
9 — ziua independentei și a victoriei 
asupra Germaniei hitleriste

rii puterilor occidentale, capi
talului străin, steagul lupte) 
pentru adevărata independen
ță, pentru eliberarea naționa
lă și socială a poporului a fost 
preluat în aceste grele condi
ții de clasa muncitoare în frun
te cu partidul ei comunist, ca
re s-a ridicat cu hotărîre la 
luptă împotriva înfeudării ță
rii de către clasele exploata
toare capitalului anglo-ameri- 
can, iar mal tîrziu, fascismu
lui hitlerist.

Cucerirea de către poporul 
nostru 
dențe 
legată 
marii 
de-al 
împotriva Germaniei hitleriste. 
In condițiile victoriilor strălu
cite ale armatei sovietice eli
beratoare asupra mașinii de 
război hitleriste, forțele pa
triotice organizate și conduse 
de Partidul Comunist Romîn 
au înfăptuit insurecția arma
tă de la 23 August 1944. Răs
turnarea dictaturii militaro- 
fasciste a deschis o nouă epo
că în Istoria poporului nostru
— epoca luptei sale victorioa
se pentru libertate, progres și 
fericire. La chemarea partidu
lui, poporul nostru a adus — 
împotriva uneltirilor monarhiei, 
a partidelor-burgheze — o im
portantă contribuție la victo
ria deplină asupra Germaniei 
hitleriste. întreaga armată ro- 
mînă a întors armele împotri
va cotropitorilor hitleriștl. 
Luptînd eroic, alături de ar
mata sovietică, pentru alun
garea ocupanților hitleriști de 
pe pămîntul patriei, pentru e- 
liberarea 
slovaciei, 
completă 
riște, cele 
au săvirșit nepieritoare 
do glorie.

Sărbătorind Ziua Victoriei
— poporul ’nostru își exprimă 
recunoștința fierbinte față de 
poporul sovietic eliberator, ca
re prin lupte pline de eroism 
legendar, prin nenumărate 
jertfe, a salvat omenirea de la 
robia fascistă. întreaga ome
nire își îndreaptă astăzi glo
duri pline de recunoștință spre 
Uniunea Sovietică, ai cărei 
ostași au ridicat la 9 mai 1945 
steagul victoriei deasupra 
Reichstagului mareînd victoria 
asupra celui mai barbar duș
man al omenirii, fascismul 
hitlerist.

Ziua de 9 Mai înmănunchea
ză pentru poporul nostru două 
aniversări de o deosebită în
semnătate istorică : astăzi se 
împlinesc 85 de ani de la pro
clamarea independenței de stat 
a Romîniei, și tot astăzi săr
bătorim marea victorie repur
tată de coaliția antihitleristă 
în frunte cu Uniunea Sovieti
că asupra Germaniei hitle- 
riste.

Aniversarea independenței de 
stat a Romîniei, prilejuiește 
amintirea glorioaselor lupte 
duse de-a lungul secolelor de 
eroicul nostru popor pentru 
libertate și progres. Pentru in
dependența țării, oștenii lui 
Mircea cel Bătrin, răzeșii lui 
Ștefan cel Mare, pandurii lui 
Tudor Vladimirescu și-au jert
fit cu eroism viața în luptele 
Împotriva cotropitorilor oto
mani.

In lupta pentru independen
ța națională a Romîniei, răz
boiul împotriva cotropitorilor 
turci din 1877 ocupă un loc 
de seamă. Aruncîndu-se asu
pra redutelor Plevnei, Griviței, 
Rahovei și Smîrdanului, doro
banții romîni purtau în inimi 
setea de a dobîndi pămînt, 
drepturi și libertăți democra
tice. In această încleștare el 
aveau de învins nu numai 
hoardele cotropitorilor oto
mani ci și împotrivirea An
gliei și Austro-Ungariei care 
sprijineau Poarta otomană, 
precum și poziția expectativă 
a celorlalte puteri apusene. 
Ostașii romîni au învins pen
tru că au avut alături, pe cîm- 
pul de bătălie din 1877, arma
ta rusă, pentru că au simțit 
sprijinul puternic al marelui 
popor rus. Pe clmpul bătăliei 
pentru cucerirea independenței 
de stat a Romîniei s-a întărit 
străvechea prietenie romîno- 
rusă.

La 9 mai 1877, întrunit In 
ședință solemnă, parlamentul 
Romîniei a rupt legăturile cu 
Poarta și a proclamat inde
pendența Romîniei. Dar în
torși acasă de pe clmpul de 
luptă al Plevnei și Griviței. 
pălmașii și lucrătorii romîni 
nu și-au putut vedea împlini
te visurile de a , dobîndi pă
mînt, libertate. Burghezia și 
moșierimea în frunte cu odi
oasa monarhie a Hohenzoller- 
jhîlor nu au împărțit pămînt 
țăranilor, au lipsit masele 
muncitoare de cele mai ele
mentare drepturi și libertăți. 
Mai mult, clasele stăpînitoare 
au trădat cauza 
naționale pentru 
sat atîta singe, 
gul turcesc prin
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Prefetarl-din toate țările, unâț vă!

agulroșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

luna aceasta viteza de a- 
e în continuă creștere în 
din care extrag cărbune 
mineri din brigada tov.
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Pe seama vitezei de avansare

Succesele fopestiepilop

pro-

de 
plan, 
încu-

patru luni trecute 
an timpul nu a fost 
lucrărilor forestiere, 

acestea muncitorii de

minerii din 
tov. Petric Si-

creșterii
In luna aprilile, 

brigada condusă de 
mion au obținut cele mai frumoase 
realizări de la mina Lonea. Ei au 
extras peste plan 186 tone de căr
bune și au realizat un randament 
de 7,16 tone pe post. La baza a- 
cestor succese a stat creșterea vite
zei de avansare în abataj la 91 
m.l. — cea mai mare viteză de 
avansare realizată. la mina Lonea 
și care întrece cu 20 m.l. viteza 
medie planificată.

Și în 
vansare 
abatajul 
harnicii
Petric Simion. Ca urmare și rea
lizările obținute în producție pe 
prima săptămînă sînt frumoase : 
un plus de 38 tone peste plan și 
un randament ce întrece cu peste 2 
tone de cărbune/post pe cel pla
nificat.

In cele 
din acest 
favorabil 
Cu toate
la I. F. Petroșani au continuat 
lucrul cu hotărîrea dirză 
a-și realiza sarcinile de 
Strădaniile lor au fost 
nunate de succes.

Pe patru luni, planul
ducției globale a fost depășii 
cu 7 la sută, planul producției 
marfă cu 8 la sută. Producti
vitatea 
de cea

muncii a crescut față 
planificată cu 2 la sută,

iar la lucrările de refacere a 
pădurilor planul la zi a fost 
depășit cu 2 la sută. Pe în
treaga întreprindere s-au pro
dus cu 8 la sută mai mulți 
bușteni de gater peste plan, cu 
64 la sută mai multă cheres
tea, iar planul de producție 
pentru lemn de industrializare 
a fost depășit cu 1 la sută.

La obținerea acestor succese 
au contribuit în primul rînd 
colectivele sectoarelor Lupeni, 
Cîmpu lui Neag, Jigoreasa și 
Volevodu.

