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й Cum asigurați condițiile necesare 

К realizării angajamentelor?

Ne concentrăm toate tortele pentru 
predarea In termn
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EVIDENȚIAȚI
în întrecerea socialistă
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Trecerii socialiste

CIORIC IOAN. 
maistru miner — 

mina Dilja

CR1STEA ADREL, 
șef de brigadă — 

mina Aninoasa

KULCSAR FRANCISC, 
șef de brigadă — 

mina ■ Lonea

BIRO ȘTEFAN, 
șef de brigadă •— 

mina Aninoasa

STÂUCEANU GHEORGHE, RUDIC CONSTANTIN, 
șef de brigadă — șef de brigadă —

mina Petrila mina Uricani

Angajament realizat 
înainte de termen

In întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberă
rii patriei, brigada de in
stalatori de apă condusă 
de membrul de partid Is- 
todor ■ Vintilă de pe șantie
rul de construcții Lupeni 
s-a angajat să reducă pre
țul de cost al lucrărilor 
planificate la blocurile G1

lei.

IN
La „Viscoza“ Lupeni se înfăptuiesc 

angajamentele 

Succes de seamă
Colectivul fabricii de fire 

artificiale „Viscoza" Eu 
peni încă de pe acum și-a 
îndeplinit angajamentul de 
a produce peste plan, în 
cinstea marii sărbători a 
eliberării. 3 000 kg fire dc 
mătase. De la începutul a- 
nuluî și pînă în prezeti 
el a produs aproape 4 000 
kg iar zilele trecute a ob
ținut un nou succes: în 
deplinirea angajamentului

de a da 20 000 kg sulfura 
de carbon peste prevederile 
planului.

La acest nou succes o 
contribuție însemnată a 
avut-o mănunchiul de mun
citori și de maiștri ai 
secției <s.S. 2 în frunte 
cu comunistul Tașcău Pe
tru, cu maistrul Zăvoi Fi
lip și cu muncitorii Vă- 
găun Gheorghe, Stoica 
Traian, Pardos Matei, Bră- 
neț loan șt Cotocel loan.

Anul acesta, muncitorii construc
tori din cadrul grupului 2 Petroșani 
și-au axat activitatea pe realizarea 
unui volum cît mai mare de lucrări, 
scurtarea duratei de execuție a blo
curilor, îmbunătățirea procesului 
tehnologic și introducerea de noi 
materiale în lucru. Datorită acestui 
fapt, producția valorică realizată 
în semestrul I a.c., este aproape, e- 
gală cu întreaga producție care s-a 
realizat pe tot anul 19631 Aceas
tă creștere a fost obținută în bună 
parte datorită măririi productivității 
muncii care, în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului 1963, a 
crescut cu 50 la 
sută, aplicării pla
nului de măsuri 
tehnico - organiza
torice, introducerii 
acordului global, 

îmbunătățirii apro
vizionării cu ma
teriale și a asistenței tehnice.

In această perioadă, o atenție deo
sebită este acordată de colectivul 
nostru realizării angajamentului în 
cinstea zilei eliberării. Pînă la sfîr- 
șitul semestrului I, au fost predate 
deja 100 apartamente față de 80 cî’e 
erau planificate, iar pînă la 23 Au
gust urmează a se preda încă 8 
blocuri (B 11. В 14, В 15, F 3, F 2, 
E 1 Livezeni-Petroșani și E 3, E 1 
Petrila) cu un total de 332 aparta
mente. Pe întregul an. grupul de 
șantiere s-a angajat să realizeze 
planul fizic de predare cuprinzînd 
996 apartamente, cu 5 zile înainte 
de termen.
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Răspunde tov. Sitescu loan, 
inginer șef 

al grupului 2 construcții

a apartamentelor
Una din măsurile luate pentru 

realizarea acestui angajament este 
prepararea centralizată a mortarelor 
și betoanelor în trei stații speciale. 
Astfel s-a reușit să se obțină o pro
ductivitate mărită la lucrările de 
betoane și zidării, s-au folosit mai 
bine utilajele pe șantiere, micșorîn- 
du-se numărul de betoniere și s-a 
obținut un control eficace al betoa
nelor și mortarelor executate. Pe 
șantiere a fost larg extinsă meca
nizarea prin folosirea macaralelor 
de capacitate mare și prin introdu
cerea unor macarale de capacitate 
mică (macarale fereastră). In pre

zent lucrează pe 
șantiere 6 macara
le cu o capacitate 
de ridicare de pes
te o tonă, 10 ma
carale sub o tonă 
și 4 macarale 
de ' tip fereas

tră. Prin folosirea acestor utilaje, 
s-au ușurat mult eforturile fizice 
ale muncitorilor, micșorîndu-se tot
odată și numărul de muncitori ne
calificați.

