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Sectorul fruntaș

Primele 20 de zile ale luni: no
iembrie au tost încheiate cu re
zultate din cele mai frumoase de 
minerii aninoseni. In dimineața 
zilei de 21 noiembrie colectivul 
Exploatării miniere Aninoasa ra
porta că planul de extracție a fost 
îndeplinit în proporție de 110,6 
Ia sută. Pe calea funicularului 
au pornit spre preparația Petri- 
la — numai din abatajele secto
rului IV Priboi, 1586 tone de căr
bune de calitate, în afara sarci
nilor de plan. Acest sector deține 
primul loc în întrecere.

I Cele mai mari randamente
In 'schimbul din dimineața zi

lei de 19 noiembrie comuniștii 
din abatajele celui mai întins sec
tor productiv de la Aninoasa — 
sectorul 1 — au organizat „schim
bul celor mai mari randamente1'. 
Comunistul Cristea Aurel a des
fășurat o adevărată bă-tălie pen
tru cel mai mare randament. En
tuziasmul și hărnicia deosebită 
din dimineața acelei zile s-a sol
dat cu un rezultat ce a întrecut 
toate realizările zilei. Un randa
ment de 8.220 tone pe post Cu 
trei tone și jumătate mai mull 
decît prevedea planul.

In aceeași dimineață, comuniș
tii din abatajele cameră nr. 1, 
4 și 9 au înscris randamente de 
peste 7 tone pe post.

Prin hărnicia și entuziasmul 
dovedit de minerii sectorului I, 
în frunte cu comuniștii, ziua de 
19 noiembrie a fost încheiată de 

Icolectivul sectorului I cu un ran
dament ce depășește planificatul 
cu 0,437 tone cărbune pe post

Cărbune de calitate
îmbunătățirea calității cărbu

nelui a devenit pentru fiecare 
miner de Ia Aninoasa o preocu
pare de seamă. Aceasta este do
vedită de cifrele înscrise în re
gistrul cu evidența calității căr
bunelui.

In ultima zi de lucru din a 
doua decadă a lunii noiembrie 
datorită alegerii șistului în aba
taje, cărbunele livrat preparației 
Petrii a a fost de calitate supe
rioară. Conținutul de cenușă a 
scăzut cu 1,6 la sută. Prin preo
cuparea dovedită de artificieri la 
pușcare, granulația a fost îmbu
nătățită cu 6,8 la sută.

LUCIA LICIU

Printre tinerii de la Depoul C.F.R. Petroșani, strungarul Ra
dulescu Mircea se bucură de multă simpatie. El execută rapid și 
conștiincios lucrările ce i se încredințează. In clișeiil nostru, l-am 
surprins pe acest tînăr strungar în timp ce fixează în mandrina 
strungului capul de abur pentru injector, piesă care trebuie să o 
confecționeze pentru repararea unei locomotive.
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Realizarea sarcinilor construc
ției socialiste cere oamenilor 
muncii să fie înarmați cu bogate 
cunoștințe științifice despre na
tură și societate, să aibă o te
meinică pregătire politică și cul
turală. Universitățile muncito
rești constituie un mijloc impor
tant de realizare a acestor sarcini.

In noul an școlar 1960—1961. 
la universitatea muncitorească 
din Petrila, s-au predat un nu
măr de 8 lecții. Lecțiile sînt ți
nute de către profesori din ca
drul Institutului de mine, de că
tre activiști și ingineri de la mi
na Petrila. Ele au un bogat con
ținut de idei și se predau sub o 
formă vie, atrăgătoare, la un ni
vel accesibil elevilor muncitori. 
Unele lecții de socialism științi
fic, geologie, tehnica nouă în 
minerit și altele sînt însoțite de 
material demonstrativ, care ajută 
pe cursanți să înțeleagă mai bine 
conținutul lecțiilor predate.

Majoritatea cursanților în
scriși participă cu regularitate la 
cursurile universității, își iau no
tițe și dovedesc dragoste față de 
însușirea problemelor. Muncitori 
cum sînt Mihai Petru, Blag Teo
dor, minerul șef de brigadă Gaia 
Grigore și alții au o frecvență 
bună și se pregătesc cu conștiin
ciozitate pentru seminarii. Sînt 
însă și unii^ursanți printre care 
amintim pe Vrînceanu Gheorghe, 
Jeler Aron, Nica loan, Manole 

Gheorghe și alții care s-au în
scris la cursuri și nu au partici
pat pînă în prezent la nici una 
din lecțiile ținute.

Universitatea muncitorească este 
sprijinită îndeaproape de către 
comitetul sindicatului minei Pe
trila, care se preocupă de mobi
lizarea cursanților la ședințele 
universității, distribuind în ace-

ing. FRANCISC DON IN 
director de studii 

al universității muncitorești 
din Petrila

(Continuare în pag. 3-a)

Sarcinile de plan pe anul 1961 In dezbaterea 
namenilor muncii din Lupeni

La întreprinderea 
de explorări

— Cu ocazia analizei pe care 
o facem asupra muncii sondori
lor noștri în acest an, constatăm 
cu satisfacție că am obținut in
dici tehnico-econamici mult spo
riți față de alți ani — a arătat 
celor prezenți la adunarea pen
tru dezbaterea sarcinilor de plan 
pe 1961 tov. ing. Suciu Sever, 
directorul Întreprinderii de ex
plorări din Lupeni. Intr-adevăr 
bilanțul pe 10 luni de activitate 
în munca pentru descoperirea de 
noi rezerve de cărbune în Valea 
Jiului dusă de sondori este rod
nic. Prin buna folosire a utila
jelor de foraj, în special a insta
lațiilor moderne sovietice ZIF- 
1200 A. viteza comercială de fo
raj a atins media de 124,3 m/gra- 
nic pe lună față de 53,2 m/granic 
pe lună cu cîî se lucra în 1957 
Prin lichidarea avariilor, a re- 
carotărilor și instrumentațiilor 
timpul productiv, indice de bază 
în activitatea sondorilor a spo
rit la peste 75 la sută în acest 
an, față de 60,8 la sută în 1958 
Acțiunea largă, dusă cu spriji
nul și îndrumarea activă a or
ganizației de partid, pentru re
ducerea consumurilor specifice, 
pentru sporirea vitezei de săpare 
a permis sondorilor să livreze în 
acest an metrul de sondă forată 
cu 629 lei față de peste 1060 lei 
cit era în 1957, prin aceasta ief- 
tinindu-se mult prețul de cost pe 
tona de rezervă pusă în evidență.

— Deși anul viitor noi trebuie 
să forăm cu circa 16 la sută mai 
mult decît anul acesta, au arătat 
tov. ing. Suciu Sever, tov. Ga- 
iovski loan, o seamă de tehnl- 

i cieni și brigadieri, șantierele au

Cel de-al IV-lea Congres al 
sindicatelor din R.P.R., саге a 
avut loc între 26—29 octombrie 
a. c. a precizat: „Sarcina prin
cipală a organelor și organiza
țiilor sindicale este de a imprima 
un nou și puternic avînt întrece
rii socialiste, stabilind cu mai 
mult simț de răspundere obiec
tivele întrecerii pentru fiecare 
loc de muncă, echipă, brigadă, 
atelier, secție, întreprindere și 
ramură de producție".

Congresul sindicatelor a sub
liniat : „In cadrul întrecerii so

cialiste pe întreprindere, sindica
tele trebuie să se ocupe mai mult 
Ide extinderea întrecerii pe profe
sii pentru obținerea titlului ide 
„cel mai bun" (strungar, țesă
tor, tractorist etc.) sau de „cea 
mai bună brigada" (de mineri, 
oțelari, forjori, sondori etc.)".

In lumina acestor sarcini nu 
‘de mult, a avut loc o ședință 
de lucru la Consiliul local al 
sindicatelor din Petroșani, unde 
s-a analizat desfășurarea între
cerii pe profesii în cadrul exploa
tărilor miniere din Valea Jiului.

Din ședință a reieșit avîntul 
pe care l-a luat întrecerea pe 
profesii, dorința oamenilor mun
cii de a contribui din toate pu
terile lor la progresul tehnic al 
producției, la realizarea cu cinste 
a Directivelor celui de-al Ш-lea 
Congres al P.M.R. In întrece
rea socialistă desfășurată în u- 
nltățile C.C.V.J. sînt antrenați 
aproape 70 la sută din numărul 
total al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor iar în întrece
rea pe profesii peste 3000 de oa
meni.

