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O LUNA BOGA Г A IN REALIZĂRI
22 000 tone depășire 
de plan pe combinat
In cea de a treia lună din acest 

an, colectivele exploatărilor minie
re din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, mobilizate de organizațiile 
de partid, au obținut frumoase suc
cese în creșterea productivității mun ■ 
cii, sporirea producției de cărbune, 
îmbunătățirea calității și reducerea 
prețului de cost. Productivitatea 
muncii realizată în luna martie 
pe combinat a atins în medie 1,216 
tone de cărbune pe post întrecînd 
cu 30 kg. de cărbune/post indi
cele planificat. Cantitatea de căr
bune cocsificabil și energetic 
trasă luna trecută peste plan 
minele Văii Jiului întrece cifra 
22 000 tone.

tul anului 14 500 tone de cărbune 
cocsificabil

In fruntea întrecerii s-au situat 
sectoarele I A cu 2246 tone depășire 
de plan, sectorul III cu 2 772 tone, 
urmat de sectorul IV В cu 1 320 
tone depășiră. Pe panoul fruntași
lor și-au Înscris numele brigăzile 
conduse de minerii Feher Vasile, 
Fosto Alexandru. Dascălu Dumi 
tru de la sectorul I A, Ghioancă 
Sabin, Spînu Petru, Petre Constan 
tin, Asian Ioan de la sectorul III, 
iar de la sectorul IV В brigada 
condusă de frontalistul Lucaci 
drei.
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Colectivul aces 
de cărbune coc- 
pe graficul în 
o depășire de

exploatări 
a înscris 
socialiste 
luna martie de peste 9 000
cărbune cocsificabil. Acest 
fost posibil datorită inte-

...iar mina Petrila 
cu calitatea

Minerii din Pe- 
tfila s-au stră-, 
duit și în luna 
martie să reali
zeze planul cu 
succes la toți in
dicii producției 
In acest scop con
ducerile minei și 
sectoarelor 
ductive 
gheat 
să fie

cărbune/post, iar pe această bază 
minerii Petri] ei au extras, peste 
plan 3.031 tone de cărbune.

Paralel cu munca stăruitoare de
pusă pentru creșterea producției, 
minerii, artificierii și maiștrii mi
neri de la mina Petrîla au pus 
un accent deosebit și , pe îmbună
tățirea calității cărbunelui , extras. 
La fiecare loc de muncă din sub
teran s-a ales cu grije șistul vizibil 
din cărbune, iar acolo unde stra
tul prezintă intercalate de steril 
s-a aplicat pușcarea. selectivă. Toa
te acestea s-au soldat cu reduce
rea conținutului de cenușă din 
cărbunele brut în medie cu 1 la 
sută sub norma stabilită, fapt care 
situează mina Petrila fruntașă pe 
bazin cu calitatea cărbunelui.
---------0-----------------
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Minerul David Vasile și vagonetarul Șerbu Dumitru fac parte 
din brigada fruntașă condusă de brigadierul Ghioancă loan din 
sectorul III al minei Lupeni. In luna martie, această brigadă a ex
tras peste plan 1 658 tone de cărbune. E un succes cu care cei doi 
ortaci se mîndresc, deoarece și ei au contribuit cu toate forțele 
la sporirea realizărilor brigăzii.

Ajutorul reciproc — mijloc de economii

Mina Lupeni — 
fruntașă cu producția...

Deosebit de rodnică a fost în 
luna martie munca minerilor de la 
mina Lupeni — prima mină din 
bazin care a raportat îndeplini 
Șea planului pe primul trimestru 
fjiainte de vreme, 
tei mari 
sificabil 
trecerii 
plan pe 
tone de 
lucru a
resului manifestat în sinul colec
tivului pentru creșterea producti 
vității muncii prin extinderea sus
ținerii metalice și a mecanizări: 
.complexe în abatajele frontale, ex
tinderea susținerii mixte și a al- 
’tor procedee avansate de lucru în 
abatajele cameră etc. In luna mar
tie productivitatea muncii realizată 
pe exploatare a fost de 1,179 
tone/post ceea ce întrece cu 76 
kg. cărbune pe post sarcina de 
plan. Pe baza creșterii productivi 
tătii muncii harnicii mineri din 
Lupeni au furnizat centrelor side
rurgice peste plan de la începu

me-

pro- 
au ve- 

necontenit 
aplicat

punct cu punct în 
viață planul de 
măsuri tehnico-or- 
ganizatorice
nit să asigure con
diții optime 
muncă brigăzilor 
din abataje și de 
la pregătiri. Ca 

urmare, 
vitatea 
crescut 
în
tie atingînd 
exploatare 
de 1,292

de

producti- 
muncii a 

continuu
luna mar- 

ps 
cifra 
tone

casă bună, au 
vis urît. In anii noș- 
și fericirea pătrund 
în casele oropsiților 
Sporirea sistematică 

reducerea ■ preturilor
altădată.

salariilor, 
bunurile de larg consum au dus 
ridicarea nivelului de trai al

Astăzi, mobila

Vremurile de tristă amintire, 
cînd în cocioabele celor ce tru
deau în bezna adîncurilor sărăcia 
gi mizeria făceau 
trecut ca un 
tri, belșugul 
tot mai mult 
de 
a 
la 
la
celor ce muncesc, 
elegantă, radioul, mașina de spă
lat, motocicleta, aragazul și multe 
altele sînt ceva obișnuit în casele 
minerilor.

Cu spiritul gospodăresc ce-i ca
racterizează, minerii și ceilalți oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
își depun surplusurile de cîștig la 
C.E.C. Depunîhdu-și lună de lună 

, economiile la C.E.C. minerii Sores- 
’ cu Gsn antin. de la Uricani, Mi

hai Ștefan de la Petrila și multi 
alți oameni ai muncii din Valea 
Jiului și-au cumpărat în acest an 
automobile proprii.

Un alt. mijloc de a face econo
mii îl constituie- eașele de ajutor 
reciproc de pe lingă comitetele 
sindicatelor. O: asemenea casă de 
ajutor reciproc ■ își desfășoară acti
vitatea și pe lingă comitetul sin- - 
dicatului minei Aninoasa. Pînă nu 
de mult, din lipsă de populariza-

a pornit atunci o largă ac
țiune de popularizare a avantaje
lor cotizanților. Astfel, el a arătat 
minerilor că toți cotizanții bene
ficiază, cînd au nevoie, după trei 
luni vechime de împrumuturi pînă 
Ia 300 lei. împrumuturile cresc o- 
dată cu sporirea lunilor cotizate. 
Cotizanții care s-au bucurat de 
împrumuturi vor restitui suma în 
rate. Spre exemplu, acei ce au 
primit ca împrumut suma de 500 
lei, o vor restitui în 8 rate lunare, 
iar acei cu 800 lei în 12 rate. Nu
mai în anul trscut, casa de ajutor 
reciproc de pe lingă comitetul sin
dicatului minei' Aninoasa a făcut 
335 de împrumuturi în valoare de 
255 000 lei. Atunci cînd unul din 
cotizanți vrea să se retragă, i se 
va restitui întreaga sumă depusă.

Munca de popularizare a avan
tajelor casei de ajutor гесірфс 
n-a rămas fără rezultat. Intr-o sin
gură lună numărul cotizantilor a 
crescut cu încă 170, iar suma co
tizată se ridică în prezent la 11-12 
mii lei lunar. Suma fiind bene
volă, mulți dintre noii înscriși 
cotizează lunar importante sume 
de bani. Minerul , Gali Vasile, spre 
exemplu, cotizează în fiecare lună 
cu 500 de lei, Ungureanu și Palea din 
sectorul II, cu 300 și respectiv, 200 
lei. Cu toții cotizează avînd con-

-----------------©-----------------

Brichete peste plan
Colectivul sectorului preparare de la preparația 

din Petrîla a încheiat luna martie cu frumoase suc
cese dobîndite în întrecerea socialistă. Cantitatea de 
biichete produse peste sarcinile de plan se ridică 
la 2 762 de tone. Pe lîngă depășirea ______ __
cantitativă a sarcinilor da plan, 
preparatorii s-au străduit să pro
ducă brichete la un preț de cost 
cît mai redus. In acest scop, ei au 
economisit 456 tone de aburi, iar 
consumul de curent a fost redus 
cu 0,54 kW/h pe tona de bricehte.