Predarea lucrărilor pe bază de 
proces verbal în acord global, ur
mărirea atentă a execuției obiecti
velor pe parcurs, sincronizarea ope
rațiunilor de construcții cu cele de 
instalații în vederea evitării repara
țiilor ulterioare, au fost factori im 
semnați în obținerea unei calități 
tot mai bune. Calitatea lucrărilor 
este condiționată însă și de gradai

Din nou evidențiate
Depănătoarele Moga Ve

ronica, Meszaros Senia. 
Grecu Anttța, Lumperdea- 
nu Maria, Pațaki Susana, 
Crețu Ana și încă multe 
altele sînt din nou eviden 
țiate în întrecerea socia
listă. Ele au1 muncit lună 
de lună cu bune rezultate 
și astfel s-au situat pen

tru a șaptea oară, în a- 
cest an, pe primele locuri 
ale întrecerii. Ele au avut 
ca angajament pentru luna 
iulie să producă cîte 50 kg 
scuturi peste plan fără 

nici un rebut, și și-au res
pectat angajamentul depă- 
nînd cîte 55-60 kg. fire 
de bună calitate.

Obiectiv mobilizator
In întrecerea socialistă 

care; se desfășoară în sec 
ția filatură a „Viscozei" 
Lupeni, aplicarea inițiati
vei „La 3 000 bobine p11 ■ 
duse nici un rebut" a f: 
cut ea media de bobine 
produse pe întreaga sec
ție să ajungă la 3 600 bo
bine.

Continuînd lupta pentru 
obținerea de cît mai mul
te bobine, care să treacă 
cu bine examenul exigent 
al controlului de calitate,

filatorii secției, și-au fixat 
un nou obiectiv mobiliza
tor : depășirea mediei de 
produse obținute în luna 
anterioară fără nici un re
but. Rezultatele muncii din 
cursul lunii iulie a.c. sînt din 
cele mai frumoase. Bună
oară, filatorii Darlotzi Dă- 
nilă. Stana Ilie, Zugravu 
Matei, Deatcu loan, Savu 
Constantin, Ancuța Nicolae. 
Anghel loan, Juveloiu Va- 
sile și alții au produs fie
care între 4 600-8 5C0 bo
bine fără nici un rebut.

PENTRU OȚELĂR1I
de 
din

și C 3 cu 3 000 de
Organizîndu-și mai bine 

activitatea și înlăturînd 
pierderile la montarea 
conductelor, echipa a reu
șit să economisească 100 
ml de țeava zincată, mai 
multe console metalice și 
numeroase coturi de deri
vație din P.V.G.

Mobilizați 
preparatorii 
organizat recent 
acțiuni patriotice pentru de
pistarea și colectarea fieru

lui vechi. Repartizați pe 
echipe și sectoa
re, ei au strîns 

din ateliere și in
cinta 1
44 000 kg
vechi
l-au trimis oțe- 
lăriilor. S-au e- 
vidențiat prin 

hărnicie brigăzile

comuniști,
Petrila au 
mai multe

conduse de Szokacs loan,
Drăgan Ioan, Miu Cons-
tantin, Plete! loan și nu-
meroși utemiști din sec-
ția de spălare.

(Continuare în pag. 3-a)

Modern, elegant, cu iot confortul necesar, căminul studențesc nr. 2 
din Petroșani, este încă o dovadă a grijii partidului pentru studenții 

care mîine vor deveni cadre de nădejde ale industriei noastre miniere.

uzinei
’ fier

pe care

Însemnări <Je reporter : DACA N-O FI AȘA... ?

Tîriăra Iacob Alice este bine cunoscută la S.R.E. Vulcan, ca o mun
citoare harnică, evidențiată în întrecerea socialistă. Iat-o pe finăra munci
toare liobinînd un motor electric.