O experiență bună în organi
zarea întrecerii pe profesii a a- 
cumulat-o comitetul sindicatului 
de la mina Lupeni. Din referatul 
prezentat în cadrul ședinței de 
către tov. Brașoveanu Victor, 
președintele comitetului, a reie
șit că la mina Lupeni peste 90 
de brigăzi de mineri sînt înca
drate în întrecerea pe profesii. 
Dintre acestea un număr de 13 
brigăzi lucrează în abatajele 
frontale, 19 brigăzi în abatajele 
teameră, 26 brigăzi la înaintări 
în cărbune, iar restul la înain
tări în piatră și lucrări speciale. 
De asemenea, la mina Lupeni 
mai sînt cuprinși în întrecerea
—--------

și își pot crea posibilități largi 
<ie îndeplinire și depășire a sar
cinilor de plan. Pentru aceasta 
este însă absolută nevoie să fo
losim toate resursele care ne per
mit să sporim viteza comercială 
de foraj să facem inexistente re- 
carotările produse prin neaten
ție, avariile, să scurtăm terme
nele de dare în sapă a noilor lo
cații. ■

La adunarea care a avut loc 
la sectorul Dîlja tov. ing. Onea 
loan șeful acestui sector, a subli
niat ca peste 50 la șută din pla- 

. nul întreprinderii revine acestui 
sector care va căpăta în 1961 o 

. mare amploare în cercetarea re
zervelor de cărbune de la Dîlja, 

.Livezeni și din alte zone ale Văii 
, Jiului. Sondorii de aici care în 
. ultimile luni nu au dat rezultate 
pe măsura posibilităților lor, vor 
trebui să-și îmbunătățească radi
cal organizarea muncii, să fo
losească mai bine timpii de lucrr 
efectivi la sonde..

GH. DUMITRESCU

La sectorul 
electromecanic al minei

Colectivul sectorului IX elec
tromecanic de la mina Lupeni s-a 
adunat de curînd pentru a discu- 

. ta sarcinile ce revin sectorului pe 
anul 1961.

In acest an în plan s-a prevă
zut montarea celui de-al doilea 
compresor „Reșița" la stația Ma
ria, a unui compresor de 45 m.c. 
Ia stația uzinei electrice. De ase
menea se va face o reparație ge
nerală la mașina de extracție de 
la puțul Ileana. Se va monta un 
redresor la orizontul 650 caire va 
asigura energia electrică locomo- 

pe profesii 44 maiștri minieri, 
в ingineri și un număr însemnat 
de artificieri.

La mina Lupeni întrecerea pe 
profesii ia o amploare din ce în 
ce mai mare. Ținînd seamă de 
specificul fiecărui loc de muncă, 
comitetul sindicatului și_ comisia 
de întrecere pe mină, aii stabilit 
în funcție de aceasta obiective 
concrete în întrecere, printre ca
re, creșterea productivității mun
cii, aplicarea metodelor înainta
te în producție, reducerea procen
tajului de cenușă, reducerea con
sumurilor specifice, realizarea de 
economii, respectarea formațiilor 
tip de lucru.

In scopul sprijinirii brigăzilor 
aflate în întrecere, conducerile 
sectoarelor împreună cu comite
tele de secții au întocmit planuri 
tehnico-organizatorice care cu
prind măsuri concrete, legate de 
aprovizionarea la timp a brigăzi
lor cu cele necesare. Pentru creș
terea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al căr
bunelui s-a introdus pe scară 
largă anmarea metalică aproape 
în fiecare abataj frontal, care a 
contribuit efectiv la reducerea 
simțitoare a consumului de ma
terial lemnos. Astfel, în abatajele 
frontale armate metalic din sec
toarele II, III, IV В și altele a 
fost redus consumul specific de 
lemn de mină cu aproape 50 la 
sută. De asemenea, s-a redus 
simțitor numărul posturilor ne
productive de la transportul de 
lemn.

Analîzîndu-se rezultatele bri
găzilor aflate în întrecerea pe 
profesii de la mina Lupeni, s-a 
constatat că în abatajele frontale 
cele mai frumoase rezultate le-a 
obținut brigada condusă de tov. 
Ghioancă loan din sectorul III. 
La abatajele cameră, din cele 19 
brigăzi în întrecere, titlul de 
„cea mai bună brigadă" a fost 
cîștigat de către minerii din bri
gada tov. Novac Ștefan.

De asemenea, la lucrările de 
pregătiri în cărbune, pe primul 
loc s-a clasat brigada condusă 
de tov. Musta Alexandru, din 
sectorul II, care a înregistrat cea

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a) 

tivelor cu troley. In 1961 va in
tra în funcțiune stația de trans
formare de la Victoria.

Participanții la discuții au fă
cut numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii, in vede
rea ridicării calificării muncitori
lor tov. Florea Flotian a propus 
ca în anul 1961 să se înființeze 
cursuri de ridicarea calificării 
muncitorilor tineri. De asemenea 
prinir-o mai bună gospodărire a 
materialelor să se realizeze .eco
nomii însemnate la carbid și o- 
xigen. Ca inovațiile să fie apli
cate în timpul cel mai scurt s-a 
propus să se formeze o .. echipă 
pentru confecționarea pro.totipelor 
dă inovații.

Angajamente de viitor

Minerii, inginerii și tehnicienii 
exploatării Lupeni, însuflețiți de 
istoricele hotărîri ale celui de-al 
IlII-lea Congres al partidului, 
precum șj ale recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. și-au exprimat 
hotărîrea să îndeplinească înain
te de termen sarcinile de plan pe 
1961. Un mare număr de munci
tori a luat parte la dezbateri, an- 
gajîndu-se să muncească cu în
suflețire pentru depășirea sarci
nilor de plan. Spînu Petru șef de 
brigadă la frontal s-a anga
jat în numele brigăzii sale să ex
tragă peste sarcinile de plan pe 
1961 4000 tone cărbune. Brigada 
comunistului Ghioancă Sabin s-a 
angajat să-și intensifice eforturile 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui, să dea peste plan 3000 
tone de cărbune. Asemenea anga
jamente și-au luat și brigadierii 
Ghioancă Ioan, Aslău Ioan, Nagy 
Andrei, Popa loan și alții.
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In Directivele celui de-al Ш-lea Congres al 
? partidului, ca și în planul economic pentru anul 
i 1961 se pune un mare accent pe reducerea pre-
* țului de cost în industrie, în construcții, indicîn- 
ț du-se drept una din cele mai eficace metode fo-
• losirea din plin a rezervelor naturale locale. Con-
♦ structorii din Valea Jiului au studiat amănunțit 
I posibilitățile locale și în urma unor experimen- 
i țări încununate de succes au găsit un nou mate-
♦ rial de construcție în cenușa rezultată de la ter-
I mocentrala Paroșeni. Folosind-o la fabricarea 
î._______ ________ ____________*

betoanelor ușoare pentru elementele de zidărie, ! 
pentru mortare la finisări exterioare, constructo- ț 
rii au obținut însemnate economii la prețul de « 
cost al lucrărilor executate.

In pagina de față prezentăm studiile și expe- * 
riența constructorilor Văii Jiului în privința po- | 
sibilităților de folosire a cenușii de termocen- * 
tCală. Considerăm că față de rezultatele obținute ♦ 
pînă acum, acest material ieftin, rezistent, cu * 
calități remarcabile trebuie folosit pe scară tot 4 
mai largă atît la construcțiile de suprafață cit i 
și la lucrările miniere. *

Caracteristicile fi zi co-me câni ce ale noului material

Experiența constructorilor 
în fabricarea betonului de cenușă

Balastul care se găsește în Va
lea Jiului, este impropriu pentru 
betoane, din cauza conținutului 
ridicat de cărbune (15—18 la 
sută1). Acest cărbune se găsește 
în special în părțile fine ale ba
lastului (în nisip) și eliminarea 
lui se face numai prin ciuruire.

Ca urmare a volumului mereu 
crescînd de lucrări necesarul de 
agregate pentru betonări este 
tot mai mare. In sectorul minier, 
consumul de balast este de circa 
două ori mai mare, decît în sec
torul de construcții civile. O ma

re parte din aceste agregate se 
aduc din alte părți la un preț 
de cast destul de ridicat (pînă 
la 75 lei m. c.).

Odată cu încercările efectuate 
asupra cenușei de termocentrală 
privind folosirea ei în sectorul 
construcțiilor civile, s-au obținut 
rezultate care Indică posibilita
tea folosirii acestui material și 
1b construcțiile industriale de 
suprafață ori la lucrările minie
re subterane.

