversări a R.S.S. Letone, 
care se va sărbători în vara anu
lui curent.

In prezent în Letonia la 1000 
de oameni mor 10, față de 14,2 
în anul 1935. In comparație cu 
același an, durata medie a vieții 
a crescut cu 5 ani

creșe cu 6.000 locuri.

Noua creație a compozitorului 
azerbaidjan Suleiman Aleskerov 
— cantata „Voci de primăvară” 
în trei părți, pentru tenor, cor 
mixt și orchestră de instrumen
te populare, a reținut în mod 
deosebit atenția specialiștilor.

Imbinînd pentru prima oară 
4 rezonanțele corului polifonic cu 
i’ ale ansamblului de instrumente 
ț» populare Aleskerov a obținut — 
♦ după părerea unanimă a muzi

cienilor din Azerbaidjan — un 
succes important.

Cu un sfert de veac în urmă, 
în Azerbaidjan a fost creată pen
tru prima oară în orientul mu
sulman, o orchestră de instru
mente populare care să poată 
cînta după note muzicale. Uzier 
Gadjibekov, întemeietorul muzi
cii profesionale azerbaidjene, a 
realizat atunci o temperare a in-
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t selor mașinii. El este de cîteva 

ori mai ușor decît cel de oțel, 
mult mai ieftin, și, în afară de i 
aceasta, nu trebuie uns. j

Acum se lucrează la perfer.țio- i 
narea rulmenților- de acest fel. |

Gigant al construcțiilor hidrotehnice
In cursul anului viitor, în 

Tadjikistan, pe rîul Vahș, se va 
începe construirea hidrocentralei 
de la Nurek cu o putere de 2,5 
milioane kW. Barajul hidrocen
tralei va avea lungimea de 1 
km. și înălțimea de 300 metri.

După punerea în funcțiune a 
hidrocentralei de la Nurek, se 
Va putea regla debitul de apă

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

al rîului Vahș și al fluviului 
Amu-Daria din Asia Centrală. 
Energia electrică ieftină va pu
ne în mișcare pompele unor mari 
stații de irigație cu ajutorul ma
șinilor, iar apa dătătoare de via
ță va curge prin rețelele de iri
gație spre noile plantații de bum
bac, spre grădinile și viile ti
nere. _ ....

strumentelor populare tara 
chemanci, ceea ce a permis 
se cînte la ele după note.

Această inițiativă a lui Gadji- 
bekov, care a permis transpune
rea pentru instrumentele națio
nale a multor creații ale clasici
lor universali, a avut în acea 
vreme o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea culturi mu
zicale din Azerbaidjan, întrucît 
pe atunci numărul orchestrelor 
simfonice din republică era cu 
totul neînsemnat.

Mai tîrziu, compozitorii azer- 
baidjeni, în special Fikert Ami
rov, au îmbinat cu succes orches
tra populară cu pianul. Cîțiva 
compozitori au început să folo
sească instrumentele naționale în 
componența orchestrelor simfo
nice și de operă, realizînd ast
fel un colorit național de o fru
musețe fără seamăn. Aceste ex
periențe ale compozitorilor azer- 
baidjeni confirmă ideea cu pri
vire la posibilitatea de a se 
crea opere de mari proporții pen
tru orchestrele populare.

iU

„în ceasul al doisprezecelea
Pe scena Teatrului „Vahtangov” din Moscova a avut loc 

recent premiera piesei „In ceasul al doisprezecelea” de Ale
xei Arbuzov. Regia spectacolului este semnată de Ruben Si
monov, prim-regizor al teatrului

Acțiunea piesei se petrece în vara anului 1928 la sfîrși- 
cunoscutui 

subiect
sale sînt

ac

51
să

★=—

Complex de celuloză 
și hîrtie

A fost dat în producție Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
Krasnoiarsk — una dintre noile 
construcții ale complexului pentru 
chimizarea materialului lemnos 
din acest centru de ținut sibe
rian. Marea parte a celulozei pro
dusă în combinat va fi folosită 
la întreprinderile locale pentru 
producția de vîscoză și de cord 
auto. Tot în cursul anului curent 
combinatul va începe și producția 
de hîrtie.

națională de ta- 
Erevan s-a deschis o 
creațiilor remarcabili 
armeni din secolul . 
Akop și Agafon Ovna-

Irigarea vechilor oaze
flu-

ca

>) tul NEP-ului. Aceasta este prima piesă în care 
:< dramaturg sovietic Alexei Arbuzov tratează un 
b trecutul istoric apropiat. Aproape toate operele 
>) sacrate vieții contemporanilor, tineretului.

!
La realizarea acestui spectacol și-au dat 
mai buni actori ai teatrului, printre care Julia 
hail Astangov, Iosif Tolceanov și alții.

concursul
Borisova,

din
con-

cei 
Mi-

Apele de primăvară ale 
viului Sîr-Daria, al doilea 
lungime in Asia Centrală, au 
înaintat 350 km. în vechea albie 
secată Jana-Daria în pustiul 
Kzîl-Kumî. Apele își continuă 
drumul prin albia curățată.

In următorii ani apele fluviu
lui Sîr-Daria vor fi îndreptate 
prin a doua albie secată — Ku- 
van-Daria.