La aceste succese .și-au adus 
contribuția schimburile conduse de 
Molnar Iosif, Bubei a Ioan și Toth 
Ioan de la stoc, echipele de între
ținere 
Bauer 
Boțan

Comunistul Vasile Kopetin este unul dintre cei 
mai vrednici maiștri mineri de la mina Lonea. In 
sectorul de investiții unde iși desfășoară activitatea, 
Vasile Kopetin depune eforturi stăruitoare pentru 
sprijinirea brigăzilor de mineri și se preocupă cu 
răspundere de ridicarea calificării profesionale a 
muncitorilor.

IN CLIȘEU: Prim-maistrul miner Vasile- Kopetin.

re, numărul minerilor înscriși 'a 
casa de ajutor reciproc. era doar 
de 268, cu o cotizație lunară de 

4 600 
rășul 1
Iau, 
bilul 
ajutp-

lei. Tova- 
Biro Ladls- 

responsa-8 
casei de 
reciproc.

vingerea fermă, că ajutorul reci
proc constituie un mijloc sigur și 
avantajos de a realiza economii.

ale 
Peter, 
Elisei.

lui Lorincz Hendric, 
Szedlacsek Eugen și

BERCEA IOAN
BADUȚA CONSTANTIN

corespondenți
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In sprijinul ofelarrlor

Recent, tinerii din sectorul I аГ: 
minei Lonea, mobilizați de orga
nizația U.T.M. au întreprins o ae- 
țiune de muncă patriotică 
strîngerea fierului vechi 
galeriile orizonturilor 602, 
557. Rezultat al acestei 
tinerii au expediat la
peste 6000 kg. fier vechi pe care 
l-au trimis oțelarilor hunedoreni.

O contribuție de seamă la 
strîngerea fierului vechi au adus 
tinerii Bălăuță Nicolae, Marinesen 
Mircea, Blăniță Mihai și alții care 
se numără printre fruntașii secto
rului îti privința activității pa
triotice.
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Din no șt a redacției
La îndemnul

Mihail Emi- 
a trăit 
eveni- 
sosirii

Cartierul
nescu din Lonea 
zilele acestea un 
meat caracteristic
primăverii. La îndemnul 
dcpuiațllor, zeci de gos
podine au ieșit ia mun
că patriotică pentru în
lăturarea resturilor

. najere șr a cenușei 
mase neredicată de

me- 
ră- 

sec-
ția salubritate I.C.O.

deputațiior
ac-Iri fruntea acestei 

țiuni s-au distins gospo
dinele Florescu Anișoara, 

Elena, Ttardaiir
Pădure Ghize- 

mobiiizat 
gospodine 
b și

au
de

Ladar. 
Octavia.
‘a, care 
peste 30
din bloicurile 
curățirea spațiilor 
jurul blocurilor.

N la 
din

TEODOR MERCA
ajutor miner

Prin muncă avîntată

Primele zi.e ale pri
măverii au găsit brigă
zile de descărcători ș. 
încărcători jdin cadru. 
Depozitului de lemn 
Petrila cu cantități în
semnate de lemn de mi
nă nesortate și nesti
vuite; La îndemnul orga
nizației de partid din de. 
pozit aici a pornit o ac- 

g pune de fasonare, sorta- 
8 re și stivuire a lemnului 

de mină sosit în zilele 
cînd intemperiile iernii 
nu permiteau astiel de 
operațiuni. Pe cînd unele 
brigăzi lucrează la taso-

8v e . - . f

Colectivul secției electrice din cadrul preparației. Petrila se evidențiază cu regulari- 8 
tate în ce privește executarea unor reparații de calitate și întreținerea utilajului - elec- 8 
trie. In trimestrul II al anului, colectivul de aici și-a propus să Îmbunătățească factorul 8 
de putere prin compensare naturală, instalarea unul motor sincron la stația de pompe etc, 8

IN CLIȘEU: Comunistul Cziraki Ștefan, maistrul secțibi electrice, Împreună -cu ;.Hli- 8 
pini loan, șef de echipă la instalații de forță, discută o schemă electrică cu principalii 8 
consumatori din uzină. 000

nare, sortare și stivuite, 
alte.'e adună toate rămă
șițele de lemn din depo-

tează gunoiul — tn'i 
ordine 
fruntașa 
conduse
Dincă Dumi-

вп

în 
de

cuvînt tac
Brigăzile 

producție , 
Toth iuliu,
tru, Cre'esct Nicolae, 
Topîrlan loan, P.ușkaș 
Emeric au depus o mun
că avîntată în cadrul 
acțiunii 
locurilor

de curățire 
de muncă.

i
IOAN CIUR 

muncitor
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к Lrefinerea mașinilor electrice 
eu eolecior și inele

Materiale noi folosite In minerit 
Si preparare

ln funcționarea mașinilor elec
trice se ivesc o serie de defecte 
care provoacă stagnări tn proce
sul de producție. Acestea pot fi 
de natură electrică sau mecanică. 
Gela de satură electrică se mani
festă prin seîntei la colector și 
inele, încălzire exagerată, pornire 
anormală, viteză anormală etc. 
Defectele de natură mecanică se 
manifestă prin încălzirea lagăre
lor, aruncare de ulei, trepidații 
etc.

O serie întreagă de defecte la 
mașinile electrice se datoreșc pe
riilor de cărbune, în cazul cînd 
nu sînt bine fixate, nu au dimen
siuni corespunzătoare. Periile ser
vesc pentru formarea unui contact 
йМпесЗІог între părțile mobile și 
fixe ліе mașinilor electrice, adică 
pentru aducerea sau culegerea cu
rentului eipctric de la colector sau 
inele. Ce condiții trebuie să în
deplinească periile de cărbune 
pentru a fl corespunzătoare î

Confecționarea periilor se fac? 
din cărbune electrotehnic. Materia 
primă pentru confecționarea aces
tor cărbuni este negrul de fum, 
grafitul natural sau antracitul. Pen
tru obținerea electrozilor bară, ma
sa fărâmițată împreună cu un liant, 
spre exemplu gudronul de huilă,

Din realizările cercetătorilor 
de la filiala I.C.E.M.I.N. Petroșani 

Instalație pentru determinarea conținutului 
de metan în straiele de cărbune

prezent se află ln conetrueție. 
Este vorba despre instalația pen
tru determinarea conținutului de 
CH4 din «tratele de cărbuni prin 
metoda sorbțiel. Pe bază de mă
surători complexe efectuate cu 
ajutorul acestei instalații se vor 
stabili curbele de sorbție pentru 
fiecare strat în parte, de care 
cercetătorii se vor servi pentru 
a orienta judicios lucrările 
degazare.

Se prevede ca instalația să 
terminată ln eurind și să se
ceapă încereările cu ea încă tn 
cursul acestui an.