Betoanele executate cu pietriș 
extras din balast local de Jiu 
(de la Vulcan și Iscroni) și cu 
cenușă de termocentrală în loc 
Ide nisip, au dat rezultate mai 
bune, chiar decît betoanele exe-

Instalația 
de la Livezeni 

să fie folosită!
In Valea Jiului, la Liveaeni, 

există condiții pentru înființarea 
unui atelier de elemente prefabri
cate din beton celular căci aici 
este la dispoziție stația de mă
cinare de la Livezeni, necesară 
atît pentru măcinarea cenușei cit 
și a altor adausuri, depozitul de 
cenușă la numai 13 km. de Li
vezeni, linie de garaj C.F.R. la 
Livezeni Ia stația de măcinare, 
cu ajutorul căreia s-ar putea a- 
duce materia primă atît de la 
Paroșeni cît și din altă parte, și 
s-ar putea trimite elementele pre
fabricate la șantierele din regiune.

In momentul de față, întreaga 
stație de măcinare de Ia Live
zeni este dată în conservare, fi
ind deci o importantă investiție 
nefolosită raționat. In cazul fo
losirii ei pentru scopul arătat, 
ar putea să contribuie la intro
ducerea unor elemente de con
strucții de mare productivitate, 
cu un preț de cost mai scăzut 
decît materialele folosite pînă 
acum.

dicarea și coborîrea temperaturii 
a durat cîte 4 ore. Betoanele 
autoclavizate au avut după 48 
de ore rezistențele indicate în 
fig. 2 care nu au variat în timp 
decît foarte puțin.

Dintr-un amestec de 50 la sută 
nisip și 50 la sută cenușă, cu 
un dozaj de ciment de 200 
kg./m.c. se obțin mortare de 
marca 100. Obț’nerea acestor 
mărci numai cu nisip, se poate 
face abia cu 400 kg.. cîment/m.c.

In toate cazurile indicate mai 
înainte s-a folosit cenușă umedă 
din depozitul termocentralei.

Cenușa folosită în betoane sau 
mortare, nu ține loc numai de 
agregat ci și de liant. Astfel; 
după datele cercetătorilor sovie
tici cenușa cu granule mai mici 
de 0,2 mm. este un bun liant.

Arderea și răcirea în procesul 
de la termocentrală sînt asemă
nătoare cu a clincherului de ci
ment. De asemenea, în compozi
ția chimică a cenușei intră aceiași 
oxîzî ca și în compoziția cimen
tului. însă în alte procente, ce
nușa fiind bogată în bioxid de 
siliciu și săracă în oxid de cal
ciu. Această compoziție are in
fluență și asupra rezistenței be
toanelor și mortarelor confecțio
nate cu cenușă sau cu adaus de 
cenușă, față de agenții chimici. 
Ele rezistă mai bine atît la ac
țiunea sulfului din cărbune cît și 
la acțiunea apelor sărace în să
ruri, apelor acide cît și a acelora 
care conțin bioxid de carbon li
ber.

Prin folosirea cenușii se pot eco
nomisi cantități mari de agregate 
aduse din exterior, realizîndu-se și 
o reducere mare a prețului de cost, 
prețul mediu al extragerii și 
transportului cenușei cu autoca
mionul la 12 km. fiind de 25 
lei/m.c.

betonului
me se pot înlocui cu pereți din 
beton celular de 20 am. grosime. 
Prin folosirea betonului celular 
de cenușă, s-a ajuns la reduce
rea greutății zidurilor pînă la

cutate cu, balast adus din alte 
regiuni. In graficul I sînt redate 
aceste rezultate. Nu s-au făcut 
încercări cu doxarj de ciment mai 
mare de 300 kg./m.c., deoarece 
s-a constatat că la betoanele 
confecționate cu cenușă de ter
mocentrală, rezistențele mecanice 
cresc șî după 28 de zile, într-un 
procent mult mai mare, decît la 
betoanele obișnuite. Astfel, după 
44 de zile s-au obținut creșteri 
la rezistență de 18 la sută, la 
74 de zile creșterea fiind de 32 
la sută, iar la 120 de zile de 52 

la sută. Astfel, 
betoanele confec
ționate cu 270 
kg. ciment au a- 
vut după 120 de 
zile o rezisten
ță la compresiu
ne de peste 250 
kg./cm.p., iar ce
le cu dozajul de 
300 kg. ciment 
la m. c. beton, o 
rezistență de pes
te 300 kg./cm.p.

Asupra acestor 
betoane s-au e-

teciuat șî probe de gelivitarte și 
după 25 de cicluri de îngheț-dez- 
gheț, pierderea de greutate a fost 
de 0,7 la sută față de 5 la sută 
admisibil. Pierderea de rezisten
ță în urma acestor probe a fost 
de 6,6 la sută față de 25 la sută 
admisibil. Greutatea acestor be
toane este cu 10 la sută mai mi
că decît a celor cu agregate o- 
bișnuite.

Cu cenușă de termocentrală 
s-au confecționat și betoane u- 
șoare. Acestea s-au confecționat 
numai din cenușă și liant. Re
zistențele obișnuite sînt redate 
în fig. 2. Prin autoclavizare se 
obține o creștere a rezistențelor 
cu 60—70 la sută. Autoclaviza- 
rea s-a făcut la o presiune de 8 
atmosfere și la temperatura de 
175 grade C timp de 8 ore. Rl-

Calitățile
Betonul celular de cenușă are 

o greutate specifică redusă, re
zistență mecanică ridicată și 
proprietăți termoizolatoare exce
lente. El constituie un material 
de construcție nou în țara noas
tră. Pe lîngă proprietățile amin
tite, el se prelucrează ușor, pu
țind fi găurit sau tăiat cu fie
răstrăul, reține bine cuiele bătute. 
Are calități apropiate materialu
lui lemnos și avantajul impor
tant că pentru fabricarea lui se 
folosesc deșeuri industriale exis
tente în mari cantități la termo- 
central a Paroșeni.

Din beton celular se pot fabri
ca următoarele: elemente de zi
dărie, elemente pentru acoperi
șuri de hale industriale, planșee, 
plăci pentru pardoseli etc. Ele 
pot fi simple sau armate. Beto
nul celular se utilizează și ca 
material de izolare termică pen
tru pereți și planșee.

Folosirea betoanelor celulare 
din cenușă ca material de zi
dărie are o seamă de avantaje: 
Astfel după rezultatele probelor 
de pînă acum, în condițiile cli
matice din țara noastră, pereții 
din cărămidă de 37,5 am. groși -

Așa arată un element de construcție fabricat 
din cenușă de termocentrală și ciment.

40 la sută față de greutatea zi
durilor de cărămidă. Aceasta a- 
duce indirect importante econo
mii de materiale și la părțile ca
re susțin elementele din beton 
celular (fundații), economii la 
cheKuielile de transport, la ma
nopera de montaj, etc.

Timp de un an, un colectiv de 
tehnicieni din cadrul T.R.C.H. 
din Valea Jiului a efectuat largi 
lucrări ca să cerceteze posibili
tățile de folosire a cenușii de la 
termocentrala Paroșeni la confec
ționarea unor betoane co
respunzătoare pentru pereții des
părțitori și pentru ziduri por
tante.

Primul lucru care i-a interesat, 
a fost compoziția chimică a ce
nușii. Probele pentru determină
rile efectuate asupra cenușii an 
fost luate din depozitul unde ter
mocentrala varsă cenușa și ele 
indică următoarea compoziție 
medîe: bioxid de siliciu — 53 
la sută; oxid de aluminiu — 26 
la sută, oxizi de fier — 12 la 
sută; oxid de calciu — 4,5 la 
sută; oxid de magneziu — 2 la 
sută; alcali — 1,5 la sută; bio
xid de sulf — 0.17 la sută; căr
bune nears — 0,94 la sută. Com
poziția chimică arată că cenușa 
poate deveni activă dacă este fo
losită împreună cu un activator 
(var, ciment, ipsos).

Bazîndu-$e pe aceasta, colecti
vul de tehnicieni constructori a 
tăcut mai multe serii de încer
cări în vederea obținerii din ce
nușă a unor betoane cu rezistențe 
mecanice înalte.

Problema se punea de a ob
ține un beton de marca В 35 pen
tru a fi folosit la confecționarea 
unor elemente de zidărie desti
nate pentru ziduri portante la o 
șerie de locuințe muncitorești 
(lucrări de organizare) la șantie
rul din Călan, precum șî pentru 
elementele prefabricate de 7 cm. 
grosime destinate pentru pereții 
despărțitori de la blocurile de 
locuințe din Valea Jiului.