Refacerea vechilor albit și în
dreptarea apelor prin ele spre 
interiorul pustiului permite iri
garea unui milion hectare de pă- 
minturi și asigurarea cu furaje 
pe tot cursul anului a nu mai 
puțin de 500.000 oi.

Albiile vechi — Jana-Daria și 
Kuvan-Daria se află pe malul 
sting al văii Sîr-Daria, unde ex
pedițiile arheologice au descope
rit aproximativ 200 obiecte, măr
turii ale unei vechi civilizații

materiale. Acestea dovedesc ca\ 
populația agricolă stabilă a trăit S 
aici cu 2.000—2.500 de ani în < 
urmă. S-au păstrat rămășițele lo- J 
calităților, urmele canalelor del 
irigație, a căror construire, du- \ 
pă presupunerea arheologilor, da. > 
tează din secolul 6—4 î.e.n. A- j 
ceste construcții au fost ridicatei 
de populația masagetă care se o- \ 
cupa cu creșterea vitelor șt cu ? 
agricultura. \

Oamenii de știință au stabilit 1 
că marile oaze din aceste locuri / 
existau și mai tîrziu — în evul \ 
mediu, clnd acest teritori i era o- > 
cupat de triburile turcești. j

In prezent, după multe secole. / 
apele fluviului Sîr-Daria trec din \ 
nou prin vechile localități, prin- l 
tre acestea și prin orașul Djend, 1 
distrus de hoardele lui Gingis- 7 
han în secolul al XIV-lea. >

Șase generații 
de artiști plastici

La Galeria 
blouri din 
expoziție a 
lor pictori 
XIX-lea — 
tanian.

In istoria culturii armene sînt 
cunoscute șase generații de pictori 
din familia Ovnatanian, care au 
creat în decurs de aproximativ 
două secole (din, secolul XVII 
pină în secolul XIX).

întemeietorul acestei familii de 
talente a fost poetul și pictorul 
medieval Nagaș Ovnatan, cunos
cut prin pictura sa murală din 
catedrala Ecimiadzin. In picturile 
nepotului lui — Ovnatan Ovna
tanian, se afirmă pentru prima 
oară în arta plastică armeană tră
săturile realismului. Totuși înte
meietorul artei realiste armene a 
devenit nepotul lui Ovnatan — 
marele pictor Akop Ovnatanian, 
care a jucat un rol de seamă în 
istoria picturii naționale. Portre
tele lui, 
Galeriei 
printr-o 
discreția
presie deosebit de adîncă produs 
portretele de femei create de el.

La expoziție sînt prezentate de 
asemenea lucrările lui Agafon 
Ovnatanian, fratele lui Akop, care 
a studiat la începutul secolului 
trecut la Academia de arte fru
moase din Petersburg, ca elev ai 
celebrului Karl Briullov.

Studierea aprofundată a crea
ției familiei Ovnatanian s-a efec
tuat abia în, anii puterii sovie
tice. In ultimii ani au tost aesco- 
perite peste 50 de portrete apar- 
ținind acestor pictori, precum și 
picturi murale în catedrale și bi
serici, tablouri pe teme religioa
se.

prezentate la expoziția 
naționale se disting 

subtilă detalizare, prin 
gamei de culori. O im.



Un puternic îndemn in munca noastră
In sectorul nos- —=»—

tru — sectorul I VASILE VELEA
ai minei Aninoa- secretarul organizației de bază obțin 
sa — lucrează su- P.M.R. din sectorul 1 al minei pentru 
te de mineri vîrst- Aninoasa
nici și tineri. Cu _
toții sîntem preocupați de îmbu
nătățirea muncii noastre, pentru 
a realiza zilnic în întregime pia
nul de producție, pentru a da e- 
conomiei naționale cărbune tot 
mai bun, la un preț de cost re
dus. Putem afirma cu toată tă
ria că în munca noastră în adin- 
'urile minei, presa ne este de un 
neprețuit ajutor. Mai bine de 
300 de mineri și muncitori din 
sector, la intrarea sau ieșirea din 
șut, trec pe la difuzorul de pre
să și își ridică ziarul abonat. Este 
un fapt in aparență obișnuit, dai 
<le mare însemnătate. Minerii noș- 
trii așteaptă ziarul cu nerăbdare, 
pentru că din paginile „Scînteii**, 
ale ziarului local „Steagul roșu'- 
și ale celorlalte ziare ei desprind 
cele mai importante sarcini îns
pre care trebuie să-și îndrepte a- 
tenția. Și nu de puține ori. parcur- 
gînd coloanele ziarelor, minerii 
sectorului nostru își văd oglindi
te și evidențiate propriile lor e- 
forturi, căci sectorul nostru este 
fruntaș pe exploatare. Pînă în 
prezent, colectivul sectorului 1 A- 
ninoasa a extras peste plan mai 
bine de 7.000 tone de cărbune, iar 
la prețul de cost avem o economie, 
pe primul trimestru al anului cu
rent de 172.000 lei.