Г

{ Unul din domeniile sale mal 
j Importante înspre care își în- 
j dreaptă activitatea cercetătorii 
' ■ filialei I.C.E.M.I.N. Petroșani este 
iГ degazarea zăcămîntului deschis 
r în minele din Valea Jiului. Pen- 
■ tru determinarea conținutului de 
\ gaz metan din straiele de eăr- 
' buni sînt necesare aparataje și 

instalații perfecționate, bazate 
pe procedee fizico-chimice mo
derne. O astfel de instalație a 
fost concepută de inginerii și 
tehnicienii laboratorului de praf 
și degazare din cadrul filialei 
I.C.E.M.I.N. Petroșani și care în

Aparat pentru controlul fistiftcării și depunerilor 
de cărbune

dului de șisțificare în limitele 
de eroare admise. La fel de pre
țioasă este utilizarea aparatului 
pentru aprecierea depunerilor de 
praf de cărbune în lucrările mi
niere, depuneri care în prezent 
nu pot fi controlate.

Aparatul pentru controlul șls- 
tificării și a depunerilor de praf 
de cărbuni în subteran, funcțio
nează pe principiul utilizării 
reflecției razei de undă la pro
ba supusă analizei. In construc
ția lui 

un 
și alte 
cesare 
o scară indicatoare variația de 
intensitate luminoasă a probei 
urmărite.

și 
^paratul se găsește 
etalonare, după care 
la verificarea lui în

de praf
Acest aparat este o inovație 

propusă tot de colectivul labo
ratorului de praf și degazare al 
filialei I.C.E.M.I.N. Petroșani. Ino
vația a fost acceptată de condu- 
cerea I.C.E.M.I.N. București 
în prezent 
în faza de 
se va trece 
mină.

Folosirea 
crea mari avantaje 
todele de laborator 
prezent la minele 
metode care necesită un volum 
mare de muncă și o durată lun
gă de timp pentru analize. Apa
ratul reduce la cîteva secunde 
(de la cca. 6 ore în cazul anali
zelor de laborator) controlul gra-

acestui aparat va 
față de me- 
folosite in 
Văii Jiului,

Se intensifică munca cu cartea tehnică
In urma măsurilor organizatorice 

luate în perioada de iarnă de bi
rou] Executiv ai C.L.S. Petroșani, 
ș-a îmbunătățit simțitor colabora
rea dintre activul bibliotecilor de 
la cluburile muncitorești și csl al 
cabinetelor tehnice privind munca 
cu cartea tehnică, s-au intensifi
cat acțiunile de popularizare a 
părții tehnice menite să atragă noi 
cititori de literatură de specîall- 
tate thn rtnduî muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor. Ca urmare, 
în perioada iernii ce a trecui nu- 
mărul celor oare au împrumutat 

sa tema pzintr-o duză de formă 
corespunzătoare celei dorite, Deoa
rece periile de cărbune slnt solici
tate mecanic, ele trebuie să aibă 
o suficientă rezistentă mecanică, să 
reziste la uzură și tn același timp 
trebuie să uzeze ctt mtai puțin 
inelele colectoare sau colectorul. 
De asemenea, din punct de vedere 
electric, periile trebuie să suport? 
densitatea de curent cerută, să lu
creze fără seîntei, căderea la ten
siune și coeficientul de frecare să 
fie cit mai mic.

Din cele de mai sus se vede că 
periile au un rol important în 
funcționarea mașinilor electrice și 
că ele trebuie alese judicios. La 
noi în țară, periile de cărbune sînt 
fabricate conform STAS 4199-53 și 
au diferita dimensiuni. Sînt cazuri 
cînd confecționarea periilor se face 
în ateliere, din blocuri de cărbu
ne. La confecționare trebuie să se 
tină seama de următoarele consi
derente : periile să se miște ușor 
îri casete, jocul normai în casetă 

să fie de 0,2—0,3 mm., întreaga 
suprafață a periilor să calce pa 
colector, presiunea să fie aceeași 
pe toate periila, controlul făcîn- 
du-se cu ajutorul unui dinamo- 
metru.

In orice situație, colectorul, pe- 

1

de

fie 
in

ей,
intră o celulă fotoeleatri- 
multivibrator. transistorii 
elemente electronice ne- 
pentru a reprezenta pe

cărți tehnice de la aceste biblio
teci a crescut mult, ajungînd la 
4617 cititori din rîndul muncitori
lor și cadrelor tebnlco-inginereșiL 
Aceștia au citit 8813 volume de 
cărți și broșuri da specialitate,

Intre acțiunile inițiate cu car
tea tehnică se numără recenzia la 
„Manualul mecanicului de mină", 
organizată la mina Vulcan șl re 
cenzia cărților „Susținerea lucră
rilor miniere'', „Cartea minerului" 
etc., organizată la mina Lonea.

R. BAJLȘAN 
corespondent 

riile și in îl ele colectoare trebuie 
să fie curate. Deosebit de dăună
tor pentru ele sînt praful metalic 
șî cel de cărbune (bune conducă
toare de electricitate care ameste- 
cîndu-se eu uleiul murdăresc su
prafața de contact între perii si 
colector, formînd astfel seîntei). 
Curățirea colectorului și a inele
lor se poate face In timpul opririi 
mașinii, sau in timpul funcționării 
ei, cu ajutorul unei ctrpe curate 
și cu ajutorul unei plăcuțe de lemn 
învelită într-o clrpă curată șl us. 
cată.

Dacă operația se face în timpul 
funcționării, cel ce execută aceas
tă operație trebuie să ia toate 
măsurile de protecție, adică să fie 
izolat față de piesele ce se găsesc 
sub tensiune, iar hainele să fie 
strînse pe corp, pentru a nu fi 
prinse de piesele ce se găsesc in 
rotație.

Sînt cazuri cînd este necesar să 
se șlefuiască colectorul sau inele
le, deoarece pe suprafața lor exis
tă pete sau oxizi. Această operație 
se execută cu ajutorul unei htrti 
sticlate foarte fină, care se găseș
te lipită pe o bucată de lemn a- 
vînd o rază de curbură corespun
zătoare cu cea a colectorului. Du
pă șlefuire se recomandă ca să sa 
execute și operația de adîncire a 
micei care se găsește între lame
lele colectorului. In cazul cînd se 
face depozitarea mașinilor electrice 
pe timp mai îndelungat, este bine 
ca între perii și colector să se 
Introducă bucăți de preșpan sau 
orice material electroizolant. Este 
necesar să se procedeze astfel, de
oarece intre perii și colector se 
găsește o peliculă de ает pe su
prafața dintre perie si colector.

Respeclnd cele de mai sus sa 
asigură o funcționare corectă a 
mașinilor electrice, se prelungește 
durata lor de funcționare.

_____i. Ing. C. DUMITRU

Cînd nu copturești frontul de lucru
Grija pentru asigurarea condi

țiilor optime de lucru, pentru în
tărirea securității muncii prin a- 
plicarea riguroasă în viață a nor
melor de tehnica securității, com
baterea neglijentei și indisciplinei 
în muncă este o preocupare cen
trală a colectivului de muncă de 
Ia mina Vulcan, cu nimic mai pre
jos ca preocuparea pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. Cu toa
te acestea, la mina Vulcan se mai 
găsesc Încă unii certați cu 
N.T.S.-ul, care privesc cu ușurință o- 
blfgațifle pe care trebuie să le res
pecte în procesul muncii. Zilele 
trecute, de exemplu, minerul șei 
de schimb Hîncu Mihai de la sec
torul U a neglijat datoria sa de 
a copturi frontnl de lucru în aba

In tehnologia construcției de u- 
tilaje miniere, în locul oțelurilor 
obișnuite și a fontelor sînt folo
site pe o scară tot mai largă a- 
luminiul și aliajele ușoare, oțelu
rile inoxidabile, cromarea dură șt 
groasă a tijelor și, cilindrilor pom
pelor cu piston pentru șlamurl, 
prin care se previne coroziunea 
prelungindu-se , astfel durata de 
funcționare a utilajelor în exploa
tare la 4—5 ani.