S-au folosit ciment P 400, ce
nușă, spumogen (produs de hi- 
drolizâ al cheratinei . de oase), 
clorură de calciu 1,5—2 la sută 
din greutatea cimentului (pentru 
accelerarea întăririi betoanelor 
înaintea distrugerii spumei ames
tecate în beton).

Pînă Ia urmă, succesul a fost 
deplin. Iată dozajele pentru un 
metru cub de beton celular: 
300—330 kg. ciment, 2,5 lttri 
spumogen, 700 kg. cenușă de 
termocentrală și 6 kg. clorura de 
calciu.

Cu aceste dozaje, s-a fabricat 
la Livezeni în cursul lunilor au
gust—septembrie un volum de 
cca. 400 m. c. elemente prefabri
cate de 20 cm. grosime pentru 
ziduri portante și cca. 3.500 m.p. 
elemente de 7 cm. grosime pen
tru pereți despărțitori.

Procesul tehnologic 
de fabricație

Cimentul se amestecă cu ce
nușă în Kollergang obținîndu-se 
o pastă cu consistență de giradul 
VIII. Se folosește Kollergartgul 
pentru a se zdrobi și bulgării ca
re există în cenușa luată din la
cul de acumulare de la Paro
șeni. Paralel, într-un bătător de 

d e cenușă
Manopera necesară pentru 1 

m.c. de zidărie din blocuri din 
beton celular este cu 65—70 la 
sută mai mică decît cea necesară 
pentru 1 m.c. zidărie de cărămi

dă. Ciclul de fa
bricație al aces
tuia este de 48 
ore, fără trata
ment prin aburi
re. Folosind abu
rirea, timpul
de confecționare 
poate fi redus 
la 24 ore. Pen
tru fabricarea 
cărămizilor, ci
clul este mal 
lung și cu mul* 
mai complicat.

Intr-un atelier 
de fabricație pre

văzut cu utilaj pentru ridicarea
pe verticală și cu instalație de
aburire, prețul de cost pentru
1 m.p. de zidărie din beton ce
lular de cenușă poate ajunge cu 
cel puțin 30 la sută mai ieftin 
decît un m.p. de zidărie echiva
lentă din cărămidă.

spumă eu paiete. * bate spu
ma timp de 5—6 mtaate. In apa 
de amestec al ipmiaigniuliii se 
adaugă și clorura de calau ne
cesară. Pasta din KoUergang și 
spuma se amestecă într-nn ma
laxor cu ax orizontal, timp de 
3 minute. Betonul spumos ș* 
roarnă în tipare de la mică înăl
țime. A doua zi se decofreazâ. 
iăsîndu-se elementele de prefa
bricate în atelier încă o zi. după x 
care ele se stivuiesc în curte unde v 
se acoperă cu rogojini ude. După 
5 zile, ele se pot transporta și 
pune în lucru.

Noi cercetări pentru extinderea 
folosirii cenușii

Paralel cu fabricarea elemen
telor din beton celular cu marca 
В 35, au fost continuate încer
cările în cadrul laboratorului 
central al Trustului de construc
ții în vederea obținerii unei be
ton care ar permite să fie fo
losit pentru ziduri portante la 
clădiri cu mai multe etaje. După 
o serie de încercări cu rezultate 
foarte variabile, în cadrul cărora 
au fost încercarte diferite adausuri 
în dozajul de ciment, (var mă
cinat la finețea cimentului) etc, \ 
și unde unele cuburi de proba au 
fost supuse aburirii iar altele la^ 
un regim de autoclavizare. s-^K 
ajuns la rezistența de- 120^ 
kg./cm2 la 28 zile la cuburi de 
10ХЮ cm., confecționate cu ci
ment P 400 și cenușă, măcinată 
la finețea cimentului în moara de 
la laborator și păstrată la regim 
de cameră, deci fără nici un tra
tament special.

Pentru blocurile de locuințe 
din anul 1961 va fi posibil să 
se execute elemente prefabricate 
de dimensiuni mari (de mărimea 
unui perete întreg).' Perfecționa
rea procesului tehnologic reclamă 
acum și concursul institutelor de 
studii și proiectări de specialitate 
care vor trebui să proiecteze a- 
plicarea pe scară experimentală 
a betonului celular cu cenușă 
pentru locuințele din Valea Jiu- j 
lui. De asemenea, urmează Sa se 
experimenteze în cadrul șantieru
lui din Petroșani problema be^te. 
tonului celular cu cenușă агпіяф/ 
(pentru acoperișuri de hale in
dustriale) șî a betonului celular 
pretensionat.

E rîndul vostru, 
tovarăși mineri !

După cum se vede, construc
torii din Valea Jiului, folosesc 
noul material de construcție pe 
scară tot mai largă. De la nti- 
lizarea cenușii la tencuieli exte
rioare, în urma studiilor făcnte 
au trecut la contecționarea ele
mentelor de zidărie. Aceasta în
seamnă că sînt preocupați pentru 
ieftinirea construcțiilor, prin fo
losirea bogatelor surse locale de 
materie primă. Dar minerii ce 
fac, care-i atitudinea lor față de 
acest material pe care-l pot uti
liza și la lucrările miniere ?

Din păcate, pînă acum în Va
lea Jiului, la combinat, nu s-a 
întreprins încă nimic concret pen
tru studierea posibilităților de fo
losire a cenușei de termocentrală. 
La Anina s-au experimentat cu 
succes, bolțari de mină confec
ționați din cenușă și ciment. La 
Comănești dm boitori de beton 
cu urechi exterioare se arme azi 
întregul profil de galerie firi a 
mai fi nevoie de bandaje din lemn. 
Toate aceste procedee te sînt cu
noscute specialiștilor de la com
binat de la schimbul republican 
de experiență în domeniul ino
vațiilor. Procedeele acestea sa 
pot foarte bine generaliza Și la 
minele Văii Jiului!

Este nevo’e însă de mai mare 
interes pentru folosirea cenușii 
de la termocentrală la lucrările 
miniere. Trebuie începute studii 
temeinice, pe baza rezultatelor 
obținute de constructori.

La Paroșeni există mari canti
tăți de cenușă care se pot folosi 
la un preț de cost mult redus 
față de cel al agregatelor aduse 
din afara raionului.

AȘA DAR, ACUM E RINDUL 
VOSTRU TOVARAȘi MINERII
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TRIBUNA AGITATORULUI

chezășia
tadeplmirii angajamei»telor de întrecere

♦

Colectivul sectorului III de la 
mina Petrila a înregistrat în 
cursul acestui an însemnate rea
lizări. El se situează în prezent 
în fruntea întrecerii socialiste 
pentru o productivitate sporită, 
pentru reducerea prețului de cost. 
In ultimele luni sectorul III a 

realizat o productivitate de peste 
3 tone de cărbune pe post, reali
zare care a făcut posibil ca an
gajamentul anual pe care și l-au 
luat minerii sectorului privind 
depășirea planului de producție 
cu 12.000 tone cărbune să fie în
deplinit în zece luni.

Minerii 
niști s-au 
tei pentru 
lizări. In 
șurată de 
pentru obținerea de randamente 
ridicate s-a militai pentru ca în 
fiecare brigadă, la fiecare loc de 
muncă să lucreze membri și can
didați de partid agitatori.

înșiruirea agitatorilor, îndru
marea lor pentru a desfășura o 
muncă politică susținută în sco
pul mobilizării colectivului la ob
ținerea de randamente sporite a 
stat mereu în atenția biroului or
ganizației de bază. Cu prilejul

și tehnicienii comu- 
situat în fruntea lup- 
obținerea acestor rea- 
munca politică desfă- 
onganizația de partid

ședințelor de instruire organizate 
în cursul anului cu agitatorii s-a 
arătat pe larg însemnătatea ob
ținerii unor randamente înalte. 
Totodată pentru ca agitatorii să 
cunoască temeinic situația randa
mentelor pe sector șl pe brigă
zile unde lucrează, deseori tov 
Tenczler Ștefan, șeful sectorului, 
a fost invitat să vorbească agi
tatorilor despre rezultatele obți
nute în sporirea productivității 
muncii precum și despre posibili
tățile existente la locurile de 
muncă în această direcție.