îmi amintesc ziua in care 
„Scînteia" ne-a adus chemarea la 
întrecere lansată de colectivele 
celor 19 întreprinderi fruntașe 
din țară în întîmpinarea celui 
Je-al III-lea Congres al P.M.R. 
N-a fost miner care să n-o ci
tească cu atenție și despre ea au 
discutat pe larg agitatorii orga
nizației de Gază cu minerii și 
muncitorii din sector. Am urmă
rit cu atenție succesele pe care

■*

din abataje material lem- 
peratru a preîntîmpina lo

în depozit în zilele de 
de

Brigăzi harnice
Pentru a pregăti din timp mi

nerilor 
nos și 
cațiile vagoanelor C.F.R., ce in
traseră
1 și 2 mai, brigăzile conduse 
tovarășii Pușcaș Francisc și Koch
Iuliu care lucrează în depozitul 

lemne al minei Petrila, și-au 
p.opus să serbeze prin muncă zi
lele de 1 și 2 mai.

Respectind cuvînttil dat șt mun
cind cu multă însuflețire, ambele 
brigăzi au descărcat în aceste 
două zile 72 tone lemn de mină 
și alte materiale.

I. CIUR
corespondent

Metode noi de muncă pe șantierele de construcții

Folosirea emulsiei pentru diluarea 
vopselelor de ulei

La executarea lucrărilor de 
vopsitorie se consumă o mare 
cantitate de materiale deficitare 
cum ar fi uleiul de in sau alte 
uleiuri, albul de zinc și colo- 
ranții obișnuiți. Ținînd cont de 
volumul mare de lucrări de fi
nisaj care se execută în cursul 
acestui an, orice reducere ă con
sumurilor de vopsea reprezintă 
o economie însemnată. De aceea 
unele brigăzi de vopsitori de pe 
șantierele de construcții folosesc 
o emulsie de vopsea prin care 
se reduce consumul de ulei la 
vopsele cu 60—75 la sută, iar 
consumul de alb de zinc și alți 
coloranți cu 50 la sută. Vopse
lele gata preparate, pot fi și ele 
emulsionate reducîndu-se consu
mul lor cu 60 la sută. Cu aceas
tă emulsie se pot prepara de a- 
semenea atît chiturile cît și toa
te componentele în care se uti
liza vopsea sau ulei.

Materialele care intră în com
ponența emulsiei sînt: varul 
(bulgări sau pastă), apa. uleiul 
de in sau alte uleiuri semina- 

muncitorii din în
treaga țară le 

1 în lupta 
economii, 

pentru calitate și 
în același timp 

căutăm posibilitățile pe care le 
avem in sector pentru a nu ră- 
mîne mai prejos. Angajamentul 
nostru în întrecerea în întîmpi- 
narea Congresului partidului este 
de a da economii în acest an la 
prețul de cost de 250.000 lei, de 
a da cărbune de calitate, cu un 
procent de șist mai mic decît pre
văd normativele. Brigadierii Mă- 
năilă Vasile, Cristea Aure), Gali 
Mihai, Sas Teodor discută cu or
tacii lor despre posibilitățile de 
reducere a consumurilor specifice. 
Unde frontul de cărbune se puș
ca înainte cu 24 de găuri, acum 
se bat cei mult de 14—15. Eco
nomisim explozivul, răpim lemnul 
și îl refolosim, ne îngrijim ca ma
șinile să nu meargă în gol, să nu 
irosim energia electrică și pneu
matică. De cînd pușcăm cu mai 
puține găuri, sectorul nostru dă 
cărbune de calitate, fapt pentru 
care am primit bonificații.

Cînd deschidem paginile ziare
lor, comparăm realizările noastre 
eu cele obținute de oamenii muncii 
din întreaga țară, învățăm din 
experiența lor și ne străduim să 
Hm în primele rînduri în lupta 
pentru înfăpturiea politicii parti
dului. In această luptă presa 
constituie pentru noi un ajutor și 
un puternic îndemn 

Acțiuni de munca voluntara 
Obțin economii

Sub îndrumarea organizației de 
partid, colectivul sectorului VIU 
transport de la mina Lupenl a 
organizat recent în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui o serie de acțiuni patriotice 
menite să sporească suma econo
miilor în sector. Astfel brigăzile 
de întreținere conduse de tovară
șii Mătăsăreanu Ilie și Chinezul 
Viorel printr-o mai bună organi
zare a muncii lor și prin refolo 
sirea de materiale vechi ca tra
verse și crampoane au economisit 
într-un timp scurt suma de 5.500 
lei.

De asemenea muncitorii dc la 
funicular și cei de la atelierul de 
reparat vagonete prin recondițio- 
nare de piese ca roți, rulmenți, 
axe, cîrlige și altele au făcut e- 
conomii de cîteva zeci de mi: de 
lei.

Muncitorii sectorului VIII 
transport au mai participat la cu
rățatul vagoanelor, la diverse lu
crări de întreținere etc. prestînd 
peste 3000 de ore de muncă pa
triotică. Totalizînd suma econo-

turale, cleiul de oase, vopseaua 
preparată, praful de cretă. In a- 
fară de acestea se mai utilizea
ză coloranți obișnuiți în vopsi
torii cît și diluanți și lacuri

Tehnologia de prepa.are a e- 
mulsiei pentru diluarea vopsele
lor de ulei este simplă și la în- 
demîna tuturor constructorilor 
de pe șantiere. Iată cum se lu
crează : Pentru prepararea sta
bilizatorului. în orice vas (de 
lemn, metalic sau de sticlă) se 
pregătește o soluție de clei 8-10 
la sută, prin topirea a 80—100 
grame de clei de oase la un litru 
de apă. Separat, se pregătește 
lapte de var fie din var bulgări 
(1 kg. var la 10 litri apă) fie 
din var pastă (2,2 kg. la 10 li
tri ană).