Locul îniii ?
— Da / Locul întii / Te miră ? 

Avem tot ce ne trebuie: tineri 
mulți și talentați, cu tragere , de 
inimă, spectatori așijderea, car^. 
ne însoțesc pretutindeni. Dacă la 
concursul trecut nu 
nici un loc fruntaș 
dezarmat ? V inovați 
noi. Prea am luat-o 
că nu sînt alții ca noi... Dar acum, 
gata / Am început serios treaba. 
Băieții noștri sînt anul și 
Ai auzit de frații Golgoțiu ?

Cei de la fotbal?
Exact. Sînt buni, nu ? 
nu mă refer la ei ca 
Zic că sînt buni ca : 
de CostinașV Remits, 
sau Borza Ioan ai auzit ? 
Știu că sînt muncitor’ la 

sectorul VIII al minei. Habar 
n-aveam că sini și artiști amatori 

— Și îrică ce artiști 1 
ai să-i vezi în montajul 
muzical pe care-l vom 
de 23 August. Și ca ei 
alți 35 de țineri 
Codrea Gheorghe, Huser Z.oltan, 
Munteanu Otitia, Șteț Mihai, Ho
țea Viorica sînt doar cițiva noi în 
formațiile artistice. Dar nici „ое-

am 
crezi 

am 
ușor.

obținut 
că am 
fost tot 

Credeam

tuiul.

însă 
liști. 
Dar 
loan

Acum 
fotba- 

soliști. 
Guran

De altfel 
literar- 

prezenta 
mai slnt 

Popa Nufa.

teranii" nu ne-au părăsit. ' Sînt 
prezenți: Cosma Florica, Lany 
Maria, Cocman Maria. Uțu Iancu, 
Liciu Ioan se pregătesc și ei. De 
Ziua minerului — primul program 
de brigadă. Apoi, pentru 23 Au
gust, altul. Nu-i prea ușor. Dar 
au experiență. Pe lingă ei au în
ceput să învețe și alții. Te pricepi 
la brigadă ?

— Oarecum...
Deci iți dai seama că nu-i 

lucru de glumă, dar băieții noștri 
nu s-au temut. S-au pus pe lucru 
Acum și sectorul VII are brigadă. 
/1 fost cam greu la. început. Acum 
însă... Dar să-i vezi la repetiție.. 
Și brigada sectorului VII se pre
gătește să dea . două . programe. 
Poenaru Nicolae, Nedesca Petru, 
Drăgan Mioara, , Cenușă^ Sever,, 
lies Iudita, Miel Vasile sînt toți 
muncitori la sectorul VIL Ei sînt 
cei care pregătesc cele două pro
grame de brigadă. Noteaz-o și pe 
Costiriaș Doina. Și ea face parte 
din brigadă. Pînă acum mi. se 
pare că am vorbit mpi țmult de.,, 
brigadă.

— Fiecare cu ee-l preocupă.
— Ai dreptate. Dar să nu se 

creadă, că numai prin aceste bri
găzi . trăiește clubul nostru. Nu!

Mai avem trei formații de teatru. J 
Și notează: toate trei s-au pre- ♦ 
zentat la concursul regional de * 
teatru—amatori din anul acesta. ! 
Nu știm încă ce locuri au ocupat ! 
pentru că nu s-a publicat clasa- J 
mental. Avem o orchestră de mu- J 
zică populară, una de muzică u- * 
șoară; soliști, fanfară... Și toate se « 
pregătesc acum pentru marea săr- ’ 
bătoare de la 23 August. E drept • 
că deocamdată nu avem un cor. J 
Dar... cred că, s-au pus și bazele ♦ 
acestuia. Mă gindesc la cei 35 de ț 
tinerii care pregătesc montajul li- î 
terar-muzical închinat aceluiași e- J 
veniment. Cît despre brigada ar- J 
tistică de agitație... Iar ajunsei » 
să vorbesc despre brigadă. Ai a- , 
vut dreptate. Fiecare cu ce-l preo- * 
cupă. Ei bine. Ne-au luat-o urică- * 
nenii înainte la cel de-al VII-lea * 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Nu-i nimic. La cel de-al I 
Ț'.'l-lea concurs nu ne vom lăsn J 
întrecuți. Nu ne vom opri decîț ♦ 
la... fazele superioare. Dacă n-o ♦ 
fi așa.. »

. .Acestea le-a spus Negraru * 
■Gheorghe, directorul clubului din J 
'Aninoasa. Dorim să aibă drep- • 
tate... t

C. CQTOȘPAN î
> • • • > T T 1 Ж T t T » 1t
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15 ani dc muncă censacrata cercetărilor 
in domeniul secnritatil miniere 
————— .~\ <■ А*-й ЛЛЛЛв Ws V~«?

REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE
Sub conducerea înțeleaptă a parti- 

dahii industria noastră minieră a 
făcut pași uriași. In anul 1949 a fost 
creată în Petroșani Stația de cer
cetări pentru securitatea minieră 
avînd principala sarcină de a efec
tua cercetări și experimentări 
baza cărora să fie elaborate măsuri 
și metode de tehnica securității mun
cii în mine.
. Dacă în anii 1949—1952, la stație 

s-au făcut numai cercetări în dome
niul utilajelor electromecanice minie
re cu siguranță mărită și antigrizu- 
toasă și a explozivilor. începînd din 
1956 activitatea S.C.S.M. acoperă 
toate domeniile tehnicii securității 
(aeraj, gaze, praf exploziv, focuri 

eercetătarul inginer lonescu Dumitru și muncitorul Vladislav Silviu 
vewftcă precizia unor aparate pentru determinarea metanului.

subterane, silicoză, explozivi, utilaj 
minier, analize fizico-chimice). In 
cepînd din 1956, cîmpul de activitate 
al lucrătorilor instituției noastre s-a 
lărgit foarte mult acoperind și ce
rințele sectoarelor metalifere și e- 
nergetic din • cadrul ministerului 
nostru precum și din alte ministe
re și organizații economice. Anuai 
problemele rezolvate de S.GS.M. au 
variat între 32—61.

Studiile efectuate Ia 50 unități

COMPARAȚIE
început modest
• In anul 1949 la stație funcțio

nau numai două grupe de încercări 
cu un efectiv de 8 lucrători. Supra
fața amenajată pentru lucrări de 
cercetare era de 500 m p. Numai 
trei lucrători aveau studii superi
oare.

• In primii cinci ani după 1949 
numărul problemelor studiate nu a 
depășit trei lucrări anual și erau cu
prinse numai minele din Valea Jiu
lui și Banat.

După 15 ani
• Stația de cercetări pentru se

curitate minieră dispune de trei sec 
ții, opt laboratoare, uh sector pentru 
instruire și alt sector de încercări a 
aparatelor de salvare.

• In cadrul stației își desfășoară 
activitatea 150 lucrători. Din . cete 
70 de cadre tehnice 34 au pregătire 
superioară.

• Suprafața amenajată pentru lu
crări de cercetare este în prezent 
de 3 000 m p iar volumul instala
țiilor de încercare se ridică la pes
te 1000 m c.

• In urma a peste 100 000 încer
cări la tunelul experimental au fost 
studiate 65 rețete de explozivi și 
metode noi de pușcare folosite în 
parte la excavarea a peste 40 000

Ing. RÂUL BALTAREȚU 
director adjunct științific

din cadru! M.M.E.E. pentru cu
noașterea potențialului șilicogen, sta
bilirea condițiilor de aplicare a 18 
procedee tehnice de combatere a 
prafului șilicogen, determinarea pa
rametrilor de funcționare a 20 ti
puri de măști individuale contra pra
fului,. au duș ia reducerea îmbolnă
virilor de silicoză în industria mi 
nferă.

Clasificarea tuturor minelor de 
cărbuni din R.P.R. după regimul de 
gaze, a permis luarea de măsuri în 
vederea excluderii pericolului explo

ziilor de metan și a erupțiilor. Ex
perimentările și încercările (peste 
5 000) efectuate de S.C.S.M. Petro
șani au permis aplicarea în practică 
a unor procedee de combatere care 
înlătură pericolul exploziilor de prai 
de cărbune. Unele dintre acestea 
conduc direct Ia creșterea producti
vității muncii (la minele Anina și 
Lupeni. se aplică injectarea apei în 
strat). Peste 50 000 de analize fi- 
zico-chimice complexe (gaze, explo- 

m c steril în lucrări de importanță 
capitală.