Unul dinUre sondorii fruntași
întîlnisem pe moș TacheNu-1 

de mult timp.
— Cura stai cu 

Tache. îl întrebai deunăzi.
— Ca de obicei îmi răspunse 

el cu tîic.
Răspunsul primit mă făcu să-mi 

amintesc de cei cinci ani care au 
trecut de cînd moș Tache lucrează 
în cadrul I.E. Lupeni. De atunci 
se situează mereu printre fruntași. 
Inima lui tînără, plină de elan, 
îi dă ghes în ciuda virstei 
înaintate, să fie un animator al în
trecerii între sondori, să urce voi
nicește colinele din jurul 
niului unde sînt plasate 
de cafe răspunde.

L-am lăsat să-și vadă 
buri. După un timp, 
parcă aminte de mine

— întrecerea te 
Vezi ce zice graficul, 
nu ți-aș putea spune

înțeles. Maistrului Tache 
Gheorghe îi venea greu să vor
bească el însuși despre realizările 
obținute la sondele 5493 și 5495 
pe care el le deservește, realizări

întrecerea, moș

Petroșa- 
sondele

de tre- 
aducîndu-și 

mă întrebă : 
interesează ? 
căci nici eu 
mai mult.

L-am
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cunoscut comunistul Sepniczki | 
Wilhelm, maistru miner in fron
talele de pe stratul 13 din sec
torul I В al minei Lupeni

Prin munca lui 
maistrul Sepniczki aduce o con- 
tribuție însemnată la realizarea ț 
brigăzilor de mineri'de care j 
puncte. *

*
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GR. GOANȚA
corespondent
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In magazin și... pe panoul de onoare
In fața tejghelei — zeci de 

cumpărători. Fiecare se grăbește, 
unii la servici, alții acasă. Vînză ■ 
toarea abia mai prididește cu ser
vitul.

— Un kilogram de ulei, spune 
unul.

— Un kilogram 
rufe, cere altul.

Vînzătoarea, o 
tînără blondă, ser
vește în grabă cli
entul, numără ba

nii, în același timp 
««treabă pe urmă- 

toru I:
— Dumneavoastră 
Un om încercă

față, dar vînzătoarea îl rugă 
aștepte la rînd-

Omul avea însă treburi urgente 
și cu consimțămîntul celorlalți, 
fu lăsat în față să fie servit 
inte.

— Ce doriți — îl întreabă 
zjătoarea ?

— Două pachete cu tăieței 
cei cu 3 lei pachetul.

Cu o mînă luă pachetul iar cu 
cealaltă dădu vînzătoarei o banc
notă 
țeanul 
restul

de săpun de

Glasul vînzătoarei îl opri 
mers :

— Tovarășe, o clipă să vă 
restul !

Cetățeanul se întoarse ți 
restul. Din nou o porni spre 
dar nu făcu decît doi-trei pași 
se întoarse sp>re vînzătoare.

— Dacă ar

din

dau

luă 
ușă, 

și

fi toți vînzătorii 
matale, nu 
mai fi nevoie 
condici de 
clamații.

...La cîteva
le de la această 

întîmplare, cetățeanul în cauză se 
opri în fața panoului de onoare 
al fruntașilor din comerțul de stat. 
Privirea i se opri pe fotografia 
vînzătoarei care îl strigase după 
rest. Deși în jurul său se mai aflau 
oameni, nu se sfii să spună cu glas 
tare :

— Va-să-zică o cheamă Bădău 
Natalia, iar magazinul alimentar 

• în care lucrează ea este nr. 6, din 
Petroșani. Cine a propus să-i pună 
fotografia acestei tinere pe acest 
panou, n-a greșit.
tei 
de 
al
tru

Din carnetul 
corespondentului

ce doriți ?
să treacă în

să

îna-

vîn-

din

de 25 lei. Dar grăbit, ceta~ 
uita să aștepte să primească 
și se îndreptă spre ușă.

Ѳ

ca 
ar 
de 

re-

zi-

Numele aces- 
vînzătoare merită să stea la loc 
frunte, pe 
lucrătorilor 
socialist

panoul de onoare 
din comerțul noi" '

I. CRIȘAN

intrata venin Шімшіагеа lotalităllloi манге
Locuitorii petrileni, în frunte cu 

deputății, desfășoară o vie acti
vitate pentru amenajarea de spa
ții verzi. La blocul В din cartie
rul 7 Noiembrie, toți locuitorii 
au ieșit în aceste zile la muncă 
patriotică. Ei au amenajat în fața 
blocului ronduri cu flori, au plan
tat trandafiri și au extins spațiile 
verzi. Cu multă hărnicie au mun
cit locatarii Enache Nicolae, Găi
nă Petru, utemîsta Petran Ioana,

In
pionierul Enache Vasile și alții.

Locatarii blocului В nu sînt sin
gurii care se străduiesc să înfru
musețeze cartierul în care locuiesc. 
Cei din blocul vecin, blocul C., în 
frunte cu Kruk Elisabeta, Cazacu 
Vasile, Cerchezan Mihai, Leopold 
Ana și Domnița Elena au amena
jat și ei ronduri de flori. De ase
menea, ei au început amenajarea 
unui teren sportiv.
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Armarea metalică în abatajele cameră 
și primele rezultate obținute

Pentpu protecția muncii

In lumina Directivelor celui 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R., 
consumul de lemn de mină va tre
bui să scadă de la 53 m.c./1000 
tone în anul 1959, la cel mult 35 
m.c./lOOO tone în 1965. Traducerea 
în viață a acestei prevederi este 
de mare importanță pentru econo
mia noastră națională. De aceea 
în toate domeniile de utilizare a 
lemnului se duce în prezent o 
acțiune intensă de înlocuire a lui 
cu alte materiale, care să corespun
dă cerințelor ți să fie rentabile, din 
punct de vedere economic. In a- 
ceastă direcție în minele din Va
lea Jiului s-a pornit o acțiune in
tensă de reducere a consumului 
de lemn prin extinderea susține
rilor modeme atît în abataje cit și 
la lucrările miniere de deschidere 
ți pregătiri.

Daaă acțiunea de înlocuire a 
materialului lemnos pînă nu de 
mult s-a efectuat numai în aba
tajele frontale și la lucrările de 
pregătiri, în cea de a doua jumă
tate a anului 1961, această acțiu
ne s-a extins și la susținerea aba
tajelor cameră.

Analizînd planul de producție 
rezultă că cca. 55 la sută din pro
ducția planificată este prevăzută 
să se extragă din abataje cameră 
Ținînd cont de acest volum mare 
de producție, precum și posibili
tățile de armare metalică a abata
jelor cameră, rezultă că se va pu
tea realiza o mare economie de 
lemn de mină și la această me
todă de exploatare considerată pi- 
nă acum ca o metodă în care nu-și 
găsește aplicarea practică susține
rea metalică. Această mentalitate 
învechită la mina Petrila a spul
berat-o un colectiv de tehnicieni 
și ingineri membri de partid, care 
au luat inițiativa de a experimen
ta și extinde susținerea metalică în 
abatajele cameră ale minei. Astfel, 
în prima etapă s-a preconizat con
fecționarea stîlpilor metalici pentru 
abataje cameră din tuburile uzate 
de la rambleu. Intrucît aceste tu
buri prezentau o uzură avansată, 
rezultatele obținute la început nu 
au fost satisfăcătoare din punct 
de vedere al rezistenței ; ulterior 
încercările au fost continuate fo- 

losindu-se material mai puțin uzat.
Principiul de construcție și de 

utilizare a stîlpilor metalici pen
tru abatajele cameră e identic cu 
al stîlpilor cu fricțiune utilizați la 
susținerea abatajelor frontale. Deo
sebirea constă numai în forma 
stîlpului și caracteristicile lui- Stîl- 
eeeoeeeoeeeeeeoeoeeeeoeooeeoeeiaeeeooe