De asemenea, o utilizare tot mai 
largă capătă masele plastice ca -. 
uretanii, polietilena, teflonul, răsi 
nile epoxidice, neoprenul, porce
lanurile chimice, carborundumul, a- 
ltunina și șlllcatul de aluminiu, 
produsele refractare. Utilizarea a- 
cestor materiale se extinde mal 
cu seamă la preparațllle de căr 
bune pentru confecționarea ciuru 
rUor și alimentarea silozurilor 
luînd locul metalelor obișnuite.

Noile metale și materiale pre
lungesc durata în exploatare a u 
tilajelor și agregatelor miniere, 
îndeosebi a celor ce lucrează ln 
medii umede și corosive. Astfel 
aluminiul este utilizat curent pen
tru construcția vagonetelor de mi
nă ei a schlpurilor, oțelurile ino 
xidablle pentru acoperirea și pro 
tejarea agregatelor transportoare 
de produse umede, cu o granolo 
metrle fină, sau corosive etc. da
rurile metalice din oțelurile inoxi
dabile au o durată în exploatare 
da cinci ori mai mare decît cele 
confecționate din țesături de sînnă.

Dar și materialele plastice încep 
să fie utilizate în industria mi 
nieră pe o scară tot mai largă. 
Astfel, uretanii pot fi turnați des
tul de ușor pentru fabricarea pneu

Muncitorii elec- 
trolScătuși Bodor 
Emerik și LOrencz 
Ladișlau din sec
torul VI transport 
de la mina Ani- 
noaea au eoneeput 
o valoroasă ino
vație care permi
te recondiționa- 
rea elementilor fo
losiți la bateriile 
pentru locomoti
vele cu acumula
tori.

Clișeul nostru 
înfățișează un ele
ment de baterie 
de tipul celor re
condiționați desfă
cut pentru curăți
re de către auto
rii InovațieL 

tajul frontal de pe stratul 17. Con
secințele Îs suferă chiar el fiind 
scos din lucru pentru multe zile. 
La fel a pățit și vagonetarul Ma 
tencu Iile. $i el a Ignorat NTS.-ub

Coiful color certofl 
cu N.T.S.-ul

In timp ce ridica un vagon at de
raiat ln galeria direcțională de 
pe stratul 4, sectorul IV, a introdus 
antebrațul minei stingi Intre vago- 
nete, contrar tuturor regulilor 
N.T.S.

Ca «templu negativ poate fi a- 
mintită și fapta maistrului miner 
Simon Arcadre de la ewriorul I 

rilor destinate transportoarelor ae
riene pe cablu, puțind fi folosite 
la viteze de lucru de 6 m/s în
locuind rotile de oțel ale cupelor 
de funicular.

Polietilena, datorită greutății sale 
mici, rezistentei la coroziune și a 
brazinne se folosește curent sub 
formă de fol lungi de 30 de me 
tri și late de 12 metri, ca îmbră 
căminte protectoare în spălătoriile 
de cărbuni hulioși șt antracltoși. 
magazii de stpcaj, autocamioane 
basculante, cupe de elevatoare etc. 
Țevile din polietilenă slnt de două 
ori mai ușoare decît oțelul, de 
cinci ori mal ușoare ca cele de 
cupru și pot fi instalate șl pe 
trasee sinuoase.

Teflonul, datorită slabului coefi
cient de frecare, servește pentru 
garnituri de etanșare, confecțio
narea palierelor și a țevilor flexi
bile etc. Rășinile epoxidice sînt fo
losite curent pentru protejarea su
prafețelor oțelurilor utilizate în 
construcția instalațiilor de prepa
rare și ele durează. în zonele u- 
mede sau acide,8—10 ani. Neopre
nul, folosit în agitatoarele celu
lelor de flotație, durează mai ro^ft 
decît cauciucul utilizat curent.'U- 
neori porcelanul chimic înlocuiește 
ln construcția țevilor cicloanelor 
fontele bogat aliate cu nichel, ca
re în general nu durează decît 
12—14 zile. în timp ce noul pro
dus rezistă 12 luni. Tot porcelanul 
chimic se folosește și gentru con
fecționarea barelor compresoarelor 
cu șoc. care în construcția lor nu 
au părți metalice în interior. Dfc 
cele mai rezistente materiale Ia 
abraziune sînt carbura de siliciu, 
carborundumul, alumina și silica- 
tul de aluminiu (mulit) care du 
rează de 15 ori mai mult și costă 
maî puțin decît metalele obișnui
te. Astfel, capacul de aspirație al 
unei pompe de șlam confecționat 
din aceste materiale, după 10 luni 
de funcționare, nu prezintă nici o 
urmă de uzură.

Produsele refractare obținute 
prin fuziune servesc ca piese de 
uzură, înlocuind oțelurile și fontele 
aliate, rezistente la șoc șl coro
ziune eu condiția ca variațiile de 
temperatură să nu fie mari. Du
rata lor în bateriile de elaborare 
<i cocsului metalurgic este de 
40 000 de tone cocs elaborat, iar 
în construcția jgheaburilor la uzi
nele de preparare a minereurilor 
după șase luni de funcționare, 
trecînd peste ele o cantitate de 
500 000 de tone de minereu, sfat 
încă într-o stare excelentă.

Conf. ing. D. C. TRAUȘANU
Institutul de mine Petroșani

care a cerut artificierului Costin 
Gbeorghe să-i dea exploziv pen
tru a executa „personal" lucrări 
de pușcare contrar articolului 184 
din N.T.S. Bineînțeles că această 
„сегэге" nu a fost acceptată ds 
artificier. Certați cu normele de 
tehnica securității sînt și artificie
rii Rusu Dumitru și Tudorachc 
Vaiete care nu respectă cu stric
tețe normele și instrucțiunile ca 
privire la efectuarea lucrărilor de 
pvșcare ln subteran.

Acestora, colectivul minei Vul
can, muncitorii conștient! de aici 
le adresează chemarea: schimbați 
„macazul"' în activitatea voastră, 
reșpectați disciplina muncii, exerci
tați-vă corect atribuțiile profesio
nale I
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Neglijenfe mici 
dar supărătoare
Cu un an în urmă, cetățenii ca

re locuiesc pe strada Gh. Șincai 
din Vulcan s-au adresat sfatului 
popular si sectorului I.C.O. din 
localitate cu rugămintea de a grăbi 
lucrările de prelungire a rețelei 
electrice pentru iluminatul străziL

— Cererea se aprobă — au spus 
tovarășii de la I.C.O. Vulcan. Două 
zile mai tirziu, mobilizați de de- 
putați cetățenii de pe strada Gh. 
Șincai s-au apucat să lucreze cu 
Însuflețire. El au săpat gropile, au 
instalat stîlpii pentru ca lucrările 
să se termine mai repede. Totuși, 
strada nu este nici tn prezent ilu
minată. Cauza î Sectorul I.C.O. 

susține că tărăgănarea lucrării se 
dștorește unui mare volum de lu
crări speciale care ocupă persona
lul calificat. Gurile „rele" afirmă 
insă că nu e vorba decit de ne
glijență. Să fie oare adevărat ?

☆
Magazinul de tricotaje din Vul

can (unitatea nr. 22) se află insta
lat într-o frumoasă clădire din cen
trul orașului, are un spațiu cores
punzător și prezintă cumpărători
lor totdeauna un bogat sortiment 
de mărfuri. Atît magazinul elt și 
personalul de servire se bueură 
de aprecierea oamenilor muncii.

Dacă n-ar fi vitrina în care zeci 
de articole decolorate și prăfuite 
stau îngrămădite neaspectuos toate 
ar fi bune, dar... oglinda maga
zinului numai oglindă nu e. Se 
impun măsuri atît din partea ges
tionarului de unitate cît și din 
partea organelor competente deoa
rece nu e singurul caz în orașul 
Vulcan.