Soluția de clei se amestecă cu 
lapte de var în proporție de 9 
volume soluție de clei și 1 volum 
lapte de var. La acest amestec 
se mai adaugă 30 grame praf 
de cretă pentru fiecare litru de 
soluție. Soluția de clei se ames
tecă cu laptele de var si cu pra

Fruntaș în munca de corespondent
Șerban Francisc este unul din 

cei mai buni tehnicieni de la 
U.R.U.M.P. Nu odată numele și 
fotografia lui au fost văzute la 
panoul de onoare printre fruntașii 
întrecerii socialiste din uzină. Pe 
oricare muncitor din secția de 
construcții metalice îl întrebi des. 
pre tov. Șerban iți va spune cu
vinte de laudă. Sereș Iuliana su- 
doriță. ca și lăcătușul Toih Iuliu 
și multi alți tineri își amintesc 
cu cită dragoste și pricepere le-a 
îndrumat maistrul Șerban paști 
spre calificarea în muncă. Dar 
numele lui Șerban Francisc se 
poate vedea și în fruntea colec
tivului gazetei de perete ..Utila
jul" de la uzină și de multe ori 
și în coloanele presei raionale, 
regionale, ba poate fi auzit și în 
emisiunile radiofonice.

Șerban Francisc este acum pre
ședintele sindicatului pe uzină. 
Ca membru de partid el consideră 
de datoria lui să facă cunoscute 
prin presă succesele colectivului 
din care face parte. El este un 
activ corespondent de presă.

De multe ori, își rezervă o 
parte din timpul de odihnă pen
tru a așterne pe hîrtie scrisori 
către ziar. In ele, Șerban Fran
cisc înfățișează munca șt succe
sele muncitorilor uzinei în lupta 
pentru economii, pentru piese de 
bună calitate. El știe că una din 
cerințele unui corespondent vo
luntar este să fie la curent

l

lamiilor 
peste

realizate ea se ridica 
150.000 lei.

P. CRIȘAN 
M. VĂDUVĂ 
corespondenți

Au colectat 4000 kg. 
f'er vechi

Grupa sindicală a depozitului 
central Uricani aparținînd de mi
na Lupeni s-a angajat să colec
teze fierul vechi ce se găsește 
în preajma sectorului și să-l pre
dea la I.C.M. Fiecare muncitor 
din această grupă s-a angajat să 
strîngă cît mai mult fier vechi. 
Colectînd mai bine de 4.000 kg. 
de fier vechi, membrii grupei sin
dicale și-au întrecut angajamen
tul luat. In această acțiune s-au 
evidențiat tov. Corneagă loan, 
echipa de manipulanți condusă de 
Savu Gheorghe precum și orga
nizatorul grupei sindicale.

Muncitorii din grupa sindicală 
a depozitului Uricani au hotă- 
rît să colecteze cît mai mult fier 
vechi, să muncească voluntar pen
tru a obține economii cit mai în
semnate.

V. MOJSIU
corespondent

ful de cretă înainte de a se pre
găti emulsia.

In cazul preparării emulsiei 
cu ulei de in fiert se utilizează
1 litru ulei la 3 litri de soluție 
(clei, var, cretă) iar la prepa
rarea cil ulei serninatural (ulei 
de soia, floarea soarelui) la 1 
kg. ulei se utilizează 2 kg. sau
2 litri de soluție. In cazul pre
parării emulsiei din vopsea gata 
preparată se utilizează tot 2 kg. 
soluței de clei și var, la care nu 
se mai adaugă praful de cretă.

Pentru obținerea emulsiei, se 
toarnă soluție de clei, var. praf 
de cretă, luată în proporție de 
2 sau 3 părți (de la caz la caz 
cum s-a arătat mai înainte) pes
te o parte ulei sau vopsea. So
luția se toarnă în cantități mici 
și se agită în continuu uleiul, 
obținîndu-se astfel o emulsie 
stabilă. In cazul câ se toarnă 
toată soluția alcalină de odată 
si fără să se amestece bine, u- 
leiul nu se emulsionează. Nu se 
poate turna uleiul peste soluția 
dp elpi ri var 

problemele uzinei, să cunoască fie. 
care succes, fiecare greutate la 
munca celor cu care lucrează. De 
aceea nu e zi in care să nu vizi
teze o secție sau alta, să nu se 
intereseze de mersul producției. 
Muncind in acest fel, corespon- 
dentul voluntar Șerban Francisc. 
a informat operativ presa despre 
succesul obținut de colectivul sec
ției de construcții metalice care 
a primit drapelul de secție frun
tașă pe uzină în cinstea zilei de 
1 Mai.