PE TEME ACTUALE
ооооооооооиеоооѳоооооооооѳооеѳаооеоо
pii pentru abataje cameră au forma 
tabulară cu deschiderea maximă 
de 3,5 m. și greutatea de 118 kg. 
Sarcina cinetică la flambaj este 
de 23,2 tone, iar sarcina admisi
bilă Ia compresiune de 42,0 tone. 
Stîlpul este format din două părți : 
partea inferioară din țeavă cu 
diametru de 152X5X1600 m.m. 
din OL-35, iar partea superioară 
din țeavă cu diametrul de 
114X8X2100 m.m. din OL-56. 
Partea superioară se introduce în 
partea inferioară și se strînge cu 
4 pene verticale așezate la 90° pe 
circumferința tubului. Prin strânge
rea acestor pene prin batere stîl - 
pul devine semirigid, la lungimea 
necesară, iar în momentul declan
șării presiunii pînă la sarcina ad
misibilă a stîlpului, penele cedea
ză și astfel prin glisarea părții su
perioare se uniformizează presiu
nea din abataj pe toată susține
rea.

Utilizarea acestor stîlpi metalici, 
în abatajele cameră nu exclude în 
totalitate consumul de lemn. Se 
realizează astfel o susținere mixtă 
în lemn si fier.

Susținerea mixtă a abatajelor 
cameră decurge în felul următor:

— grinda de la tavan normal 
e susținută cu 4 stîlpi din care un 
stîlp de lemn e înlocuit cu stîîp 
metalic.

— jugurile de întărire sînt sus
ținute cu 3—4 stîlpi din care 1-2 
stîlpi sînt metalici.

Din această monografie rezultă 
o densitate de armare de 0,25 
stîlpi/m.p. sau 1 stîlp/4 m.p. A- 
ceastă densitate e foarte mică în 
comparație cu densitatea de armare 
metalică în abatajele frontale cu 

susținere metalică- Experiența de 
pînă acum arată că această densi
tate de armare metalică în abata
jele cameră permite o securitate 
a muncii perfectă la operația de 
răpire. Dar și efectul economic a 
militat pentru extinderea acestei 
susțineri. Din a doua jumătate a 
anului 1961, aind s-au efectuat 
primele încercări cu susținere mix
tă și pînă în prezent, această me
todă de susținere a fost introdusă 
în 4 abataje cameră din stratul 3 
sectorul III și rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate : dacă înainte de a 
se introduce această metodă de 
susținere sectorul realiza un consum 
specific de lemn în abataje (sec
tor exclusiv cu abataje cameră) de 
36 -37 m.c.,/1000 tone, în perioada 
amintită, consumul a înregistrat o 
continuă scădere, în luna aprilie 
ă.c. ajungîndu-se la un consum de 
numai 33 m.c./1000 tone.

ing. RUSU AUREL, 
serviciul tehnic mina Petrila

Metalul înlocuiește pe scară tot mai largă lemnul la susținerea abatajelor și galeriilor din minele 
Văii Jiului. Mărturii grăitoare în această direcție sînt și cantitățile mari de profile de oțel ce des
carcă aproape zilnic la rampa U.R.U.M. Petroșani și care sînt transformate apoi în secțiilf urinei 
în armături metalice. IN CLIȘEU: Se descarcă un nou transport de profile metalice din care se colec
ționează armăturile WJi.

Minerii din Valea Jiului au ex
tras peste plan în primele 4 luni 
din acest an aproape 43.000 tone 
de cărbune de calitate, au ridicat 
productivitatea muncii la 1,138 
tone pe post și au obținut econo
mii la prețul de cost pe primul 
trimestru în valoare de 3.210.000 
lei. Realizarea acestor succese se 
datorește în mare parte condițiilor 
tot mai bune de muncă asigu-

---------------- ©----------------

Crește numărul volumelor 
în biblioteca cabinetului tehnic

Biblioteca cabinetului tehnic de 
la mina Lonea cuprinde un însem
nat număr de lucrări de speciali
tate, broșuri și reviste tehnico- 
științifice. Numărul volumelor in
trate în bibliotecă crește continuu, 
devenind de la o lună la alta tot 
mai mare. Astfel, în primele 4 
lvni trecute din acest an, bibliote
ca s-a îmbogățit cu un însemnat 

rate la locurile de muncă. Pentru 
protecția muncii s-a cheltuit pe 
C.C.V.J. în trimestrul I, din fon
durile alocate în acest scop, suma 
de 3.967.400 lei. Numai la capi
tolul tehnica securității valoarea 
cheltuielilor efectuate se cifrează 
la peste 560.000 lei. Iar la capi
tolul echipament și materiale de 
protecție 766.500 lei. Sume impor
tante au fost cheltuite și la cele
lalte capitole.

număr de lucrări dintre care în 
domeniul mineritului pot fi amin
tite : „Indici tehnico-economici la 
exploatarea minelor de cărbuni în 
tarile cu mecanizare avansată în 
industria carboniferă'*, „Susținerea 
cu inele de bolțari a lucrărilor de 
înaintare la minele trustului mi
nier Muntenia'1, „Folosirea combi
nei PK-3 la lucrările de înaintare1*

STUDIU: Considerațiuni asupra rocilor din Valea Jiului 
cu rol determinant în apariția silicozei

T La toate minele din Valea Jiului se află în cure de i
* desfășurare acțiunea de prevenire și combatere a Imbolnă- ț 
, virilor de silicoză. Pentru sprijinirea acestei importante i
* acțiuni, redacția a considerat util ca la pagina tehnică * 
» să se publice periodic materiale axate pe problemă, scrise f
* de cadre tehnico-inginerești de specialitate. In acest scop *
* au fost solicitați și cercetătorii de la S.C.S.M. Petroșani ? 
■ de a veni cu un articol în care să prezinte principalele * 
J roci din Valea Jiului cu rol determ’ -”’t în provocarea îm- i 
f bolnăvirilor de silicoză. Cunoscînd ie categorii de roci ♦
* după proprietățile fizico-mecanice caracteristice descrise, t 
ț minerii vor putea aprecia la fața locului, prin mijloace *
* simple și expeditive, gradul de pericol ce-1 prezintă praful *
* silicogen degajat în frontul de lucru. In pagina de față ;
* publicăm partea I-a a articolului. *

I. îmbolnăviri cauzate de in
halarea aerului cu praf au fost 
de mult cunoscute. La înce
put acestor îmbolnăviri li s-a 
dat denumirea generală de 
„ftizie a minerilor". Mai tîr- 
ziu, prin studii și experimen
tări, s-a ajuns la concluzia că 
natura modificărilor din orga
nism este în funcție de consti
tuția prafului. Așa a apărut 
mai întîi termenul de „pneu- 
moconioză" prin care se înțe
lege orice boală provocată de 
inhalarea prafurilor nocive, și 
apoi de aici o serie de denu
miri specifice agentului no
civ : silicoza (pneumoconioza 
bioxidului de siliciu liber), as- 
bestoza (a pulberii de asbest), 
talcoza (a pulberii de talc), 
sideroza (a pulberii minereu
rilor de fler), aluminoza (a 

a

prafului de argilă și caolin), 
antracoza (a prafului de căr
bune) etc. Dintre toate aceste 
pneumoconioze silicoza este 
recunoscută ca fiind cea mai 
gravă.