☆
Se știe că acum un an aprovi

zionarea cu butelii de aragaz a 
populației din Petroșani se făcea 
de către cooperativa „Jiul". Ul
terior Competrol a luat asupra sa 
această sarcină. Cu toată străda
nia ce o depune, el nu reușește 
însă să facă fată actualelor ce
rințe.

Pentru a remedia neajunsurile 
)se derivă de aici, numeroși pose- 
isori de aragaze din Petroșani pro- 
"pun i Aprovizionarea populației cu 

butelii să se facă și cu ajutorul 
unităților care dispun de mijloace 
de transport auto, iar personalul 
de la magazia Competrol să aibă 
cel puțin odată pe săptămlnă pro
gram după masă.

—=©=-—

La căminul cultural 
din Cîmpu lui Neag

In una din zilele trecute, sala de 
festivități a căminului cultural din 
comuna Cîmpu lui Neag a devenit 
neîncăpătcare. Numeroși țărani 
muncitori din localitate aw venit 
să audieze conferința „Patria noas
tră în cifre și fapte", ținută de 
profesorul Cocheci Vasile, direc
torul școlii de 8 ani din Uricanl.

Instructivă și deosebit de intere
santa, conferința s-a bucurat de 
succes.

După conferință a urmat un film 
artistic de lung metraj. Seara, con
ducerea căminului cultural din 
Cîmpu lui Neag a organizat o au
diție de ctntece din folclorul po
poarelor.

Aproape de preocupările
In ultimul timp, ca urmare a 

măsurilor luate de comitetul de 
partid, activitatea stației de radio
amplificare de Ia mina Vulcan s-a 
îmbunătățit simțitor. Programele 
zilnice cuprind emisiuni noi, le
gate de activitatea în producție a 
minerilor, tehnicienilor și ingine
rilor.

Una din noile emisiuni ale sta
ției este intitulată „Sfatul medicu
lui"”. In cadrul acestei emisiuni 
medicul Cucu Zoie și felcera Bă- 
descu Ildico au vorbit despre mă- 
nfrlle de combatere a prafului de 
«rbune.

■' Nici emisiunile pentru cei cer
tați cu N.T.S.-ul nu au fost negli
jate, In ulțimile două luni au fost 
oșpru criticați în cadrul emisiuni
lor stației, minerii Macavei Comei. 
Marcu loan, Mirăuță Gheorghe. e- 
lectricianul Decu Alexandru ți 
muncitoarea Вы taci Șlșongra de la

E plăcut să HI agitator șl In timpul de răgaz să iei ziarul și să citești forestierilor I Acest lucru îl
face deseori Grecu Тоша agitator al organizației de partid din sectorul forestier Roșia.
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Șahul este unul din sporturile 
cele mai populare la Lupani. In 
flecare după-amiază, sala de șah 
a clubului sindicatelor din loca 
litote devine neîncăpătoare. La 
cele 15 mese de joo, oștile stau 
față în fată, iar jucătorii par niște 
comandanți încercați. Pe lîngă fie 
care masă stau spectatori. Aict, 
atît jucătorii cît și spectatorii res
pectă legea tăcerii. Altfel nici nu 
se poate practica acest frumos 
sport al minții. Spre a îmbina Insă

Sperăm că se vor lua 
măsuri

tăcerea cu zgomotul, conducerea 
clubului a venit cu o „inițiativă" 
In sala de șah au fost introduse 
și două mese de biliard. Bilele se 
ciocnesc mereu unele de altele 
iar exclamațiile de admirație se 
îmbină cu melodia fredonată de 
cîte un jucător în timp се-și ere 
tează tacul. In asemenea condiții 
numai șah nu se poate juca. Iu
bitorii șahului din localitate s-au 
gtndit să fată niscaiva propuneri 
conducerii clubului. Prima: să-l 
divorțeze de cei ce joacă btjlaid, 
iar a doua, să instaleze un ventl 
lator pentru primenirea aerului 
care e tare Imbicsît de fumul de 
țigară.

Să sperăm că In eurînd aceste 
propuneri vor deveni realitate.

I. CIORTEA 
corespondent

sectorul separație, care au mani
festat dezinteres față de respecta
rea N.T.S,

îmbunătățirea calității cărbunelui 
este una din sarcinile de seamă ca
re stau în fața colectivului minei 
Vulcan. Pentru a îndrepta atenția 
brigăzilor spre această sarcină im
portantă, colectivul stației de ra
dioamplificare a introdus emisiu
nea „Despre calitate".

Brigăzile conduse de minerii 
Nicoară Alexandru, Z61d Francise 
au fost criticate pentru neglijenta 
de care au dat dovadă fată de a- 
legerea șistului vizibil, iar șefii 
de brigăzi Aldea Ioan, Săbău Va
sile, Gagy Ioan, Gantz Stefan pen
tru încărcarea vagonetelor sub ca
pacitatea lor nominală. Tot prin 
stație a fost pusă In discuția co
lectivului minei atitudinea înapo
iată a muncitorilor Mogoș loan, 
Cristea Mișu, Munteanu Pavei, Dă-

ДГ Q T E
După o veche metodă

A venit primăvara. E anotimpul 
reinverii parcurilor, zonelor verzi 
de pe străzile șt din cartierele 
noastre.

Dar, pentru locuitorii cartierului 
Dimitrov din Petroșani primăvara 
promite, după unete aparente, și 
o supărare. Unii din locuitorii a- 
cestui cartier au impresia că e 
chiar toamnă. De ce toamnă ? 
Pentru că 'toamna trecută gospo
darii orașului s-au apucat <ă re
pare strada Vasile Roaită care 
leagă cartierul de piață. S-au a- 
pucat, au săpat un șanț de vreo 
doi metri adîncime, au așezat tu
burile de canalizare și au aruncat 
înapoi in șanț pămintul rezultat 
de la săpări. O parte din pămint 
a rămas totuși pe stradă. Dar fie. 
Oamenii s-au bucurat ci nd au 
văzut că de la un capăt, strada 
începea să iie pavată. Bucuria 
le-a fost Insă de scurtă durată. 
După citeva săptămînl, odată cu 
venirea anotimpului friguros lucră
rile de reparare au fost Întrerup
te, Așa a trecut toamna, apoi iar
na. Cînd plouă, strada devine im
practicabilă atll pentru pietoni cit 
și pentru vehicule.

— El, dar vine primăvara... 
și-au zis oamenii.

Dar iată primăvara a venit cu 
zile frumoase, dar pe strada Vasile 
Roaită nu s-a produs nici o schim
bare. Cînd plouă, strada e ig iei 
ca toamna trecută; plină de băl
toace și noroi.

Și încă un lucru puțin îmbu- 
curătur; oamenii din cartier au 
circulat piuă acum șl pe strada 
Ion Creangă, care leagă cartierul 
de strada principală. De la un timp 
insă și această stradă seamănă cu 
strada V. Roaita.

Acum, cîrtd pleacă omul in oraș, 
ajunge la o răscruce unde se tn-

minerilor
nilă Pavel care au avut multe ab
sențe nemotivate de la lucru.

Un aport deosebit la îndeplini
rea planului îl aduce colectivul 
stației de radioamplificare de la 
mina Vulcan și prin popularizarea 
fruntașilor în producție, a meto
delor de muncă, a inovațiilor rea
lizate precum și prin programele 
speciale dedieate celor merituoși

Activitatea stației de radioam
plificare (operatoare țov. Voln A- 
dela) este bună. Ea poate fi însă 
și mai bună, și mai aproape de 
preocupările minei dacă în viitor 
s-ar cere un sprijin mai eficient 
din partea minerilor fruntași, a 
tehnicienilor și inginerilor mai a- 
les în ceea ce privește populariza
rea de către ei, la microfon, a me
todelor avansate de muncă.