De cinci ani, Șerban Francisc 
scrie ziarului. Prin scrisul său 
el își aduce contribuția ia mobili
zarea colectivului uzinei pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan. In munca sa, cores
pondentul voluntar nu-i singur. 
Un întreg colectiv de muncitori 
ti aduc la cunoștință rezultatele 
muncii în diferitele secții ale u- 
zinei...

G. DUMITRESCU
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Reparații executate 
înainte de termen

Cu cîtva timp 
în urmă la mina 
Petrila s-a produs 
un deranjament la 
întrerupătorul ta
bloului electric nr. 
3 de la intrarea 
principală a rețe

lei electrice. Situația creată în
greuna munca de evacuare a ape
lor din mină, mai ales a celor 
■provenite de la rambleu. Repa
rarea acestui deranjament nece
sita o seamă de lucrări care, po
trivit normelor, se puteau execu
ta doar în trei schimburi de mun
că.

Lucrarea a fost încredințată 
echipei de electricieni de la sec
torul VIII compusă din muncito
rii Glodeanu Iuliu, Knebel Rein
hold și Totoreanu. Ștefan. Ințele- 
gînd faptul că de felul cum vor 
munci depinde îndeplinirea pla
nului de rambleu, echipa și-a om 
ganizat în așa fel munca incit, 
lucrul s-a 
Repararea 
12 ore.

înainte 
în producție și cele 
cu acumulatori LAM-4 de la sec
torul IV care au fost reparat? și 
recondiționate de către electri
cienii Berinde Gheorghe. Tătar 
Nicolae II, Savețky Carol și Simo 
Iosif.

desfășurat fără oprire, 
tabloului s-a făcut în

i

au tost date
5 locomotive

de termen

R. KEILING
corespondent

Vopselele emulsionate au ace
eași putere de acoperire ca și 
cele obișnuite. Uscarea vopsele
lor emulsionate se face în 18-20 
ore, spre deosebire de cele obiș
nuite care necesită 30 ore pentru 
uscare. Aici mai trebuie să a- 
rătăm că diluarea emulsiei se 
face cu aceeași diluanți ca și 
la vopselele obișnuite la fel și 
sicativul se folosește în aceleași 
cantități ca și la vopselele obiș
nuite.

Economia care se poate obți
ne prin executarea vopsitoriilor 
cu vopsele emulsionate este ma
re, căci 1 m. p. de vopsitorie e- 
xecutată astfel revine la numai 
45—50 la sută din costul actual, 
cu vopsea obișnuită. Pe lîngă 
aceste avantaje economice, prin 
vopselele emulsionate poate fî 
accelerat și ritmul lucrărilor de 
finisaj, deoarece nu mai este ne
cesară uscarea completă a su
prafețelor pe care se aplică vop
seaua, ca în cazul vopselelor o- 
bișnuite, emulsia putînd fi folo
sită și la lucrul pe perete umed. 
Aceasta face posibilă finisarea 
în bune condiții a lucrărilor în 
timp de toamnă și iarnă, cînd 
tencuielile se usucă mai greu.

mi o

• PUBLICITATE

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULU1“ ?
PETROȘANI i

prezintă:

sîmbătă 7 mai 
și duminică 8 mai

I960

|i Casa din strada
Coșbuc 10

l<
comedie în 3 acte

::
de Florin Vasiliu 

Regia ; D. Căpitanii
■I Scenografia ; Lidia Pincus* I

> O. C. L. Produse !
; Industriale

PETROȘANI
i i Anunță că a pus în vîn- ; 
,1 zare prin magazinele sale 1 
i i din tot raionul Petroșani, > 
; i încălțăminte cu fețe din pînză < 
J pentru bărbați, femei și ! 
1! copii. '
î Sandale pentru bărbați

lei 59,00. :

Sandale pentru femei
;! lei 35,00.

I
 Sandale pentru copii ! 

lei 21,36. ;

UȘOARE : 
REZISTENTE :

IEFTINE :

T. I. P. L PETimi 

angajeazA 
2 meseriași frigotehniști 
1 electrician bobinator

Solicitatorii se vor 
adresa serviciului ad
ministrativ T. A. P. L. 
Petroșani.

♦♦♦♦♦♦♦«

î Uzins Elettrita hkaa 

« angajează imediat 
ț lin excavatorist

♦
*
♦
♦
*

Salariu, conform rețe
lei tarifare de salari

zare.
Informații suplimen

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

♦
♦ 
♦

♦♦♦♦•»<*■• »***<»«<«**•«««*

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului

C I T i T l
„STEAGUL ROȘU”

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

șt SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZORIi VOLUNTAR! 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTMii fOȘTfiU 
OFICIILE T. T. R.



la Kiemiio $i-a intwi loturile tea de-a 5-a 
sesiune a Sovietului Semeni al II. R. S. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 5 mai ora 10 dimineața 
(ora Moscovei) la Kremlin și-a 
început lucrările cea de-a 5-a se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
In ședințele separate ale Ca

merelor care au avut loc în di
mineața de 5 mai, sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
aprobat următoarea ordine de zi:

— DESFIINȚAREA 1MPOZI 
TELOR PERCEPUTE DE LA 

MUNCITORI ȘI FUNCȚIONARI.
— MASURILE PENTRU DE- 

SAVIRȘIREA TRECERII IN A-

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

Sosirea Iui Ciu En-lai 
în Cambodgia

PNOM PENH 5 (Agerpres).
In dimineața zilei de 5 mai, 

premierul Ciu En-lai și persoa
nele care îl însoțesc au sosit la 
Pnom Penh, capitala Cambod- 
giei unde întreprinde o vizită 
oficială la invitația guvernului 
Cambodgiei.