Bioxidul de siliciu liber este 
agentul mineral cu rolul de
terminant în apariția silico
zei. El se găsește fie în stare 
cristalină — cuarț — fie a- 
morf. Ca urmare a multiple
lor procese naturale prin care 
se formează, bioxidul de sili
ciu liber se întîlnește aproape 
în toate categoriile de roci — 
magmatice, sedimentare și me- 
tamorfice.

Practic, cuarțul este insolu
bil în apă. Duritatea lui mare 
(în scara de duritate după 
Mohs ocupă locul 7) și lipsa 
clivajului (proprietatea de a 

se desface în foițe după supra
fețe netede) îl fac foarte re
zistent la abraziune, în timpul 
transportului. Din punct de 
vedere al structuri, interne 
cristaline, bioxidul de siliciu 
aparține sistemului cristalogra
fie romboedric, iar celelalte 
varietăți — tridimitul și cristo- 
balitul — aparțin sistemului 
rombic, respectiv patratlc. Ca 
urmare a simetriei sale ridi
cate, care-i imprimă o mare 
stabilitate chimică, și a pro
prietăților sale fizico-mecanice 
(duritate mare, rezistență ma
re la abraziune), cuarțul apa
re ca mineralul cel mai impor
tant și frecvent în rocile se
dimentare detritice (roci for
mate din fragmente ale roci
lor preexistente rezultate în ur
ma proceselor de dezagregare. 
Bioxidul de siliciu amorf — 
care conține și apă — se cu
noaște sub numele de opal. El 
apare in constituția rocilor mai 
ales sub formă de ciment sau 
mineral de legătură intre ce
lelalte minerale componente.

Minele 'din Valea Jiului ex
ploatează strate de cărbuni 
localizate într-un complex de 
roci sedimentare detritice, cu
noscute sub numele de orizon
tul marno-argilos sau produc
tiv, cu o grosime medie de 350 
m. Acest orizont se sprijină pe 
orizontul inferior roșu șl este 
acoperit de orizontul conglo
meratic superior. Orizontul ro

șu inferior, cu o grosime me
die de 180—250 m., care se 
dezvoltă în culcușul orizontu
lui productiv, este alcătuit 
din conglomerate cu fragmen
te, de regulă colțuroase lega
te printr-un ciment argilos de 
culoare roșie sau verde, din 
argile roși (bogate în hidroxizi 
de fier) sau verzi (clororitice) 
și din intercalați! rare de cal
care.

Orizontul conglomeratic su
perior, cu o grosime medie de 
300—420 m. situat în acoperi
șul orizontului productiv, este 
format din bancuri de con
glomerate, care alternează cu • 
gresii și argile verzui cu inter
calați! de strate ărgilo-cărbu- 
noase subțiri, fără importanță 
economică. Conglomeratele sînt 
alcătuite din fragmente de 
cuarț lăptos și roci metamor- 
flce în general rotunjite și

Repartiția procentuală față de
Roca coloana litologică

Lupeni nord , Lupeni sud
Gresie 44,5 22,9
Argilă 32,5 57,0
Argilă grezoasă 11,7 18,6
Marnă bituminoasă 9,0 0,94
Marnă 0,9 0,56
Argilă bituminoasă 1,4 —
Prin studiul petrograflc ma

croscopic (cu ochiul liber sau 
cu lupă) și microscopic (stu
diul rocilor in secțiuni subțiri 
la microscopul polarizant) e- 
fectuat asupra tuturor cate
goriilor de roci din orizontul 
productiv, întîlnite în lucrările 
miniere, s-a stabilit constitu- 

fragmente de alte minerale 
(mică, feldspați) cimentate cu 
o masă argiloasă, uneori sili- 
cioasă sau calcaroasă.

Orizontul marno-argilos sau 
productiv este format din ar
gile, gresii, argile grezoase, 
marne și argile bituminoase și 
foarte rar microconglomerate . 
(conglomerate cu fragmente de 
dimensiuni mici). Aceste roci 
apar sub formă de bancuri sau 
pachete cu grosimi de la cîțiva 
metri pînă la zeci de metri, in
tercalate între stratele de căr
buni. precum și sub formă de 
intercalații subțiri chiar în 
stratele de cărbuni.

Ordinea de predominare este 
diferită de la un cîmp minier 
la altul, iar uneori chiar în a- 
celași cîmp. Astfel, în cîmpul 
minier Lupeni situația este 
prezentată de tabelul de mai 
jos : 

țla mineralogică șl conținutul 
lor in bioxid de siliciu liber.

(Continuare in pagina 
tehnică viitoare)

ing. M. PATRAȘCU, 
ing. M. COICULESCU, 

laboratorul de protecție ă 
muncii S.C.S.M: Petroșani
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In sprijinul îmbunătățirii desfășurării
învățămîntului de partid

Comitetul de partid al ex - 
ploatării miniere Petrila acor
dă atenția cuvenită conduce
rii învățămîntului de partid, 
asigurării bunei desfășurări a 
acestuia. Ca urmare a preo
cupării față de calitatea în 
vățămintului pentru mobiliza
rea cursanțllor, în 
școlar 
Petrila 
bune 
cercuri

La obținerea rezultatelor bu
ne a contribuit în mare măsu
ră faptul că birourile organi
zațiilor de bază au controlat 
felul în care muncesc propa
gandiștii. Majoritatea propa
gandiștilor au muncit conștiin
cios, reușind să trezească in
teresul cursanțllor pentru stu
diu, să asigure calitatea ceru
tă expunerilor și semlnariilor.

Birourile organizațiilor de 
bază nr. 2, 3, 4, 8 și altele se 
ocupă cu simț de răspundere 
de problemele legate de buna 
desfășurare a învățămîntului 
de partid, au pus in discuția 
adunărilor generale anumite 
aspecte ale activității cercu
rilor și cursurilor, au luat mă ■ 
suri pentru înlăturarea anu
mitor lipsuri, ceea ce a făcut 
să se îmbunătățească simți
tor calitatea învățămîntului 
de partid.

De remarcat e faptul că în 
perioada care s-a scurs din a- 
nuî școlar 1961—1962 propa
gandiștii de la E. M. Petrila 
au participat la seminariile de 
pregătire la cabinetul de* 
partid în proporție de peste 
90 la sută, rare fiind cazurile 
cînd un propagandist să lip
sească nemotivat. Propagan
diști cum sînt tovarășii Ta- 
borschi Pavel, Sava Cornel, 
Pop Zoltan, Gălățan Petru și 
mulți alții nu au nici o absen
tă de la seminariile de pregă
tire, se pregătesc cu seriozi
tate pentru conducerea con - 
vorbirilor, reușind ca cercurile 
ce le conduc să albă o activi
tate bună.

Avind 
pregătiți,

acest an 
la exploatarea minieră 
s-au obținut rezultate 

în activitatea multor 
și cursuri.

joritatea cercurilor să existe 
grijă pentru legarea invăță- 
mîntulul de sarcinile practice 
ale construcției socialiste în 
vederea îmbunătățirii activită
ții în producție a cursanților. 
Datorită acestui lucru, multe 
din cercurile de economie con
cretă, cercurile politice pentru 
mineri și alte cercuri și cursuri 
au contribuit într-o însemna
tă măsură la mobilizarea co
lectivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri la lupta 
pentru îndeplinirea șl depăși
rea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă.