' ' ■>

D. ALBESCU 
corespondent 

t irnesc cele două străzi. Se opreș
te și stă să aleagă : pe care drum 
s-o fa ? Nu-1 ușor de ales, deși 
e totuna. Ambele străzi seamănă 
intre ele ca gemene, ambele sint 
inundate de bălți șl noroi. Ei, to
tuși pe care șei o alegi ?

...Ar ti bir-г dacă gospodarii o- 
rașului ar renunța la acest pro
cedeu de a se apuca de o treabă 
și de a o lăsa apoi baltă. Mai ales 
cînd e vorba de probleme si rine 
legate, de Înfrumusețarea orașului, 
de Îmbunătățirea condițiilor de 
circulație pe străzi.

D. IVANESCU

Vînzătorul 
de „noroc"

De unde a apărut In orașul nos
tru, nimeni nu știe. Este vfnzdfo.- 
de „noroc" și lșl desfășoară „pro
fesia" în halele orașului Petroșani. 
Să nu rîdeți, că așa este.

Alături de ceilalți vinzători din 
hale ește și el dotat cu o tarabă. 
Singura deosebire dintre ceilalți 
vinzători șl el este aceea că ta
raba cu pricina e proprietatea lui 
și o muta acolo unde crede că-i 
deverul mai mare pe cită vreme 
celelalte tarabe slnt proprietatea 
halelor și nu pot fi mutate din loc.

Unde se adună trei sau patru 
cumpărători, hop și el cu taraba 
lui, oferind „norocul" celor cate... 
nu au ce face cu banii.

— Cu un leu vă puteți alia 
„norocul", trecutul, prezentul și 
viitorul — lșl laudă vînzătorul 
marfa.

Mulți îi întorc spatele și se fac 
că nu-1 aud, dar mai slnt și din 
aceia care se lasă duși în eroare 
de vorbele mieroase ale vinzăto- 
ruiui și cumpără „norocul" oferit 
sub titlul de „planetă".

Dacă pină nu de mull, aceste 
„planete" erau tipărite, acum ele 
sint bătute la mașină. Ar ii de do
rit ca ostiei de „manuscrise" să nu 
mai ajungă pe piață prin inter- 
mediul unor astfel de „vinzălari". 
Dar pină atunci trebuiesc luate 
măsuri pentru ca oamenii muncii 
să nu iie duși in eroare și influ
ențați de activitatea acestui nedo
rit virărilor pe piața Petroșaniu- 
iui.

I. CRIȘAN
— ©~-

A apărutt 
„Productivitatea muncii"

de F. BURTAN
Lucrarea demonstrează impor

tanța creșterii productivității mun
cii pentru asigurarea ritmului 
susținut de dezvoltare a econo
miei noastre socialiste și pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului.

TELEGRAME 1
EXTERNE

La Varșovia tttire 8-12 iunie 
1963

Пиша ігііші
I toHillilii Ш1И al Picii

LONDRA 2 (Agerpres). j
La 1 aprilie profesorul Joh«i 

Bernal, președintele executiv al' 
Prezidiului Consiliulrji Mondial al 
Păcii a dat publicității o declarația 
In care se arată că Intre 3 și 12 
iunie 1963 va avea loc la Varșo
via sesiunea ordinară a Consiliu
lui Mondial al Păcii.

Partlcipanjli la sesiune vor dez
bate sarcinile mișcării mondiale 
a partizanilor păcii în etapa ac
tuală.

33 de ani de la apariția 
ziarului »Daily Worker*

LONDRA 2 (Agerpres).
Peste 2 000 de locuitori din Man

chester au sărbătorit, intr-un ca
dru festiv, 33 de ani da la apariția 
ziarului „Daily Worker", organ al 
C.C. al P.C. din Marea Brltanie.

A luat cuvîntul cunoscutul lup
tător pentru pace decanul de Can
terbury, Hewlett Johnson.

La miting a rostit o amplă cu- 
vîntare John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.
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Hol irîrile celui 
de-al iV-lea Congres 
al oamenilor muncii 

din Venezuela
CARACAS 2 (Agerpres).
Lucrările celui de-al ÎV-Iea Con

gres național al oamanilor muncii 
din Venezuela care s-a deschis 
la 29 marțiэ au luat sftrșit - la 1 
aprilie. Congresul a discutat pro
blema unității mișcării sindicale și 
a solidarității internaționale a oa
menilor muncii. La Congres a fost 
adoptata hotărirea cu privire la 
crearea noii organizații a oameni
lor muncii — Centrul sindical 
unic a! oamenilor muncii din Ve
nezuela. Din el vor face parte 15 
federații regionale și nouă națio
nala ale oamenilor muncii care 
reunesc peste 240 000 de membri. 
Centrul sindical unic va înlocui 
Confederația oamenilor muncii din 
Venezuela.

Congresul și-a exprimat solida
ritatea șa cu revoluția cubană șt 
cu poporul din Cuba. El a con
damnat persecutarea patrioților Ira
kieni.

In rezoluția adoptată Congresul 
a adresat guvernului din Venezuela 
chemarea de a restabili relațiile 
diplomatice cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste.

- -©=—

Peste 30 000 de profesori 
și învățători chilieni 

în grevă
SANTIAGO 2 (Agerpres),
Peste 30 000 de învățători șî pro

fesori chilieni au declarat grevă 
după ce tratativele purtate timp de 
cîteva săptămîni cu autoritățile în 
problema rnarArF salariilor corpului 
didactic ait eșuat. Agenția Pransa 
Latina relatează că reprezentanții 
greviștilor au fost primiți de pre
ședintele Republicii Chile, Jorge 
Alessandri, dar propunerile aces
tuia în vederea reglementării con
flictului au fost respinse ca nesa
tisfăcătoare. Ei au declarat că pro
fesorii și învățătorii chilieni vor 
continua lupta revendicativă pînă 
ce salariile vor fi mărite propor
țional cu creșterea costului vieții 
în țară.



S/ESGUL ROl.

IN UNItJNEA SOVIETICA

UNGARA
A lost lansată cu succes 

o nouă rachetă cosmică In direcția Lunii
MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS transmite:
In cadrul programului de cercetări asupra spațiului cosmic și pla

netelor sistemului solar, la 2 aprilie 1963 în Uniunea Sovietică a 
îost lansată o rachetă cosmică în direcția Lunii.

Ultima treaptă a rachetei a fost plasată în prealabil pe o orbită 
intermediară de satelit artificial al Pămîntului, după care și-a luat star
tul și s-a plasat pe traiectoria de mișcare dinainte stabilită.

La bordul rachetei cosmice este instalată stația automată „Luna-4" 
cîntărind 1 422 kg. Stația automată„L una-4" va atinge regiunea Lunii 
peste trei zile șl jumătate.

întreaga aparatură instalată la bordul stației automate funcționează 
normal.

Un complex special de măsurători de pe teritoriul Uniunii So
vietice urmărește zborul stației, precizează parametrii traiectoriei sale 
și recepționează informațiile științifice.

Potrivit rezultatelor prelucrate pînă în prezent, stația automată se 
deplasează pe o traiectorie apropiată de cea stabilită prin calcul.

La 2 aprilie 1963, ora 16 (ora Moscovei) stația se afla la o dis- 
punctului suprafeței globului 

longitudine estică șl 38 grade
tanță de 50 486 km. de Pămînt deasupra 
cu
56

va

coordonatele 122 grade 37 minute 
minute latitudine nordică.
Următorul comunicat despre zborul 
transmite Ia 3 aprilie.

stației automate „Luna-4" se

O

încercare de lovitură de stat 
în Argentina

BUENOS AIRES 2 (Agerpres).
La 2 aprilie un grup de militari 

au încercat să dea o lovitură de 
stat în Argentina. In dimineața zi
lei de marți, ei au preluat contro-

=O

trans-

Uni- 
ldc o 
trlmi- 
pleni-

Prezenfe culturale 
romînești peste hotare

ROMA 2 — Coraspondsntul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, 
mite:

La 1 aprilie, la rectoratul 
versității din Roma a avut 
manifestare în cadrul căreia 
sul extraordinar și ministru
potențiar al Republicii Populare 
Romine în Italia, Mihail Marin, a 
oferit în dar bibliotecii „Alessan- 
drina" și bibiliotecii rectoratului u- 
niversității o serie de cărți romî
nești printre care lucrări ds litera
tură, artă, știință.