Pe aeroport înalții oaspeți chi
nezi au fost salutați de prințul 
Norodom Sianuk. Au fost de a- 
semenea prezenți membrii gu
vernului cambodgian și membri 
ai corpului diplomatic.

Acord între R.P. Romînă 
și Grecia

ATENA (Agerpres).
In urma discuțiilor purtate în

tre delegații R. P. Romîne și 
Greciei, la 2 mai s-a semnat la 
Atena acordul privitor la trans
porturile aeriene civile între cele 
două țări.

Din partea R. P. Romîne acor
dul a fost semnat de 1. Crin- 
ceanu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Atena, iar din partea 
Greciei de generalul G. Dukas, 
directorul aviației civile.

Cu ocazia semnării acordului, 
șefii celor două delegații au ros
tit scurte cuvîntări în care au 
subliniat însemnătatea acestui a- 
cord pentru dezvoltarea relații
lor romîno-grecești.

„Prima salvă împotriva 
politicii rasiste 

a guvernului Uniunii 
sud-africane"

LONDRA 5 (Agerpres).
Tratativele neoficiale din 4 

mai de la Londra ale primilor 
miniștri aî țărilor Commonwe- 
althului au fost caracterizate plas
tic de corespondenții agențiilor 
telegrafice ca „prima salvă îm
potriva politicii rasiste a guver
nului Uniunii sud-africane“. Te- 
mîndu-se de ivirea unor dificul
tăți serioase în timpul discuții
lor în legătură cu rasismul din 
Uniunea sud-africană, care pro
voacă proteste în rîndurile opi
niei publice din lumea întreagă, 
guvernul englez a hotărît să e- 
xamineze această problemă în 
cadrul unor ședințe neoficiale 
ale primilor miniștri, fără s-o 
includă pe ordinea de zi a con
ferinței. Represiunile crîncene și 
discriminarea împotriva popu
lației de culoare din Africa de 
sud, au fost criticate sever în 
cadrul acestei ședințe de condu
cătorii multor țări ale Common- 
wealthului.

NUL 1960 A TUTUROR MUN
CITORILOR Șl FUNCȚIONARI
LOR LA ZIUA DE MUNCĂ 
REDUSA.

— APROBAREA DECRETE
LOR PREZIDIULUI SOVIETU
LUI SUPREM AL U.R.S.S.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres).
Nikita Sergheevici Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a prezentat în 
«edința comună a celor două Ca 
mere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. raportul la primul 
punct de pe ordinea de zi a se
siunii : „Desființarea impozitelor 
percepute de Ia muncitori șf 
funcționari".

Ședința comună a, început la 
ora 11 (ora Moscovei) în Pala
tul Mare al Kremlinului. Depu
tății și oaspeții au întâmpinat cu 
aplauze furtunoase apariția la 
tribună a lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov. In lojile guvernamen
tale sînt prezenți conducătorii 
partidului comunist și ai statu
lui sovietic.

In loji se află diplomați străini, 
numeroși invitați, ziariști sovie
tici și străini.

EVENIMENTELE DIN TURCIA
ISTANBUL 5 (Agerpres)
In ciuda măsurilor represive 

luate de guvern și a stării excep
ționale decretate în principalele 
orașe ale Turciei, în cursul zilei 
de miercuri au avut loc din nou 
manifestații de protest. După cum 
anunță United Press Internatio
nal, peste 5.Q00 de locuitori ai 
orașului Izmir, printre care nu
meroși studenți, au demonstrat la 
4 mai protestînd împotriva pre
mierului Menderes. In cursul a- 
cestei demonstrații, cea mai mare 
care a avut loc la Izmir, s-a ce
rut premierului să demisioneze. 
Poliția a atacat pe demonstranți, 
rănind pe mai mulți dintre ei. Au 
fost efectuate mai multe arestări.

Studenții Școlii de institutori 
din Konya (Anatolia centrală) au 
încercat și ei să demonstreze îm
potriva guvernului dar au fost 
împiedicați de poliție.

La Istanbul grupuri de tineri 
care manifestau împotriva guver
nului au fost împrăștiate de ar
mată.

Comandamentul militar a or
donat suspendarea pe 10 zile a 
cotidianului „Yeni Sabah“. Aces
ta este al treilea ziar suspendat 
la Istanbul, în afară de alte pu

• PEKIN. La 4 mai tineretul 
și oamenii muncii din China au 
sărbătorit cea de-a 41-a aniver
sare a mișcării „4 Mai“ — acțiu
nea antiimperialistă de la 4 mai 
1919 a studenților din Pekin care 
a constituit începutul noii revolu
ții democrate din China.