Desfășurarea unei munci de 
calitate în cercurile și cursu
rile învățămîntului de partid a 
contribuit și la îmbunătățirea 
frecvenței cursanților la învă- 
țămînt. La E. M. Petrila există 
cercuri în care prezența cursan
ților la învățămînt este de 
peste 95 la sută. Printre cer
curile care au cea mal bună 
frecvență se numără cele con
duse de propagandiștii Gălă
țan Petru, Stama loan, Mun- 
teanu Carol, Sava Cornel și 
alții.

Cursanți cum sînt tovarășii: 
Kiș Carol, Bulega loan, Cîș- 
laru loan, Bartok Iosif șl mulți 
alții n-au nici o absență de la 
învățămlnt și se găsesc totoda
tă în fruntea luptei pentru În
deplinirea sarcinilor de pro
ducție și obștești, fapt ce do
vedește sporirea eficacității în
vățămîntului de partid.

Aceste cîteva aspecte arată 
că datorită preocupării comi
tetului de partid, a birourilor 
organizațiilor de bază șl mun
cii duse de propagandiști, la 
E. M. Petrila învățămintul de 
partid s-a desfășurat în con- 
dițîuni bune; există garanția 
ca actualul an școlar să' se 
încheie cu succes.

Trebuie arătat însă că în ac
tivitatea unor cercuri și cursuri 
s-au manifestat și lipsuri. In 
cercul de studiere a Statutu
lui P.M.R. condus de tovară
șul Călușeru Ioan, de exemplu, 
nu totdeauna discuțiile au fost 
la un nivel corespunzător. De 
asemenea cercul condus de 
tov. Rosza Rudolf a avut o ac
tivitate slabă, fiind necesar să 
se ia măsuri de Înlocuire a 
propagandistului.

Mai există unii cursanți ca
re refuză să participe la învă- 
țămîntul de partid. Astfel to
varășii Moldovan Emerik, Ma
rian Teofil din luna octombrie 
1961 și pînă în prezent au doar 
cite o singură prezență la în- 
vățămînt. in aceiași situației 
se găsesc și tovarășii sprînce- 
natu loan, Soare Dumitru și 
alții. Este necesar ca' atitudi
nea acestora față de învăță- 
mîntul de partid să fie anali
zată în adunările generale ale 
organizațiilor de bază din ca
re fac parte.

Un ajutor mal mare s-ar fi 
putut da cursanților în studiu 
prin punctul de consultații. 
Dar punctul de consultații nu 
are nici o activitate. Comite
tului de partid îi revine sar
cină de a activiza cit mai cu- 
rînd acest punct de consulta
ții dat fiind faptul că în cu- 
rlnd vor începe recapitulările 
si apoi convorbirile de înche
iere a anului școlar în cercu
rile și cursurile învățămîntu
lui de partid.

Acordînd cea mai mare a- 
tenție învățămîntului de partid, 
comitetul de partid al E. M. 
Petrila vă reuși să asigure în
cheierea cu 
școlar al 
partid.

Bobinarea unui motor de 2Ѳ0 kW cere multă pricepere și 
deprindere. Apreciat ca unul din cei mai buni bobinatori Ы 
secției de bobinaj greu, tovarășului Borneci Marin de la A.C.R.E, 
Vulcan i s-a încredințat să execute o astfel de lucrare.

Iată-1 pe Bomeci Marin lucrlnd împreună cu Botescu Ro- 
mică, un alt bobinator priceput, la rebobinarea motorului de 
200 kW.

©

Din activitatea pionierilor vulcăneni
Unitatea de pionieri de la Școa

la medie mixtă din Vulcan or
ganizează cu sprijinul instructo
rilor de detașamente diferite ac
tivități cultural-educative cu pio
nierii și școlarii.

Pionierii . din clasele V-VII au 
vizitat întreprinderea Viscoza Lu- 
peni, Termocentrala Paroșeni, mi
na Vulcan și șantierul Coroiești.

La întreprinderea Viscoza Lu- 
peni, 
medul
mătase din celuloză, la Termocen
trala Paroșeni pionierii au vizitat 
secția turbine și salp de comandă.

pionierilor li s-a explicat 
cum se obțin firele de

i

succes a anului 
învățămîntului de

U. POMFILIU
M ^=-

propagandiști bine 
s-a reușit ca în ma-
_=©=_

40.000 kg. fier vechi
In ultimele două luni, organiza

țiile U.T.M. de la exploatarea mi
nieră Petrila au dus o muncă in
tensă în vederea „_____  __
ftfâkor acțiuni de colectare a fie
rului vechi. Zilele trecute, aproape 
300 de tineri din 
au colectat din subteran și de la 
suprafață peste 40 000 kg. de fier 
vechi, pe care l-au și expediat 
oțelarilor din Hunedoara.

In această acțiune s-au eviden
țiat tinerii din , sectoarele II, Ш 
ș: IV, care în frunte cu secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. au 
colectat cer. и a mare cantitate 
de fier vechi.

organizării mai

sectoarele minei

La mina Vulcan pionierii au 
făcut o vizită muncitorilor de la 
atelierul electric și atelierul me
canic, iar la șantierul Coroiești 
au văzut munca plină de avînt 
a constructorilor noii preparații.

Pionierii din clasele I—IV au 
vizionat în colectiv filmele „Prin
țesa cu steaua de aur", „Moșul 
și baba", iar pionierii din clasele 
V—VII au vizionat filmele „Ima
gini ale unui trecut glorios", 
„Alexandru Nevschi", și altele. 
Instructorii de detașamente au or 
ganizat discuții pe marginea fil
melor vizionate.

In această perioadă un număr 
de peste 60 de pionieri, printre 

Constantin, Pătraș- 
Munteanu Viorica, 
Dumitrache Aure- 
cu succes probele

care Tudorică 
cu Gheorghe, 
Prața Eugen, 
lia, au trecut
pentru obținerea distincțiilor pio
nierești categoria a I-a și а ІГ-а. 
De asemenea, pionierii din clasele 
III—VII au întreprins și 
roase acțiuni

nume- 
patriotice. Pînă 

cum pionierii de la Școala* me
die mixtă Vulcan au colectat 3600 
kg. fier vechi, 200 kg. 
tură, 450 
truit zeci 
reie.

Aoestea

a-

maculai
de borcane și au cons- 
de căsuțe pentru păsă-

9 Mai — ziua independenței și a victoriei 
asupra бегшапіеі hitleriste

(Urmare din pag. l-a)

In cei 17 ani care au trecut 
de la măreața victorie asupra 
Germaniei hitleriste, în lume 
au avut loc transformări pro 
funde. Poporul sovietic, care 
în cel de-al П-lea război mon
dial a suferit cele mai mari 
pierderi și a adus cele mai mari 
jertfe în lupta pentru zdrobi
rea dușmanului întregii ome
niri, a desfășurat o muncă ti
tanică, fără precedent, pentru 
Înlăturarea rănilor pricinuite 
de război, pentru refacerea și 
dezvoltarea tumultuoasă a e- 
concmiei Uniunii Sovietice. în
făptuind programul construc
ției desfășurate a comunismu
lui elaborat de cel de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S., po
porul sovietic repurtează vic
torii de însemnătate istorică 
în dezvoltarea economiei, ști
inței și culturii.