Au luat parts profesori univer
sitari, oameni de artă și cultură, 
reprezentanți ai Ministerului de 
Externe al Italiei.

Tovarășul Mihail Marin a subli
niat tradițiile legăturilor culturale 
dintre poporul italian și poporul 
romîn, legături care în ultimul 
timp s-au dezvoltat prin schimbul 
da delegații, de publicații etc.

Mulțumind pentru darul primit, 
rectorul universității, Ugo Papi, a 
arătat, la rîndul său, că aceste le
gături culturale trebuie să se ex
tindă și mai mult în interesul re
ciproc al celor două țări.

Iul asupri unora dintre stațiile 
radio oficiale, transmițând comuni
cate dirf care reieșea că în frun
tea grupului de răsculați se află 
generalul în retragere Benjamin 
Menendez și generalul Federico 
Toranzo Montero, care s-a auto- 
proclamat „șeful trupelor" rebele. 
In comunicate, ei au afirmat că 
scopul lovituri de stat este „să 
nu permită instaurarea în țară a 
unui guvern pro-comunist" și să 
nu dea posibilitatea partizanilor 

fostului președinte Peron să parti
cipe la alegerile fixate pentru luna 
iunie a. .c

Agențiile occidentale de presă 
relatează că în cursul zilei de marți 
rebelii au pierd.ut controlul asupra 
posturilor de radio prin care e- 
miteau, păstrîndu-1 doar pe cel al 
orașului La Plata, capitala provin
ciei Buenos Aires, unde, de altfel, 
și-au și stabilit cartierul general. 
La începutul după-amiezii, preșe
dintele Argentinei, Guido, a dat 
publicității un comunicat în eare 

se afirmă că rebelii se află izolați 
și nu se bucură de sprijinul arma
tei. A fost lansat un ultimatum 

șefilor militari rebeli care au fost 
somați să se predea. La Buenos 
Aires au fost postate gărzi în fa
ta sediilor instituțiilor guverna
mentale.

Spre seară, agenția Frence Pres
se relata că situația se menține 
calmă în Buenos Aires și relua de
clarațiile unor conducători mili
tari de Ia diferite comandamente 

din provincie care își afirmau spri
jinul față de guvern.

de

Lucrările Sesiunii a XXXV-a 
a Consiliului Economic și Social 

al O.
NEW YORK 2 (Agerpres).
La 2 aprilie au început la Eev; 

York lucrările Sesiunii XXXV-a a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează probleme importante de 
intres general cum sînt: Declara

ția asupra cooperării economice in
ternaționale, analiza raportului co
mitetului de pregătire a Conferin-

N. U.
tei Națiunilor Unite pentru 
marț și dezvoltare, analiza 
poartelor organizațiilor financiare 

internaționale etc.
Din partea R.P. Romîne la 

siune participă o delegația de 
servatori, condusă de prof.
Hașeganu, reprezentantul permaueni 
al R.P. Romîne

ȘTIRI DIN R. P.:
*

*

Televizorul „АТ-650

se- 
ob-
M.

pe lingă O.N.U.

<3

Опціи foiseia, misirii afacerilor externe 
iii imnul de toalille al laoialii, a fost asasinai

VIENTIANE 2 (Agerpres).
Corespondenții agențiilor de pre

să din Vientiane anunță că în 
noaptea de 1 spre 2 aprilie, Quinim 
Folsena, ministrul de externe din 
guvernul da coaliție al Laosului, 
a lost asasinat în momentul în 
care împreună cu soția se întor
cea la vila sa situată în cartierul 
comercial al orașului Vientiane.

Corespondentul agenției Associa
ted Press anunță că ministrul de 
externe laoțian a fost împușcat 
de către unul din membrii gărzh 
care-i păzeau vila și că soția sa a 
fost, de asemenea, rănită. Vinova-

O

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ - -
♦ badsag". Este vorba de aparatul ->•
♦ „AT-650" realizat de un grup da J 
4 constructori în frunte cu inginerul J 
X Sandor Laszpin.
4
4

4 zig din primăvara acestui an, noul
4 televizor cu ecran de 59 cm și 
-4
♦ filtru de culori, s-a bucurat da
♦ succes. „AT-650" este construit
J cu circuite imprimate și se re- 
J glelază automat după schimbarea 

emisiei. Difuzoarele dis-
♦ puse în partea frontală a aparatu-
> lui produc efect stereofonic.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). •

A fost construit cel de-al 16-lea • 
membru al „familiei' de talevizoa- • 
re „Orion", scrie ziarul „Nepsza- *

un grup de ț
♦

Prezentat la Tîrgul de la Leip- ♦
♦ 
* 
♦ 
♦ ♦ 
♦ 
* 
»
♦ o 
* 
*

V'LUWI.CllUU. pcuuu чршшта poui •.. . i . •
și neutralității Laosului. El a acțio- J " ОЬІвСіІ VB industriale • 

în consfrucfie •
•

BUDAPESTA 2 (Agerpres). J 
In apropiere de Szazhalombatta. • 

• 
iește o mare termocentrală cu o-* 
capacitate de 
patru turbine de 
vor fi livrate da 
că.

Un nou centru 
mice va deveni 

unde se construiește 
chimic 
duce anual 210 000 tone da în
grășăminte artificiale. La Berente 
sa 
uzinei de construcții ușoare din 
beton armat. La Oroshaza se des 
fășoară construirea fabricii de 
sticlă, la Nyiragyhaza se constru
iește o fabrică de conserve, la 
Debrecen o 
mente, iar la 
acid sulfuric.

în 
în

tul a fost arestat; cercetările 
legătură cu asasinatul sînt 
curs de desfășurare.

Quinim Folsena este cunoscut 
pentru participarea sa activă la J calității 
viața politică a tării. El a fost de- • 
putat în Adunarea națională, vice- * 
președinte și apoi președinte al ♦ 
Comitatului pentru apărarea păcii •

nat în vederea stabilirii păcii și 
neutralității Laosului, s-a dovedit
un activ apărător al liniei politice •

im- J ]a sud de Budapesta, se constru-

«

de rezolvare pe cale pașnică 
problemei laotiene și a luptat 
potriva agresiunii imperialiste.

După lovitura de stat 
din Guatemala

fapte vin să confirm? că. 
cum menționează agenția 
PrSsse International, lovitu- 
stat din Guatemala este în

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (A- 
gerpres).

Noi 
după 
United 
ra de
dreptată mai mult împtoriva for
țelor de stînga decît împotriva 
lui Ydigoras Fuentes.

In cursul conferinței de presă 
ținute la 1 apriFe la Managua un
de se află în exil, Ydigoras Fuen
tes, 
centa lovitură da 
se înțeleagă că 

de stat a avut 
știință Mai mult 
cum menționează 
Presse, el „a recomandat tuturor 
țărilor străine să recunoască noul 
guvern format de colonelul Enri 
que Peralta pentru a evita veni
rea la putere a comuniștilor". Ydi
goras i-a calificat pa actualii gu
vernanți ai Guatemalei drept „oa
meni cinstiți" a căror principală 
calitate este, după părerea lui, că 
sînt „anticomuniști convinși".