îndrumați îndeaproape, agita
torii au în centrul preocupării lor 
mobilizarea minerilor și a celor
lalți muncitori la sporirea randa-

mentelor. Ei au vorbit ortacilor 
despre însemnătatea sporirii 
ductivității, au arătat felul 
trebuie să muncească fiecare 
tru ca brigada, schimbul în 
lucrează să obțină realizări 
rite. O rodnică activitate politică 
au desfășurat mai ales agitatorii 
Baciu Grigore, Cîșlaru loan. Fe
lea Mircea, Belu Sabin, Costea 
Traian. Mărăiescu loan, Bartok 
Iosif, Miclea Gavrilă și alții.

Agitatorul Cîșlaru Ioan, de 
pildă, stă de vorbă în fiecare zi 
cu ortacii lui, îi îndeamnă să fo
losească din plin cele 8 ore de 
muncă, utilajele existente, să-și 
perfecționeze neîntrerupt pregăti
rea profesională. Ca urmare a 
muncii bine organizate, discipli
nate, această brigadă a realizat 
cel mai frumos randament pe 
sector: 7 tone de cărbune pe post. 
Randamente sporite, cu cîte 1—2 
tone pe post mai mare decît sar
cina de plan, obțin și brigăzile 
conduse de tov. Baciu Grigore, 
Bartok Iosif și alții.

La realizările brigăzilor de mi
neri o contribuție valoroasă au 
adus și muncitorii părții meca
nice. In urma muncii politice 
desfășurată de agitatorii Nebela 
Francisc. Verdes Constantin, Buz
dugan Gheorghe, Ambruș loan 
și alții, muncitorii de la trans
port și-au îmbunătățit substan
țial activitatea asigurînd deser
virea în condiții opitime a brigă
zilor de mineri.

Recent colectivul sectorului Ш 
a dezbătut 
anul 1961. 
rli de aici 
noi succese 
dementelor.
mobilizați de comuniști, minerii 
sectorului fși vor îndeplini în 
tregime angajamentele luate.

EUGEN KUT1
activist de partid — mina Petrila

pro- 
cum 
pen- 
care 
spo-

sarcinile de plan pe 
Cu acest prilej mine- 
au hotărît să obțină 
pe calea sporirii ran- 

Fără îndoială că.

în-

-------------o—
Din sesizările cititorilor

• CINE RĂSPUNDE?
Acest lucru il întreabă un grup 

Ide locatari din casele în șir nr. 
’ 1 și 4 din cartierul constructori

lor de lîngă cinematograful Uri
cani. în scrisoarea colectivă a- 
dresată ziarului. In continuarea 
scrisorii locatarii acestor case 
ne scriu următoarele: Instalația 
de curent electric de la aceste 
case s-a deteriorat și de mai bine 
de două luni sîntem lipsiți de 
curent electric. Nu putem ascul
ta o emisiune la radio, nu pu
tem citi, copiii noștri nu pot 
învăța în bune condițiuni. In 

acest timp șantierul de COnstrUC- 
tb^—I

iri culturale
Viața și opera 
lui Lev Tolstoi

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la moartea marelui scrii
tor rus Lev Tolstoi, Consiliul 
raional A.R.L.U.S. din Petroșani 
a trimis tuturor cluburilor, că
minelor culturale, școlilor etc. 
conferințe despre viața și o- 
pera lui Lev Tolstoi. In mai mul
te cluburi, ca cel din Lonea și 
Lupeni, odată cu prezentarea a- 
cestei conferințe în fața oameni
lor muncii, au fost organizate 
și seri literare cu lecturi din o- 
pera scriitorului rus, sau recenzii 
la cele mal de seamă romane ale 
lui Lev Tolstoi

La Teatrul de stat 
Petroșani

In această săptămînă pe scena 
Teatrului de stat ..Valea Jiului" 
din Petroșani vor fi prezentate 
spectacolele cu piesele „Casa din 
strada Coșbuc I0“, comedie în 
trei acte de Florin Vasiliu (sîm- 
bătă 26 noiembrie orele ”19,30) 
și „Vlaicu și feciorii lui" piesă 
în trei acte de Lucia Demetrius 
(duminică 27 noiembrie orele 
19,30).

ții Uricani căruia îi plătim chi
ria și lumina, mina Uricani a 
cărei salariați sîntem, I.C.O. și 
I.L.L. nu ajimg la înțelegere 
cine să refacă instalația. Nu se 
știe cine răspunde...

De ce se tot tărăgănează re
facerea instalației electrice ? 
Poate după această sesizare vom 
avea din nou curent electric.

Pe Dinele naleilalelo! 
оойікаіе

In legătură cu pregătirile 
de iarnă

In ziua de 8 septembrie a fost 
publicat un 
„Pregătirea 
iarnă trebuie începută de pe a- 
cum!“. Pe lîngă alte probleme, 
articolul venea cu propuneri teh- 
nico-organizatorice a căror în
făptuire ar asigura desfășurarea 
în bune condițiuni a muncii, 
precum și reducerea cheltuielilor 
de construcție. Răspunzînd arti
colului, T.R.C.H. Deva, filiala 
Petroșani, a arătat justețea ce
lor semnalate subliniind totodată 
că deîndată după apariția arti
colului, au fost luate o seamă 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Pentru a crea condiții bune de 
executare a finisărilor interioa
re, s-au luat măsuri de montare 
a centralei termice de la Lupeni, 
a centralei nr. 2 de pe noul șan
tier din Petroșani. Constructorii 
din Valea 
însă unele 
radiatoare 
gre.

articol intitulat : 
șantierelor pentru

Jiului mai întâmpină 
greutăți, din lipsă de 
tip 624/4 șî țevi ne

De 
suplimentare ?

In ziarul „Steagul roșu" din 
noiembrie a apărut articolul 

Apă caldă fără

ce fonduri

2 
critic intitulat 
căldură". In răspunsul său dat 
redacției, serviciul tehnic al 
I.L.L. Petroșani arată că la re
cepție, centrala termică a blocu
lui 18 Petrila a fost refuzată de 
organele I.L.L.

In vederea remedierii deficien
țelor, în ziua de 12 octombrie a 
venit la fața locului un delegat 
din partea proiectantului. Greșe
lile cu pricina au fost consemnate 
și într-o iriinută încheiată cu Di
recția de investiții din cadrul 
C.C.VJ.

Lucrările de înlăturare a gre
șelilor urmează a fi executate 
de beneficiar prin T.R.G.H. In 
acest scop s-a întocmit și o a- 
dresă ce poartă nr. 7998 din 3 
noiembrie I960. Direcția de in
vestiții din cadrul C.C.V.J. nu 
poate dispune însă executarea 
lucrărilor deoarece întreaga su
mă de bani prevăzută în deviz 
pentru construcții și instalații a 
fost epuizată.

Pentru remedierea lipsurilor e 
necesar, după cum se arată în 
răspunsul dat redacției, un de
viz suplimentar și bineînțeles și 
fonduri suplimentare.

Se pune pe bună dreptate în
trebarea : De ce fonduri supli
mentare ? Oare proiectanții nu pot 
fi trași la răspundere ?

Organizația UTIL dw sectorul И 
poate și trebuie să devină fruntașă

Recent, la sectorul II al mi
nei Uricani a avut loc adunarea 
generală pentru dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.M. 
După o trecere în revistă a rea
lizărilor obținute în educarea ti
nerilor, întărirea rîndurilor or
ganizației (în anul acesta au 
fost primiți în U.T.M. 32 tineri 
din rîndul fruntașilor în produc
ție), a brigăzilor de muncă pa
triotică și în domeniul realizării 
de economii (s-au obținut peste 
'150.000 lei prin recuperări), da
rea de seamă a scos în relief cu 
mult spirit critic unele lipsuri 
manifestate în activitatea birou
lui și a membrilor organizației. 
Astfel, tratînd problema contri
buției brigăzilor de tineret în 
procesul de producție, darea de 
seamă a scos în evidență slaba 
preocupare în această direcție a 
vechiului birou. Din cauza inac
tivității tovarășilor Gimelea Ma
rin, Fabric Gavrilă, Ivanov 
(loan, membrii în birou, brigă
zile de tineret au fost uneori lip
site de îndrumare. Acest lucru a 
dus la neglijarea întocmirii unor 
programe de lucru operative, 
concrete.

Cu toate că în întrecerea pe 
profesii unele brigăzi de tineret 
ca cele conduse de Năsăleanu 
Mlron, Chiriac Costache, Poloboc 
Constantin, Uliu Gheorghe și 
Sorescu Constantin au obținut 
rezultate frumoase prin aplica
rea unor metode înaintate de 
lucru, tov. Mușat Oprea, membru 
în birou, a neglijat stimularea 
lor prin popularizarea la gazeta 
ide perete, panoul fruntașilor 
etc.