• LONDRA. Recent au fost a- 
nunțate rezultatele alegerilor pen
tru funcția de organizator al fi
lialei sindicatului unit al cons
tructorilor de mașini din nordul 
Londrei. In această funcție a 
'fost ales Reginald Birch, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, care a întrecut cu mult 
numărul de voturi obținute de 
ceilalți trei candidați.

• NICOSIA. Agenția France 
Presse relatează că în urma în
trevederilor care au avut loc între 
arhiepiscopul Makarios și Julian 
Amery, subsecretar de Stat la Mi
nisterul Coloniilor al Marii Bri
tanii, nu s-a putut ajunge la nici 
un acord în ce privește rezolvarea 
problemei bazelor militare engle
ze în Cipru.

Hotărîrea C. C. 
al P. C. U. S.

și a Consiliului 
de Miniștri 

al U. R. S. S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La Moscova a fost dată publi

cității hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la sporirea 
de zece ori, începînd cu anul 
1961, a puterii de cumpărare ai 
unității bănești, precum și cu 
privire la mărirea conținutului 
aur al rublei și a cursului rublei 
față de valutele străine.

In legătură cu aceasta, înce
pînd de la 1 ianuarie 1961 vor 
fi emiși bani noi, iar banii 
vechi aflați în prezent în circu
lație urmează să fie înlocuiți cu 
bani noi, în proporție de ,o rublă 
nouă pentru zece ruble vechi.

Concomitent cu emisiunea ba
nilor noi, se spune în hotărîre, 
vor fi recalculate în proporție 
de zece împărțit la unu toate 
prețurile, chiriile și tarifele.

Hotărîrea prevede ca bancno
tele și monedele divizionare de 
tip vechi să fie preschimbate cel 
mai tîrziu pînă la 1 aprilie 1961.

blicații și ziare provinciale inter
zise de la decretarea legii mar
țiale.

După cum anunță agenția 
France Presse, „Yeni Sabah“ a fost 
suspendat pentru că a publicat o 
fotografie reprezentînd o manifes
tație care a avut loc la Seul.

Agenția Fr'ance Presse arată 
că starea excepțională și legea 
marțială decretată în Turcia vor 
dura probabil mai mult timp de- 
cît se prevăzuse inițial. In ace
lași timp, partidele de opoziție 
acționează împotriva politicii gu
vernului. Grupul parlamentar al 
partidului republican, principalul 
partid de opoziție, a depus Med- 
jlisului (parlamentul) o moțiune 
în care cere deschiderea unei an
chete împotriva primului minis
tru, în baza statutului Medjlisu- 
lui. In același timp, grupul par
lamentar al acestui partid a tri
mis șefului guvernului o telegra
mă în care subliniază răspunde
rea acestuia pentru actuala situa
ție internă din Turcia.

In același timp, al doilea partid 
de opoziție, partidul național ță
rănesc, a depus Medjlisului o 
moțiune în care cere deschiderea 
unei alte anchete.

• ADDIS ABEBA. Recent a 
avut loc deschiderea oficială a 
primei mari hidrocentrale din 
Etiopia, Koka-Dam a cărei putere 
este de 110.000 kW.

• MONTEVIDEO. După cum 
anunță ziarul „Debate", 5.000 de 
mineri de la minele din Salvador 
și Potrerillos (Chile), apaținînd 
societății americane „Andes Cop
per Mining Company" au decla
rat grevă.

• AJACCIO. Potrivit relatări
lor agenției United Press Interna
tional, cîteva mii de corsicani au 
participat la demonstrația orga, 
nizată în insula Corsica in semn 
de protest împotriva planului gu
vernului francez de a construi pe 
insulă un centru științific pentru 
efectuarea de explozii nucleare 
subterane.

• PARIS. La 4 mai, președin
tele Franței, generalul De Gaulle, 
s-a înapoiat la Paris din călăto
ria făcută în Canada, Statele U- 
nite, Guyana franceză, insulele 
Martinica și Guadelupa.

• GENEVA. La 3 mai s-a des
chis la Geneva cea de-a 13-a se-

Comunicatul informativ cu privire 
la plenara C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres).
La Moscova a fost dat publi

cității comunicatul informativ cu 
privire la plenara din 4 mai a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce. In comunicat se spune:

Plenara a examinat propune
rile Sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și probleme organi
zatorice.

Plenara a ales ca membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. pe 
Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și Dmitri Poleanski.

Plenara a eliberat pe Averki 
Aristov, membim al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., și pe Piotr 
Pospelov, membru supleant ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., din 
funcțiile de secretari ai C.C. al 
P.C.U.S. avîndu-se în vedere că 
ei urmează să-și concentreze a- 
tenția asupra activității în Bi
roul C.C. al P.C.U.S. oentru 
R.S.F.S.R.

Plenara l-a eliberat pe Niko
lai Ignatov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., din func
ția de secretar al C.C. al P.C.U.S. 
în legătură cu numirea sa în 
funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S S.

Plenara a eliberat pe Ekateri
na Furțeva, membră a Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., din func

ția de secretar al C.C. al P.C.U.S., 
în legătură cu numirea ei în 
funcția de ministru al Culturi» 
al U.R.S.S.

Plenara l-a ales secretar al 
C.C. al P.C.U.S., pe Frol Koz
lov, membru al Prezidiului C.C 
al P.C.U.S.