Alături de Uniunea Sovieti
că înaintează victorios pe dru
mul construirii socialismului și

nea sovietică, de celelalte țări 
socialiste in dezvoltarea eco
nomiei, popoarele lumii văd o 
uriașă contribuție al cauza a- 
părării păcii. Sistemul mondial 
socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică constituie o stîncă

comunismului numeroase țări 
care șl-au cucerit adevărata 
libertate după cel de-al doilea . de granit în calea uneltirilor 
război mondial, succesele obți
nute de țările socialiste în 
dezvoltarea rapidă a econo
miei, in ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, de
monstrează in fața întregii o- 
meniri forța invincibilă a so
cialismului, capacitatea popoa
relor eliberate pentru totdea
una de exploatare de a-și 
făuri un viitor însorit.

Strălucite sînt succesele cu 
care poporul nostru se min- 
drește astăzi. înfăptuind sar
cinile desăvîrșirii construcției 
socialiste, oamenii muncii din 
țara noastră dezvoltă o puter
nică industrie, iși făurește un 
nivel de trai material și cultu
ral ridicat. Acestor succese po
porul nostru alătură victoria 
de însemnătate istorică dobîn- 
dită prin Încheierea colectivi
zării agriculturii.

in victoriile obținute de Uniu-

cercurilor imperialiste care ui- 
tînd învățămintele istoriei, ui- 
tînd falimentul rușinos al ma
șinii de război hitleriste, caută 
să arunce omenirea in focul 
unui nou și pustiitor război. 
Istoria dă un sever avertis
ment cercurilor Imperialiste 
care se opun înfăptuirii dezar
mării generale șl totale, pro
movării in relațiile internațio
nale a principiului coexisten
tei pașnice. Uneltirile imperia
lismului Îndreptate împotriva 
păcii, Împotriva mersului îna
inte al istoriei, se lovesc insă 
de solidaritatea popoarelor ca- 
re-șl unesc forțele in lupta pen
tru pace șl progres.

Cauza păcii va învinge, pen
tru că în slujba el iși pun 
treaga lor forță popoarele 
rilor socialiste in frunte 
marea Uniune Sovietică.

Sîmbătă dimineața s-a 
deschis la parterul unuia > 
din blocurile noi ale cartle- J 
rului Dimitrov-Petroșani, o 
nouă unitate comercială. >

Aici a luat ființă un cen- ș 
tru de desfacere a plinii și *; 
laptelui, care funcționează <> —---------- Al----- а—л-- л Л

C 
u

<
< t

cu orar continuu, Intre в— 
21. Localul, frumos con
struit, luminat fluorescent, 
mobilat modern, asigură 
condiții optime pentru o 
bună deservire a oameni
lor muncii.

sînt doar qîteva din 
acțiunile ce au fost întreprinse 
pînă acum. In prezent se pregă
tesc pentru a organiza noi acțiuni. 
Mai mulți pionieri din clasa a 
IV-a D, ajutați de instructorul de 
detașament, pregătesc recenzia- ro
manului „Așa s-a călit oțelul". 
Pionierii din clasele а ѴІ-а A, B, 
C, și D, pregătesc cu ajutorul ins
tructorilor de detașamente o a* 
dunare cu tema: „Iți mulțumim 
partid iubit", iar după adunare 
pionierii clasei a V-a A vor pre
zenta un program artistic.

MARIA B1COI
instructoare superioară de pionieri

Școala medie mixtă Vulcan

în- 
ță- 
cu

ln secția flotație a
Flotația se numără printre 

secțiile fruntașe ale prepara- 
ției Petrila. Aici tehnica nouă 
a luat o largă dezvoltare.

De buna întreținere a aces
tei secții se ocupă un mănunchi 
de oameni bine pregătiți, a- 
preciați pentru priceperea și 
hărnicia lor. Rad Gheorghe, 
Gonciulea Vasile și Ciur loan 
sînt doar trei dintre aceștia 
care lucrlnd la repararea ba
teriei de flotare „C“ au reușit 
să o pună în funcțiune înain
te de termenul stabilit.

Ajutați de inovatorul Ga-

preparatei Petrila
linschi Rudolf, ei au aplicat 
la această lucrare șl o inova
ție care va contribui la îmbu
nătățirea funcționării instala
ției.

Acum în secția flotație se 
lucrează la căptușirea bateriei 
cu faianță, prin care se va ob
ține un randament sporit față 
de bateria cea veche, lucrată 
din lemn. Se mai lucrează de 
asemenea la repararea filtru
lui nr. 1 prevăzut cu o nouă 
instalație de angrenaj.

BADUȚA CONSTANTIN 
corespondent
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inaugurarea festivă a Muzeului 
Karl Marx—Friedrich Engels 

din Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres) —• 

TASS transmite:
La 7 mai a avut Ioc inaugu

rarea festivă a Muzeului „KarI 
Marx-Friedrich Engels** din 
Moscova. Acesta este unicul 
muzeu din lume care reflectă 
pe deplin viața și creația ma
rilor gînditori.

Acad. Piotr Pospelov, direc
torul Institutului de marxism- 
leninism a rostit o cuvîntare. 
El a subliniat că lucrările pre
gătitoare în vederea creării 
muzeului au fost începute din 
inițiativa lui Lenin.

Tn sălile muzeului, a spus 
acad. Pospelov, putem urmări 
apariția măreței și invincibi
lei învățături a lui Marx, pro
cesul creării Manifestului Co
munist, a „Capitalului**, pu
tem vedea documente ale fap
telor de eroism nepieritoare 
ale participanților la Coimuna 
din Paris.

In sălile muzeului au fost ex
puse în afara documentelor și 
relicvelor aflate pînă acum în 
Institutul de marxism-leni- 
nism și în Arhiva centrală de 
partid numeroase obiecte pri
mite din străinătate.

MMM

Declaratiile lui
PARIS 8 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Amneville la 

dezvelirea monumentului în me
moria victimelor celor două răz
boaie mondiale, Jacques Duclos, 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Francez, a scos în evidență 
rolul hotărîtor al Uniunii Sovie
tice în distrugerea nazismului El 
a subliniat că astăzi în Germania oc
cidentală în spatele lui Adenauer 
se află aceleași forțe economice 
care l-au adus pe Hitler la putere.

Jacques Duclos a subliniat că 
rezolvarea problemei Berlinului 

: occidental are o importanță vita
lă pentru Franța, dar că regiemen 
tarea ei este împiedicată în pri-

Ѳ

Populația Franței se ridică la luptă 
împotriva bandelor O.A.S.

. PARIS 8 (Agerpres)
'Acțiunile criminale ale ban

delor fasciste din O.FA.S. ame
nință pacea în Algeria și fac 
să crească din nou primejdia 
fascismului în Franța. Iată de 
ce pături tot mai largi ale po- 

ridică Ia 
fără 
res-

nici

pulației Franței se 
luptă pentru lichidarea 
cruțare a O.A.S.-ului și 
pectarea întocmai a acorduri
lor de la Evian.

Lupta grevistă 
din Spania

MADRID 8 (Agerpres).
Nici represiunile polițienești, 

introducerea stării excepționale în 
trei provincii din nordul Spaniei 
nu au putut infringe hotărârea de 
luptă a celor peste 60.000 de mi
neri spanioli cărora li ș-au alătu
rat alte zeci de mii de muncitori 
din alte ramuri industriale. Agen
ția France Presse, relatează despre 
o nouă încercare a guvernului fran- 
chist de a sparge unitatea de acțiu
ne a muncitorilor greviști.