O inițiativă bună pornită de.. a 
referatul economic" care se 

de

biroul organizației U.TuM, 
fost „ - ■
ocupa de latura profesională. 
Prin referat, biroul informa pe 
tineri în adunări generale asu
pra realizărilor obținute în spo
rirea economiilor, da sugestii 
privind scoaterea unor brigăzi 
de sub plan. După un timp a- 
ceastă inițiativă a fost neglijată 
și uitată. In cuvîntul lor, tinerii 
au arătat că membrii noului bi
rou ales trebuie să acorde mai 
multă atenție acestui lucru și 
să-l pună din nou în practică.

— Atunci ni vom mai avea 
tineri ca Secară loan care să re
fuze locul de 
de conducerea 
spus tovarășul 
Este necesar 
U.T.M. să ia 
împotriva unor 
nați ca Ciolovici Felix, Florescu 
Gheorghe și Radu Vaier care în 
procesul de producție nu se a- 
dhită cu cinste de sarcinile ce 
le revin.

In viitor organizația U.T.M. 
și biroul trebuie să acorde o a- 
tenție deosebită unor probleme 
urgente ca sprijinirea brigăzilor 
de tineret rămase 
lizarea activității 
partea mecanică, 
sarcinilor de plan 
reactiviz area 
din organizație.
câni, organizația U.T.M. a sec
torului II poate și trebuie să de
vină fruntașă.

A. NICHtfOREE

muncă repartizat 
sectorului — a 
Bădescu Nicolae. 
ca organizația 

atitudine hotărităr- 
tineri indiscipli-

sub plan, ana- 
tinerilor de la 

popularizarea 
pe anul 1961,

fiecărui membru 
La mina Url-

o-

Pentru dezvoltarea întrecerii 
pe profesii

(Urmare din pag. l-a)

mai mare viteză de avansare 
bazin.

La lucrările de deschidere 
la lucrări speciale rezultatele cele 
mai bune au fost obținute de bri
găzile tov. Popescu Sebastian și 
respectiv Bartha Dionisie, care 
au executat lucrări de bună ca
litate și la timp.

Dintre maiștri mineri titlul de 
„cel mai bun" a fost cîștigat de 
tov. Brezeanu Dumitru, 
torul III, iar întrecerea 
gineri a fost cîștigat ă 
Teodorescu Constantin, 
celuiași sector. Colectivul secto-

pe

Șî

din sec- 
între În
de tov. 

șeful a-

După primele lecfii predate la universitatea 
muncitorească din Petrila

(Urmare din pag. l-a)
.-1 f _

lași timp, în mod gratuit, tuturor 
elevilor caiete și alte rechizite. 
?De asemenea, comitetul sindical 
asigură prin biblioteca clubului 
materialul bibliografic indicat de 
lectori.

Dacă universitatea muncito
rească a primit ajutor din partea 
comitetului sindicatului de la 
mina Petrila, nu același lucru se 
poate spune despre comitetul sin 
dicatului de la preparația Petrila 
(președinte tov. Balogh Iosif) al 
cărui ajutor nu este simțit de 
loc. Din efectivul total al prepa- 
rației. numai un singur tovarăș 
este încadrat la cursurile univer
sității muncitorești. Acest lucru 
dovedește lipsă de răspundere 
din partea comitetului sindicatu
lui față de grija pe care trebuie 
să o aibă pentru educarea oame
nilor muncii.

Dacă frecvența nu este încă 
mulțumitoare, acest lucru 
fi în scurt timp remediat, 
ceasta direcție, comitetul 
catului de la mina Petrila,
comitetul U.T.M. trebuie să stea 
de vorbă cu tovarășii înscriși, 
să-i mobilizeze cu regularitate la 
cursurile universității.

In acest an, universitatea mun
citorească din Petrila a primit

un sprijin prețios din partea In
stitutului de mine din Petroșani. 
Lecțiile de geologie și fizică Sînt 
însoțite de demonstrații practice, 
desfășurate în laboratorul insti
tutului. Așa de exemplu, lecția 
de geologie predată de tov. Pop 
Emil, a fost însoțită de prezen-

tarea unui bogat material didac
tic în laboratorul de geologie, 
astfel, că problemele 
în 
nă 
cu 
40 
sat

dezbătute 
legătură cu compoziția inter- 
a pămîntului, a fost urmărită 
mult interes de cei aproape 
de cursanți care s-au depla- 
la acest institut.

poate 
In a- 
sindl- 
cît și

IN CLIȘEU : Tov. Kalman Dionisie, maistru minier Ia secto
rul de investiții, minerul șef de brigadă Gaia Grigore din secto
rul IV și lăcătușul Mihai Petru, elevi ai universității muncitorești
din Petrila, studiază la microscop diferite roci Ia laboratorul de
geologie al Institutului de mine Petroșani.

rului III a reușit să-și respecte 
angajamentul luat în întrecere, 
să realizeze ritmic sarcinile de 
plan, avînd totodată cele mai 

multe brigăzi antrenate în între
cerea pe profesii și cel mai mic 
număr de absențe nemotivate.

Șpdința de lucru ce a avut loc 
la Consiliul local al sindicate
lor. a constituit un bogat schimb 
de experiență între activiștii sin
dicali privitor la desfășurarea pe 
scară cît mai largă a întrecerii 
pe profesii. In cadrul ședinței 
au luat cuvîntul mai mulți pre
ședinți ai comitetelor sindicatelor 
de Ia exploatările miniere din 
Valea Jiului, printre care tov. 
Colda 
noasa și Giurgiu Gheorghe de 
la mina Petrila. Acești tovarăși 
au vorbit despre succesele obți
nute în muncă, despre metodele 
folosite în organizarea întrece
rii pe profesii. Ea mina Aninoa- 
sa, de pildă, s-a decernat titlul 
Ide cea mal bună brigadă din a- 
bataje brigăzii conduse de tov. 
Moisiu Romulus, iar la Pe- 
itrila brigăzii tov. Baciu Grigore 
din sectorul III al minei.

Pentru a menține vie întrece
rea, comitetele sindicatelor de la 
minele Lupeni, Aninoasa și Pe- 
.trila, folosesc toate ’ mijloacele 
de popularizare a fruntașilor în 
producție cît și a metodelor pe 
care aceștia le aplică. Stațiile 
'de radioficare, panourile frunta
șilor, gazetele de perete, relatea
ză zilnic fapte din întrecerea pe 
profesii.

Cîștigătorii titlurilor de „cea 
mai bună brigadă" sau „cel mai 
bun" în întrecerea pe profesii, 
sînt stimulați prin steaguri roșii 
de producție, premii f în bani, 
trimiterea în excursii, bilete gra
tuite pentru stațiunile de odihnă.

In cadrul ședinței s-au stabilit 
obiectivele întrecerii pe profesii 
pe anul 1961, s-a discutat amă
nunțit despre ținerea unei evi
dențe clare și operative a între
cerii pe profesii, antrenîndu-se 
cît mai mulți muncitori, tehni
cieni și ingineri în întrecerea pe 
profesii pentru traducerea în 
viață, a mărețelor sarcini trasate 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R.

Andrei de la mina Алі-
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мі Ni огіищі й мм
DELHI 24 (Agerpres).
Postul de radio Ddld transmi

te că dr. Snbandrio, ministrul 
Afacerilor Externe al Indoneziei, 
luînd corintul in seara zilei de 
23 noiembrie în fața reprezentan
ților presei pe aeroportul din 
Calcutta unde s-a oprit în drum 
spre Caraci, a propus convocarea 
la Bandung a unei noi conferin
țe pentru discutarea evenimente
lor din Congo.

----- O-----
Cresc rândurile P. C. 

din A4area Britanie 
LONDRA 24 (Agerpres).
După cum a declarat William 

Lauchlan, organizatorul național 
al Partidului Comunist din Ma- 

. rea. Britanie, în ultimele opt săp- 
tămîni s-au primit peste 1300 de 
cereri de înscriere în partid.

„Rîndurile noastre cresc, a spus 
Lauchlan, datorită luptei noastre 
pentru pace, împotriva șomaju
lui, pentru o orientare socialistă 
a mișcării muncitorești".