Plenara l-a eliberat pe Niko
lai Beleaev din funcția de mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

----- O-----

Delegația de partid 
și guvernamentală cehoslovacă 

a părăsit Moscova
MOSCOVA (Agerpres). TASS 
La 4 mai a părăsit Moscova 

delegația de partid și guverna
mentală cehoslovacă în frunte cu 
Antonin Novotny, care a vizi
tat Moscova în legătură cu des
chiderea expoziției „Cehoslovacia 
în anul I960".

Cu acest prilej pe aerodromul 
Vnukovo a avut loc un miting 
la care au luat cuvîntul N. S 
Hrușciov și A. Novotny.

La ora 14,13 (ora Moscovei) 
avionul „IL-18" s-a ridicat în 
văzduh și s-a îndreptat spre 
Praga.

siune a organizației mondiale a 
sănătății, la care participă dele
gați din 90 de țări. Principala 
problemă care se discută este 
campania pentru stîrpirea mala
riei.

•BONN. Potrivit relatărilor 
ziarului „General Anzeiger", la 
Koln au fost arestate cinci persoa
ne. Procuratura îi acuză că de la 
1 aprilie au editat și răspîndit 
ziarul „Rheinische Stimme" care, 
chipurile, „a fost condus și finan
țat" de Partidul Comunist din 
Germania, interzis în R.F. Ger
mană.

• BEIRUT. Primul ministru al 
Libanului, Karami, a anunțat na. 
ționalizarea societății franceze 
„Beirut Harbour Corporation”. du
pă aproape 4 ani de tratative.

• KARACI. La 3 mai în Ocea
nul Indian în apropiere de Singa
pore au început manevrele mari
time militare ale S.G.A.T.O., cu
noscute sub denumirea de „Leul 
de mare". După cum relatează 
ziarul „Morning News", la aceste 
manevre participa 43 de nave mi
litare ale țărilor S.E.A.T.O.

• ISTANBUL. La 4 mai a luat 
sflrșit la Istanbul sesiunea Consi
liului N.A.T.O. la care au parti- 
cipat miniștrii de Externe ai ță
rilor membre.

Plenara l-a eliberat pe Alexei 
Kiricenko din funcțiile de mem
bru al Prezidiului și de secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

*
MOSCOVA 5 (Agerpres).
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. l-a eliberat pe Frol 
Kozlov din funcția de prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri în legătură cu trecerea sa 
în altă muncă. (La plenara C.C. 
al P.C.U.S., care a avut loc la 
4 mai, Frol Kozlov a fost ales 
secretar al C.C. al P.C.U.S.).

Alexei Kosîghin a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., fiind eli
berat din funcția de președinte 
al Comitetului de Stat al Plani
ficării. Nikolai Ignatov a fost 
numit vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
(In legătură cu aceasta plenara 
C.C. al P.C.U.S. l-a eliberat pe 
Nikolai Ignatov din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.U.S.).

Ekaterina Furțeva a fost nu
mită ministru al Culturii al 
U.R.S.S.

Vladimir Novikov a fost nu
mit vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S. (V. No
vikov a deținut funcția de vice
președinte al Consiliului de M> 
niștri și de președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării din 
R.S.F.S.R.). N. A. Mihailov a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru al Culturii al U.R.S.S. în 
legătură cu trecerea sa în altă 
muncă.

PROGRAM DE RADIO
7 mai

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Concert de 
dimineață, 10,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 10,30 Școala și viața 
(reluare), 11,03 Fragmente din 
opera „Maeștrii cîntăreți din 
Niirnberg" de Wagner, 12,00 „Pe 
strune de ghitară" — muzică u- 
șoară, 13,05 Orchestre de mu
zică ușoară ale Radiodifuziu 
lor din țări prietene, 15,30 Pi 
tenia romîno-sovietică în creația 
noastră de cîntece, 16,15 Vorbeș
te Moscova! 17,25 In jurul lu
mii pe aripile melodiei, 18,00 Ro
za vînturilor, 19,30 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 
20,10 Pe teme internaționale,
20.30 Cine știe cîștigă, 21,15 
Dansăm din nou. PROGRAMUL 
II. 15,00 Cîntă Gigi Marga, Mi- 
haela Cotaru și Luigi Ionescu,
15.30 Melodii populare romî- 
nești, 17,30 Sfatul medicului, 
17,45 Știința în slujba păcii,
18.30 Lecturi la cererea ascul
tătorilor, 19,00 Noi înregistrări 
de muzică populară romînească, 
20,15 Muzică de dans, 21,15 Con
cert de muzică populară romî
nească, 22,00 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6,00 ; 
7.00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro.
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00j 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
7 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mai tare ca moartea; 
AL. SAHIA: La răscruce de 
drumuri; PETR1LA: Ea te iu
bește; LONEA: Cîntărețul me
xican; ANINOASA: Sînge alb; 
VULCAN : Despre prietenul 
meu; LUPENI : Mireasa răpită. 
(Responsabilii cinematografelor 
Livezeni, Crividia, Bărbăteni și 
Uricani n-au trimis programarea 
filmelor pe luna mai).
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