Referindu-se la motivele lovi
turii de stat el a arătat că exista 
pericolul venirii la put are a unor

președintele răsturnat de re- 
stat a lăsat să 
această lovitură 

loc cu buna sa 
decît atît, după 
agenția France

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

Greva minerilor francezi continuă cu aceeași vigoare
PARIS 2 — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Puternica mișcare grevistă a mi

nerilor francezi, care a intrat în 
Ce-a de-a doua lună, continuă cu 
aceeași vigoare în toate bazinele 
carbonifere din Franța. Minerii 
francezi sînt ferm hotărîți să-și 
continue lupta pînă ce autorități
le vor satisface în întregime re
vendicările lor.

Ca urmare a amploarei pe care 
a luat-o greva și a consecințelor 
pe care le are asupra unor impor
tante ramuri ale industriei fran
ceze, în dimineața zilei de 2 apri
lie reprezentanții conducerii mine
lor au fost nevoiți să înceapă noi 
tratative cu conducătorii uniunilor 
sindicale ale muncitorilor din sub
teran. Tot la 2 aprilie au început 
tratativele între reprezentanții gu

Solidari cu lupta plină de curaj 
a minerilor francezi

LONDRA 2 (Agerpres).
In cadru] ședinței din 1 aprilie 

a Comitetului Executiv al secției 
din Scoția a Sindicatului național 
al minerilor din Anglia, care s-a 
ținut la Edinburgh, Comitetul Exe
cutiv și-a exprimat solidaritatea 
cu lupta plină, de curaj a minerilor 
francezi pentru apărarea dreptu
rilor lor și a hotărît să aloce 
pentru fondul de ajutorare a mi
nerilor francezi greviști suma de
1 000 lire sterline.

Comitetul Executiv s-a pronun
țat cu hotărtre împotriva planuri
lor guvernului de a reduce re
țeaua căilor ferate din Anglia. în
făptuirea acestor planuri, declară 
Comitetul Executiv într-o rezolu
ție adoptată în cadrul ședinței sa
le, va zdruncina sistemul deservirii 
feroviare a industriei și populației. 
Comitetul Executiv a cerut (indi
catelor șl partidului laburist să 
contracareze Înfăptuirea acestor 
planuri.

vernamentali și muncitorii din 
transporturi, precum și cei din ser
viciile de gaz și electricitate.

Intr-o declarație dată publicită
ții înaintea începerii noilor tra

tative cu conducerea minelor, Con
federația Generală a Muncii din 
Franța subliniază că pentru înce
tarea grevei este necesar ca fie

care miner să primească la relua
rea lucrului o primă de 20 000 de 
franci vechi ca decalajul între 
salariile minerilor și celelalte ca
tegorii de salariați să fie redus 
pînă la finele anului 1963, și nu 
pînă in aprilie 1964 cum prevede 
guvernul francez, ca durata con
cediului plătit să fie mărită și 
timpul de lucru în mine să fie 

redus în mod progresiv.
Paralel cu eontinuarea grevei 

în întreaga Franță continuă miș
carea de solidaritate cu greviștii. 
Confederația Generală a Muncii a 
făcut cunoscut marți că pînă la 2 
aprilie suma globală a ajutoarelor 
de solidaritate cu minerii greviști 
a atins cifra de 15 000 000 franci 
noi.

TeL interurban 322, automat 269.

a

deforțe de stînga. El a declarat, 
asemenea, că în armata guatema
leză existau „focare comuniste" 
în special în rîndurile tinerilor 
ofițeri". Totodată, Ydigoras a re
cunoscut, 
Presse, că 
gurii 
său".

Pe 
presă
desfășoară 
din emisfera occidentală 
derea stabilirii de relații diploma
tice cu noul regim din Guatema
la".

Potrivit buletinului de știri al 
Casei Albe,

care

potrivit agenției France 
„comuniștii nu erau sin- 
sa opuneau guvernului

de 
anunță

altă parte, agențiile de 
că „Statele Unite 

consultări cu aliații 
în ve-

♦ 
4 
♦

4 
♦ 
* 
4 
4 
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♦ 
♦

4 
♦

♦ 
♦ 
4
4 
♦ 
4 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
4

purtătorul de cuvînt ♦ 
al Departamentului de Stat, Lincoln • 
White, anunțînd acaastă știre a > 
declarat că noul guvern din Gua« ț 
temala a cerut în mod formal re- ♦ 
cunoașterea de către S.U.A. ♦

Deocamdată, după cum a men- ♦ 
ționat Lincoln White, Departamen- ♦ 
tul de Stat al S.U.A. dorește ca < 
guvernul guatemalez să trimită re- J 
prezentantî la apropiata întrunire ♦ 
da la Managua (Nicaragua), a mi- ♦ 
niștrilor de interne ai celor șase 4 

tari din America Centrală, cu par- ț 
ticiparea S.U.A. Această întrunire ♦ 
se deschide miercuri și urmează ♦ 
să ia hotărîri în legătură cu așa- ♦ 
numitele „măsuri comune împo- * 
triva Cubei". • •

600 000 KW. Ceh” 
cîte 150 000 kW 
Uniunea Sovieti-

al industriei chi-
Tiszaszederkeny 

combinatul
„Tisza". Acesta va pro-

4
4
4
4•
4
4
4
*
4
4
4
4
4
4
4
4

apropie de sfîrșit *construirea ♦.

fabrică de medica-
Szolnok o fabrică de

43 de școli tehnice

♦ ♦ «

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
In ultimii doi ani au fost în

ființate în Ungaria 43 de noi școli 
tehnice, scrie ziarul „Nepszabad- 
sag". In anii următori vor lua 
ființă alte trei instituții de învă
țământ de acest gen: la Szekes- 
fehervar pentru pregătirea de teh
nicieni pentru industria construc
toare de mașini și telecomunicații 
la Budapesta pentru industria de 
construcții, iar la Godollo pentru 
agricultură.

PROGRAM DE RADIO
4 aprilie

PROGRAMUL I. 7,10 Mici ple-.o 
de estradă, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,30 Muzică de cameră 
«ie compozitori romîni, 9,00 Vreau 
să știu, 9,25 Muzică ușoară, 10,30 
Muzică instrumentală, 11,05 For
mații vocale și instrumentale de 
muzică ușoară, 12,00 Muzică popu
lară, 13,10 Muzică din operete, 
14,00 Muzică populară din Munte
nia, 14,30 Concert de muzică u- 
șoară, 15,00 Din muzica popoare
lor, 16,15 Vorbește Moscova, 17,10 
Cîntă corul Radioteleviziunii, diri
jor Ion Romînu, 18,15 Din reper
toriul soliștilor de muzică popu
lară Ion Matache și Guți Adolf, 
18,40 Muzică ușoară interpretată 
de Dorina Drăghici, 19,50 Trans
misiune din Studioul de concerte 
al concertului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii, 22,55 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12,45 
Melodii de muzică ușoară, 13,15 
Pagini din literatura maghiară con

♦♦♦
♦

♦
«

♦

♦ 
*
♦

♦4♦

temporană, 13,30 Muzică populară, 
15,05 Muzică ușoară sovietică de 
Ghenadi Podelski și Zara Levina, 
16,30 Soliști și orchestre d3 muzi
că populară, 17,00 Muzică de ca
meră, 18,05 „Săptămîna muzicii 

maghiare", 19,30 Tinerețea ne e 
dragă, 20,40 Mari interpreți ai cân
tecului popular : George Folescu, 
22,00 Melodii de dragoste.

CINEMATOGRAFE
4 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Balada husarilor; Al. Sahia : Pen
tru up zîmbet senin; ANINOASA i 
Doi sub cer. URICANI: Dragostea 
lui Alioșa. (Responsabilii cinema
tografelor Lonea, Livezeni, Paro- 
șeni, Iscroni, Vulcan, Crividia. Lu- 
peni și Bărbăteni n-au trimis pro* 
gramarea filmelor pe luna aprilie).
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