Agenția France Presse precizea
ză că minerii din provincia Biscaya 
nu s-au lăsat înșelați de promisiu
nile guvernului de mărirea salariu
lui. Pînă în prezent numai în a- 
ceastă provincie se află în grevă 
peste 30.000 de muncitori.

Mai multe întreprinderi indus
triale din regiunea Bilbao s-au 
alăturat greviștilor din provincia 
Biscaya. Potrivit agenției France 
Presse, se prevede încetarea lu
crului la furnalele înalte din Bis
caya unde lucrează peste 10.000 
de muncitori.

LA MOSCOVA Crește valul de protest in întreaga lume 
împotriva exploziilor nucleare americane

Pregătiri în vederea 
Congresului Mondial 

pentru dezarmare generală și pace
MOSCOVA 8 (Agerpres)

TASS transmite :
După cum relatează ziarul „Ve 

cerneaia Moscova**; la Congresul 
Mondial pentru dezarmare gene
rală și pace, care se deschide la 
9 iulie la Moscova, se așteaptă so 
sirea a peste 2000 de delegați

Pentru activitatea congresului s? 
pun la dispoziție cele mai 
săli din 
vede ca . 
țină în Palatul Congreselor din 
Kremlin. “ 
cumentele vor fi traduse în cinci 
limbi.

In cursul lucrărilor Congresu
lui delegații vor avea posibilitatea

bune 
capitala U.R.S.S. Se pre 
ședințele plenare să se

Toate cuvîntările și du

©

Vizita lui G. S
SAN FRANCISCO 8 (Ager

pres) — TASS transmite :
Pilotul cosmonaut sovietic 

G. S. Titov, care întreprinde o 
călătorie prin Statele Unite, a 
sosit la San Francisco. Ziarele 
care apar in acest oraș abundă 
în fotografii și informații eu 
privire la sosirea lui G. S. Ti- 

®țov, scoțînd în evidență fap-

Jacques Duclos
mul rînd de poziția puterilor occi
dentale care „urmează cu docili 
tate Germania de la Bonn și refu
ză să recunoască actualele frontie 
re ale Germaniei**.

Jacques Duclos a arătat, de 
asemenea, că Franța și Germania 
occidentală caută să zădărnicească 
tratativele cu’ privire la Berlinul 
occidental. Poporul francez, a spus 
Jacques Duclos, cere să se lichide
ze depozitele militare germane din 
Franța și să se interzică trupelor 
Bundeswehrului accesul pe terito
riul Franței ; să se recunoască Re
publica Democrată Germană și să 
se sprijine forțele pașnice demo
cratice din Germania occidentală**

seIn diferite întreprinderi 
organizează tot mai des greve 
de scurtă durată în semn de 
protest împotriva crimelor sîn- 
geroase ale O.A.s.-iștilor. La 
palatul prezidențial sînt de
puse numeroase petiții cerîn- 
du-se luarea celor mai energice 
măsuri pentru înfrînarea fas
ciștilor.

Numeroase organizații sin
dicale din diferite departa
mente ale țării au adresat po
pulației apeluri să ceară gu
vernului respectarea întocmai 
a acordurilor de la Evian, re
primarea fără cruțare a O.A.S. - 
ului, să înlăture elementele 
fasciste din armată, poliție și 
aparatul de stat, 
seascăi sever pe 
asasinilor fasciști 
'Jouhaud.

să pedep- 
conducătorii 
— Salan și

Creșterea uriașă
MOSCOVA 8 (Agerpres).
După cum scrie „Ekonomices

kaia Gazeta**; Uniunea Sovietică 
a depășit principalele țări capita
liste din Europa și a redus con
siderabil decalajul față de S.U.A. 
în ceea ce privește nivelul produc
tivității muncii.

Productivitatea muncii în indus
tria U.R.S.S. a fost în anul 1961 
aproape de 12 ori mai mare față 
de anul 1913, în timp ce pro
ductivitatea muncii în industria 
S.U.A. a crescut în aceeași pe
rioadă numai de 3,1 ori. In ur
mătorii 10 
muncii 
crește de peste 2 ori, iar în 20 

ani, productivitatea 
în industria sovietică va

de a cunoaște monumentele de cui 
tură și artă din Moscova, de a 
vizita Expoziția realizărilor eco 
nomiei naționale a U.R.Ș.S., ga
leria Tretiakov, muzee, teatre, săli 
de concrete. Oaspeții vor avea pri
lejul de • a se întîlni cu colective 
ale diferitelor întreprinderi indus
triale din Moscova, de a afla cît 
de unanim este poporul sovietic 
în năzuința sa de a obține dezar 
marea, de a apăra pacea.

In afară de aceasta, participanții 
la congres vor întreprinde călătorii 
prin țară în cursul cărora vor vi
zita orașele Leningrad, Kiev, Voi 
gograd, republicile din Transcau- 
cazia și Asia centrală.

Titov în S. U. A.
tul că cosmonautului sovietic 
i’s-a făcut o primire cordială, 
demnă de măreața lui faptă de 

I eroism.
G. S. Titov s-a întîlnit cu re

prezentanți ai presei, radiodi
fuziunii și televiziunii. El a vi
zitat Consiliul municipal din 
San Francisco, unde a fost sa
lutat cu căldură de Dobbs, 
primar ad-interim al orașului, 
și de membrii Consiliului mu- 

■ nicipal.
După aceasta Gherman Titov 

s-a deplasat la Berkeley (su
burbie a orașului San-Francis- 
co), unde a vizitat Universi
tatea din California, una din 
cele mai vechi si cele mai mari 
din S.U.A.

-=0=—

Modibo Keiia va vizita 
U. R. S. S.

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Șeful statului și președintele 

guvernului Republicii Mali, Modi
bo Keită se va afla în Uniunea 
Sovietică în calitate de oaspete al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și al guvernului sovietic 
de la 21 pînă la 31 mai ac.

Data vizitei oficiale a lui Mo
dibo Keita care a fost stabilită 
pentru perioada 15—25 mai a fost 
modificată în conformitate cu do
rința manifestată de guvernul 
Republicii Mali.

_=O=—

Primirea de către H. 5. firesc ov 
a delegației geșereanenta e 

indoneziene
MOSCOVA 8 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 8 mai Nikita Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit la 
'Kremlin delegația guvernamen
tală indoneziana în frunte cu 
dr. Subandrio, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe.

A avut loc o discuție caldă, 
prietenească, la care au parti
cipat Hidajat, general-locote- 
nent șl Alexei Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

--- =.

a productivității i
de ani de 4—4,5 ori, depășind 
astfel de circa două ori nivelul 
actual al productivității muncii 
din industria S.U.A.

Creșterea uriașă a productivită
ții muncii în economia națională 
a U.R .S.S. are loc concomitent cu 
reducerea considerabilă a zilei de 
lucru. In prezent, săptămîna de 
lucru a muncitorilor din industrie 
este în medie de 40 de ore, iar săp
tămîna de lucru a tuturor muncito
rilor și funcționarilor din econo
mia națională a U.R.S.S. — de 
39,4 ore.

In Uniunea Sovietică calea prin
cipală de ridicare a productivi
tății muncii o constituie progresul

in Japonia
TOKIO 8 (Agerpres).
Zilnic la diferite mitinguri și 

demonstrații care au loc în prezent 
în Japonia, în emisiunile radio și 
televiziunii japoneze, 
ziarelor răsună protestul 
al opiniei publice 
triva experiențelor 
ricane.