----- O------
Norvegienii nu au nevoie 

de arme atomice
OSLO 24 (Agerpres). TASS
In Norvegia se desfășoară o 

. luptă intensă împotriva stocării 
de arme atomice în tară. Orga
nizații sindicale din Aalesund, 
Stavanger, Narvik. Rena, Oslo 
și alte orașe au adoptat rezoluții 
de protest. Ziarele norvegiene pu
blică declarații ale fruntașilor 
vieții publice care se pronun{ă de 
asemenea împotriva planurilor de 
a se stoca arme atomice în Nor
vegia.

Ncsajsl F.S.M.
PRAGA 24 (Agerpres). Geteka 

transmite:
Secretariatul F.S.M. a adresat 

președintelui celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. un mesaj semnat de Louis 
Saillant, secretar general al 
F.S.M.

In mesaj se menționează în
grijorarea fată de evoluția eve
nimentelor și fafă de actuala si
tuație din Congo și se arată că 
activitatea secretariatului Organi
zației Națiunilor Unite în aceas
tă tară nu a ajutat poporului 
congolez, parlamentului și gu
vernului legal congolez să îtrtă-

adresat O.N.U.
rească suveranitatea, unitatea și 
independența națională a tării, 
să restabilească viata economică. 

In numele celor 101 milioane 
de membri, Federația Sindicală 
Mondială cere președintelui Adu
nării Generale a O.N.U. să facă 
totul pentru a se restabili cît mai 
grabnic drepturile suverane ale 
Parlamentului congolez și ale sin
gurului guvern legal al lui Lu
mumba, pentru ca acesta să fie 
recunoscut ca reprezentant al vo
inței poporului congolez la Adu
narea Generală a O.N.U. și să 
fie ascultat la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

O--------------—

EVENIMENTELE DIN CONGO

Lucrările sesiunii de la Dutaa
științific și îndreptate spre per
fecționarea continuă a bazei ex- 
perimentale a institutului.

Centrul de calcul al institutu
lui, a anunțat Blohințev, a fost în
zestrat cu două noi mașini elec
tronice puternice de calcul și de 
rezolvat ecuații, care se află as
tăzi în faza punerii la punct și 
încercărilor.

Anatoli Rîjov, director adjunct 
al institutului, a raportat Consi
liului ștunțific despre executarea 
bugetului institutului 
planul lucrărilor pe 
1965.

Sub președinția lui 
membru-corespondent 
miei de Științe a U.R.S.S., lau
reat al Premiului Nobel, s-a ți
nut o ședință a secției de fizică 
nucleară pentru energiile mid a 
Consiliului științific. în 
căreia s-a făcut bilanțul 
fost examinate planurile 
laborare în acest domeniu 
tant al științei.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite ;

La Dubna își continuă lucră
rile sesiunea Consiliului științific 
al Institutului unificat de cerce
tări nucleare.

Emil Djakov, membru-cores
pondent al Academiei Bulgare de 
Științe, director adjunct al Insti
tutului unificat, a prezentat un 
raport cu privire la lucrările e- 
fectuate la Dubna de oamenii 
de știință străini. El a relevat 
sporirea în cursul anului a nu
mărului colaboratorilor institu
tului, veniți din țările membre, 
și a comunicat că în 1960 în pu- 

' blicațiile Institutului unificat, în 
revistele științifice sovietice și 
străine au apărut 143 lucrări 
științifice ale oamenilor de ști- 
lință din țările socialiste.

Dmitri Blohințev, directorul In
stitutului unificat, a prezentat un 
raport cu privire la îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate la sesiunile 

șaptea și a opta ale Consiliului
----------------- O

Conferința generală U.N.E.S.C.O. 4
PARIS 24 (Agerpres). TASS 

transmite:
In cadrul discuțiilor pe mar

ginea raportului cu privire la ac
tivitatea U.N.E.S.C.O., care s-au 
desfășurat în ședința plenară din 
23 noiembrie a conferinței gene
rale a U.N.E.S.C.O., reprezentan
tul Tunisiei a declarat că dele
gația sa aprobă întrutotul câ pe 
ordinea de zi a lucrărilor confe
rinței să fie inclusă problema 
contribuției U.N.E.S.C.O. la do-

și despre 
anii 1961-

Ilia Frank, 
al Acade-

LEOPOLDVILLE 24 (Ager- 
pres).

încurajate de atitudinea șovă
ielnică a comandamentului tru
pelor O.N.U. din Leopoldville 
care ezită să ia măsuri energice 
pentru restabilirea ordinei, ban
dele lui Mobutu continuă să se 
dedea la provocări și fărădelegi. 
După cum transmite corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției France Presse miercuri sea
ra autoritățile militare ale O.N.U. 
au decretat starea de alarmă ca 
urmare 
tadi și 
soldații 
trupele 
O.N.U.
șe. Agenția Reuter transmite de 
asemenea că soldații lui Mobutu 
au ocupat poziții în apropierea 
reședințelor reprezentantului spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Congo, Daval și a co
mandamentului suprem al forțe
lor O.N.U. din Congo, genera-

-Л.-~—ZXXV—y

Jl

a știrilor venite din Ma- 
Inkissi potrivit cărora, 
lui Mobutu au dezarmat 

marocane din cadrul 
staționate în aceste ora-

NOTĂ EXTERNA

Cala ei
Obișnuiții barului, cițiva sol

dați americani, sorbeau din pa
harele mari, grele, pline cu bere 
spumoasă. Din trabucurile fu
mate pe jumătate se Înălța spre 

5 tavan un fum albăstrui înecă- 
cios, ce lăsa în gură un gust 
amărui și făcea ochii să lăcri
meze. Din cînd în cînd, câte u-

I 

L 

f nul din ei își rotea privirea prin 
c local căutând parcă ceva. In a- 
£ fără de stăpânul localului, bar

man și chelneri, nu era insă ni
meni. De câte ori intrau. în local 

soldați americani, pu- 
I de naționalitate ger

mană o luau din loc unul cîte 
unul. Pe semne cunoșteau de 
mult meteahna „bravilor" sol
dați iankei.

Mahmuri și supărați că nu 
£ găseau ce căutau, mai coman- 
I dară un rind. Chelnerul aduse 

berea tremurînd. In timp ce-i 
trăgeau vârtos, unul din soldați 
își îndreptă privirea spre ușă. 
Ochii injectați de băutură pri
veau felin gata să sară asupra 

i. In cadrul ușii apăru un 
■negru, iar în spatele Iul se a- 
flau alți doi.

Nici n-au intrat bine în local 
și soldații iankeî au chemat 
chelnerul profund jigniți în 
„demnitatea" lor de albi pentru 
că niște negri au avut curajul 
să intre într-un local în care se 
aflau ei, rasiști din tată în fiu. 
„Jîgniții" nici n-au așteptat ca 
negrii să fie scoși afară de 
chelner. Cu paharele de bere, 
soldații Americani au început un 
adevărat tir de artilerie având

ir
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Răniți grav, cei trei negri au 
scanat cu fuga. „Victorioșii" sol
dați americani au început să go
lească alte pahare spre a-și săr
bători „strălucitul succes".

Intîmplarea cu pricina n-a a- 
vut loc în Statele Unite ale A- 
mericii, unde discriminarea ra
sială e în floare, ci la barul 
„Pigal" din orașul Mainz din 
Germania occidentală. E și a-

acasa...
ceasta o dovadă că ori unde 
s-ar afla „bravii" soldați ameri
cani se poartă ta la ei acasă, 
de parcă ar fi în bandele Ku- 
Klux-Klanului.

Pățania celor trei negri, a- 
flați la studii în Germania occi
dentală, a fost redată, bineînțe
les cu perdea, de revista vest- 
germană „Der Spiegel".

Au mers oamenii să-și caute 
dreptate. Trăiesc și învață doar 
într-o țară din așa-zisa „lume t 
liberă". Autoritățile vest-germa- î 
ne au dat din umeri a neputin- 1 
ță. Cică acest lucru nu-i de L 
competența lor. Dorința de drep- у 
tate a negrilor i-a dus pînă la J 
cabinetul lui Ralph Mays, co- 5 
mandantul trupelor americane,A 
din zona nordică a Germaniei*/ 
occidentale.

Răspunsul plictisit, de om л 
ghitfuit, a fost de-a dreptul... < 
în stil american: 5

— De ce mergeți acolo unde ) 
nu sînteți bineveniți ? ?