Omul de știință 
în articolul 
,Asahi“ scrie : 

înceteze

în paginile 
hotărît 

japoneze împo- 
nudeare ame-

sînt

fața 
Ma-

120

in- 
re- 

că-

Osamu Hisano 
publicat în ziarul 

„luam auiu : „Trebuie să facem 
să înceteze cu orice preț cursa 
nucleară și să punem bombele a- 
tomice și cu hidrogen în afara le
gii. Dorim distrugerea completă 
a acestor bombe**.

Ziarul „Hokkaido Simbun** în 
articolul său redacțional cheamă 
pe conducătorii S.U.A. și Angliei 
„să-și plece urechea la vocea opi
niei publice din întreaga lume și 
să înceteze experiențele nucleare**.

„Hokkaido Simbun** critică cu 
vehemență poziția puterilor occi
dentale la tratativele cu privire la 
dezarmare și scrie că argumentele 
reprezentanților occidentali 
lipsite de orice logică .

In Filipine
MANILA 8 (Agerpres) 
La 7 mai a avut loc în 

ambasadei americane din 
nila o uriașă demonstrație de 
protest împotriva experiențe 
lor nucleare americane din 
Pacific. Demonstranții purtau 
pancarte și scandau lozinci 
prin care cereau încetarea ime
diată a experiențelor nucleare. 
Poliția a intervenit operînd 
de arestări.

In India
DELHI 8 (Agerpres).
In India continuă valul de 

dignate și protest împotriva 
luării experiențelor atomice de 
tire Statele Unite. La chemarea 
Consiliului Păcii pe întreaga In 
die ziua de 6 mai a fost conside
rată ca o zi de protest împotriva 
începerii de către guvernul S.U.A. 
a unei noi serii de explozii ato
mice în atmosferă. In numeroase 
orașe și sate ale țării au avut loc 
mari mitinguri la care participan
ții au condamnat cu vehemență 
acțiunile conducătorilor Statelor 
Unite.

Mari mitinguri au fost organizate 
de Consiliul Păcii pe întreaga In
die, sindicate, organizații de tine
ret și de femei în numeroase car
tiere ale capitalei Indiei.

Rezoluția adoptată de Consiliul 
Păcii pe întreagă Indie cheamă pe 
președintele S.U.A., Kennedy, și 
guvernul Statelor Unite să înceteze 
experiențele atomice și să orien ■ 
teze eforturile spre realizarea unui 
acord de dezarmare la Geneva.

In Anglia
LONDRA 8 (Agerpres).
„Trebuie să spunem „NU“, 

periențelo'r cu arma nucleară, 
boiului nuclear și războiului în 
neral**, a declarat la 6 mai la. 
Dandy (Scoția) un prelat al bise
ricii britanice luînd cuvîntul la 
cea de-a 105-a Adunare Generală 
a bisericii scoțiene.

ex 
răz- 
ge-

muncii în U.R.S.S.
tehnic rapid și neîntrerupt. Cea 
mai elocventă dovadă în această 
privință este gradul înalt de în
zestrare electroenergetică a muncii 
în industrie, care a fost în anul 
1961 de peste 3 ori mai mare de
cît în anul 1940, iar pînă în anul 
1980 va crește încă de 8—9 ori.

Dar nu este vorba numai de 
tehnică, ci și de cadre — scrie 
„Ekonomiceskaia Gazeta1*. In a- 
nul 1961 în U.R.S.S. 121.000 de 
ingineri au absolvit facultățile, față 
de 38.000 de ingineri în S.U.A. 
în 1960. In întreaga economie a 
Uniunii Sovietice lucrează 1.236.000 
de ingineri cu studii terminate, 
iar în S.U.A. numai 525.000.

E1 a chemat pe participanții la 
adunate „să protesteze împotriva 
cursei nucleare'1.

Ziarul „Daily Worker** transmite 
că societatea cooperatistă a arse
nalului regal din Londra de sud 
a condamnat reluarea experiențe
lor nucleare în atmosferă de către 
Statele Unite.

care 
im- 
psi-

In Italia
ROMA 8 (Agerpres).
In întreaga Italie 

aibă loc mitinguri și 
de protest împotriva 
nucleare americane, 
că vom participa la 
atomic !“ — sub această lozincă 
tineri din Torino — membri ai 
organizațiilor de tineret ale parti
delor comunist, socialist și radical 
— au trecut pe străzile din centrul 
orașului purtînd pancarte prin 
au înfierat politica cercurilor 
perialiste americane care ațîță 
hoza de război.

O mare demonstrație de 
test împotriva exploziilor nucleare 
pe insula Christmas a avut loc 
și la Modică (provincia Ragusa).

Un nou „marș al păcii**, a. avut 
loc la Mantua unde în fața luptă
torilor pentru pace și colaborare 
internațională a luat cuvîntul An
drea Gaggero, membru al Consi
liului Mondial al Păcii, laureat al 
Premiului internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoare*1.

continuă să 
demonstrații 
experiențelor -' 
„Nu contați 
vreun război

pro-

In Indonezia
DJAKARTA 8 (Agerpres)
„Cerem încetarea imediată a 

experiențelor nucleare**, se 
spune într-o telegramă de pro
test adresată guvernului S.U.A. 
de Federația centrală a sindi
catelor din Indonezia (Sobst). 
Efectuarea experiențelor nu
cleare, în timp ce la 
se desfășoară 
dezarmare, se 
legramă, nu 
intensifice și 
darea internațională și să pu
nă în mai mare pericol pacea 
întregii lumi.

O telegramă de protest ase
mănătoare a fost adresată gu
vernului S.U.A. și de ltjcuitorii 
orașului Medana (Sumatra^

Geneva 
tratative pentru 
subliniază în te- 
poate decît să 

mai mult încor-

PROGRAM D€ №№10
10 Mai

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Piese instrumentale, 8,30 Mici
piese simfonice, 9,00 Vreau să 
știu, 9,30 Melodii populare romî- 
nești și ale minorităților naționale, 
10,08 Arii și duete din opera 
„Kneazul Igor“ de Borodin, 11,03 
Cîntă corul și orchestra Filarmo** 
nicii de Stat din Iași, 12,00 Mu
zică de estradă, 12,35 Cîntă or
chestra de muzică populară a Fi
larmonicii de Stat din Arad, 
13,05 Muzică simfonică, 14,30 Mu
zică ușoară de compozitori sovie
tici, 15,10 Din muzica popoarelor, 
16,15 Vorbește Moscova ! 16,45
„Tineret, mîndria țării** — pro
gram de cîntece, 17,45 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură, 
19,00 Muzică populară româneas
că, 19,25 Cîntă Trio Grigoriu,
19.45 Transmisiune din Studioul 
de concerte, a concertului orches
trei simfonice și corului Radiote- 
Ieviziunii, 22,50 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
din opere, 13,25 Din comoara fol
clorului nostru, 14,03 Program de 
uverturi, 15,00 Muzică romînească 
de estradă, 15,25 Lucrări de com
pozitori romîni, 16,15 Improviza
ție pe tema unor cîntece populare 
maghiare de Bela Bartok, 16,50 
Muzică populară romînească, 18,05 
Concert de muzică’ ușoară, 19,00 
Noi înregistrări muzicale primite 
din partea Radiotelevîziunii sovie
tice, 20,40 Duete comice din o- 
perete, 21,15 Cîntece sovietice, 
22,30 Melodii lirice.
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