De fapt răspunsul nici nu \ 
putea fi altfel. Mays face doar < 
și el parte dintre rasiștii ameri- X 
câni și încă nu dintre cei mici. 1

In asemenea condiții ne- ? 
grii veniți la studii în Germa- C 
nia occidentală au posibilitatea 2 
să învețe un lucru: toți negri, x 
locuitori ai oricărui „rai" al „lu- j 
mii libere" sînt tratați neome- S 
nește. Au mai învățat că nu e 5 
voie să intre în localuri, la ci- ) 
nematografe, teatre, în parcuri, < 
în tramvaie, în nici un loc unde < 
întîmplător se află americani < 
căci vor avea „fericirea" să aibă j 
„libertatea" de a fi crunt bătuți. % 
Va veni însă o zi, și asta nu > 
peste multă vreme, cînd pe în- ) 
tregul glob pămîntesc discrimi- ? 
narea rasială va fi lichidată, ? 
Popoarele asuprite clocotesc ca 2 
un vulcan, iar lava va izbucni X 
nestăvilită îngropând orânduirea 1 
generatoare de războaie și ne- э 
dreptăți sociale — capitalismul. 5

D. CRIȘAN ;>

lul Ryckie. Potrivit agenției, la 
Leopoldville „tensiunea este în 
creștere" și toți ofițerii au primit 
ordinul să fie înarmați.

Referindu-se la situația care 
domnește în prezent la Leopold
ville, agenția France Presse sub
liniază că „după ciocnirile din 
fata clădirii ambasadei ghaneze 
comandamentul O.N.U. s-a pus în 
defensivă, multiplicînd sfaturile 
la prudentă adresate funcționari
lor săi". Soldații lui Mobutu, a- 
rată agenția, rătăcesc pe străzi, 
percheziționează și arestează în 
mod arbitrar diferite persoane. 
Din cînd în cînd se aud împuș
cături. Baricadele au rămas pe 
străzi iar circulația este redusă.

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

Acfiuni samavolnice 
ale aviafiei engleze

DAMASC 24 (Agerpres).
Referindu-se la o știre trans

misă de posturile de radio din 
Yemen, ziarele din Damasc rela
tează despre zborurile pe care 
continuă să le efectueze aviația 
engleză în regiunile din sudul 
Yemenului, populate de triburile 
Iafia și Rabiz care luptă împotri
va ocupației engleze. In urma a- 
cestor zboruri numeroase locali
tăți au fost distruse. Triburile au 
părăsit așezările distruse și s-au 
refugiat în munți unde continuă 
să lupte împotriva ocupanților.

In știre se spune de asemenea 
că englezii au construit pe terito
riul Yemenului de sud peste 20 
de baze pe care le folosesc ca 
puncte de sprijin ale trupelor en
gleze pentru a fringe rezistența 
triburilor Iafia și Rabiz.

cursul 
și au 

de co- 
impor-

(V

a

bîndirea independenței de către 
țările și popoarele coloniale.

Răspunzînd celor care se stră
duiesc să abată U.N.E.S.C.O. de 
la discutarea problemelor actua
le, sub pretext că acest lucru ar 
duce la „politizarea UNESCO", 
delegatul Tunisiei a spus: „Pro
blema păcii generale nu trebuie 
trecută sub tăcere, deoarece nu 
se poate să nu condamni răz
boiul care reprezintă un pericol 
îngrozitor pentru civilizație".

O

Guvernul belgian pregătește fundamentarea 
juridică a creării de baze vest-germane în Belgia

BRUXELLES 24 (Agerpre ridic urmărirea penală a adver- 
Guvernul belgian pregătește o......sărilor creării de baze militare

lege menită să fundamenteze din 
punct de vedere al dreptului de 
stat crearea de baze militare 
vest-germane în Belgia. Cores
pondentul din Bruxelles al agen
ției A.D.N. relatează că, în con
formitate cu această lege, se va 
permite oficial trupelor N.A.T.O. 
să staționeze în Belgia. Legea 
pe care o pregătește guvernul 
belgian urmărește de asemenea 
să împiedice orice opoziție din 
partea patriotilor belgieni și să 
motiveze din punct de vedere ju-

străine pe teritoriul Belgiei. Л 
------  ----- O-----

GREVA MUNCITORILOR 
DIN PANAMA

HAVANA 24 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță 

că muncitorii de la plantațiile de 
banani din provincia Chiriqui din 
Panama continuă greva declara
tă la 11 noiembrie. Greviștii cer 
ridicarea salariilor precum și sa
tisfacerea altor revendicări.I

MOSCOVA. La 23 noiembrie 
Urho Kekkonen, președintele Re
publicii Finlanda, a oferit un de- 
Ijun la ambasada Finlandei. Din 
partea sovietică la dejun au 
participat Leonid Brejnev, Eka
terina Furjeva, Nikita Hrușciov, 
Nikolai Iignatov, Alexei Kosîghin, 
Frol Kozlov, Anastas Mikoian, 
Dmitri Poleanski, Nikolai Orga- 
nov, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
miniștri ai U.R.S.S. și alte per
soane oficiale.

VIENTIANE. In seara zilei de 
22 noiembrie postul de radio 
Vientiane a transmis Declarația 
comună a primului ministru Su- 
vanna Fumma și a prințului Su- 
ffanuvong, președintele G.G. al 
Partidului Neo Lao Haksat, dată 
publicității după încheierea tra
tativelor de la Sam-Neua.

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că la 23 noiembrie gu
vernul francez l-a numit pe Jean 
Morin — prefect al departamen
tului Haute-Garonne, în funcția 
de delegat general al guvernului 
francez în Algeria. Pînă în pre
zent această funcție era deținută 
de Paul Delouvrîer.

PORT AU PRINCE. Agenda 
United Press International a- 
nunță că Uniunea națională a 
studenților din Haiti a declarat 
grevă în sprijinul cererii lor , pri
vind eliberarea colegilor lor a-

restați de autoritățile dictatoru
lui Duvalier. Guvernul a decla
rat greva ilegală și a publicat 
un comunicat ordonînd studenți
lor să se prezinte la cursuri. Stu
denții au refuzat să dea ascul
tare ordinului și, ca urmare, gu
vernul a decretat starea marțială 
pe întreg teritoriul republicii.

BERLIN. Ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G. informează că 
la 21 noiembrie două avioane de 
tip „F-84", aparținînd forțelor 
aeriene ale Germaniei occidenta
le, au violat spațiul aerian al 
R.D.G. în apropiere de Salzwedel 
pe o distanță de 30 de kilometri.

PARIS. Potrivit relatărilor din 
Leopoldville căpetenia uzurpa
toare din Congo, Mobutu conti
nuă fărădelegile în tară. După 
cum transmite corespondentul a- 
genției France Presse, începînd 
din seara de 22 noiembrie clica 
lui Mobutu a introdus în capitala 
Congoului restricții asupra circu
lației. In afară de aceasta a fost 
închis aeroportul Ndjili din Leo
poldville.

SAIGON. Ziarul „Times of 
Viet-Nam“, care apare la Saigon, 
scrie că S.U.A. își întăresc flota 
a 7-a maritimă militară din Pa
cific în vederea intervenției în 
treburile Laosului.

PARIS. Potrivit relatărilor 
presei pariziene, aproximativ 
10.000 de mineri din departa-

meniul Aveyron au organizat pe 
străzile orașului Rodez o demon
strație și un miting de protest 
împotriva închiderii minelor și a 
concedierii în masă a minerilor 
datorită continuării crizei dirt in
dustria carboniferă a Franței.

BERLIN. Participanții la Con
ferința organizației vest-germane 
de tineret „Șoimii", care a avut 
loc la Kassel, au adoptat o re
zoluție în care cer să șe renunțe 
la înarmarea atomică â Germa
niei occidentale.

LONDRA. Spaniolii, care an 
căzut în mâinile politiei din cau
za convingerilor lor politice, sînt 
torturați în mod sistematic, a de
clarat unui corespondent al zia
rului „Daily Worker", Richard 
Terner, membru al Comisiei in
ternaționale a juriștilor, care a 
descoperit în Spania franchistă 
dovezi zguduitoare ale terorii 
polițienești.

PHENIAN. Cea de-a 8-a se
siune a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene a adop
tat la 22 noiembrie o scrisoare 
adresată Adunării Naționale, par
tidelor politice, organizațiilor ob
ștești și populației din Coreea 
de sud. Sesiunea a adoptat de 
asemenea „Propuneri cu privire 
la schimburi și colaborarea eco
nomică și culturală între Coreea 
de sud și de nord și cu privire 
la dezvoltarea independentă a e- 
conomiei naționale a Coreei de 
sud",.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. GH. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: „6 August" — Poligrafie