• Pe baza încercărilor efectuate 
s-a permis avizarea șT omologarea 
a peste 200 prototipuri de utilaje 
și instalații electrice pentru minele 
grizutoase; după 20 000 de încercări 
s-au introdus 150 loturi de capse e- 
lectrice și, 1500 expiozoare.

La un
Simpozionul desfășurat zilele tre

cute în sala de ședințe a clubului 
C.C.V.J. din Petroșani a atras un 
mare număr de participant. Desfă
șurat la un înalt nivel științific, 
simpozionul 4ă care au luat parte 
specialiști din domeniul tehnicii se
curității miniere, cadre tehnice de 
la exploatările miniere din Valea 
Jiului și combinatul carbonifer, de la 
majoritatea trusturilor miniere din 
țara, a prilejuit trecerea în revistă 
a realizărilor obținute de S.C.S.M. 
în cei 15 ani de activitate.

Referatele prezentate în cadrul 
simpozionului au fost ascultate cu 
interes de cei prezenți. Au fost pre
zentate temele : „Raționalizarea ae- 
rajului unei mine de cărbuni de a- 
dîncime mare cu degajări intense 
de gaz metan", „Contribuții la mă
rirea securității lucrărilor de puș- 
eare și la reducerea consumurilor 
specifice de explozivi plin introdu
cerea pe scară industrială a rețete
lor noi de explozivi". „Considera- 
tiuni asupra parametrilor de anti- 
grizuozitate a explozivului A. G.“^ 
„Protecția împotriva electrocutării

zivi, cărbune etc.) au stat la baza 
soluțiilor aplicate la exploatările 
miniere în vederea îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și aplicării tehni
cii moderne în probleme de aeraj, 
praf, gaze, explozivi și pentru ex
ploatarea ia siguranță a utilajelor 
și , instalațiilor electromecanice.

Pentru întregul ei colectiv, stația 
constituie o școală de specializare 
profesională, de muncă și educație 
cetățenească. In rîndurile ei s-au 
format specialiști care fie că acti
vează la stație, fie că lucrează la 
alte unități ale M.M.E.E., muncesc 
cu șîrguintă. Munca noastră ne-a 
condus la o activitate comună с.ц 
ingjneri și tehnicieni din sectoarele 
unităților productive (uneori chiar 
cu muncitori de la grupă): alte ori 
am intrat in relații directe în diferite 
faze de realizare a obiectivelor cu 
proiectanți și cercetători de ia alte 
institute sau cu lucrători din fabrici 
și uzine. De fiecare data ca rod al 
acestei colaborări au apărut rezul
tate concrete care s-au aplicat în 
proiecte, metode de lucru noi, situa
ții remediate, utilaje realizate sau 

■exploatate rațional, norme, instruc
țiuni.

Inițial, latura economică a cerce
tărilor noastre nu a fost profund a- 
nalizată. Perioada aceasta însă a 
fost și ea depășită. Au fost puse ia 
punct metode de analize (care încă 
sînt în curs de, perfecționare) me
nite sa asigure rezolvarea acestor 
probleme.

Care este perspectiva lucrărilor 
de tehnica securității în industria 
noastră minieră ? Crearea bazei ma
teriale de cercetare Ia nivelul situa
ției actuale, dar mai ales ținînd 
seama de definitivarea ei în viito
rii 2—3 ani ne'va permite să ne 
continuăm cu succes activitatea ce 
o depunem, extirizînd-o asupra unor 
obiective noi, aprofiîndînd modul de 
rezolvare a problemelor, astfel îneît 
să pornim de la cete mai moderne 
principii de lucru care să asigure 
eficacitatea tehnică și economică.

Rezultatele obținute în cei 15 ani 
de activitate se datoresc condițiilor 
optime ce ne-au fost create de către 
partid și guvern, prin alocarea de 
fonduri necesare lucrărilor de cer
cetare.

In cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre, colectivul de lucrători 
al Stației de cercetări pentru se
curitate minieră se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a da lucrări din ce în ce mai bune 
prin a căror aplicare să contribuie 
efectiv la creșterea nivelului tehni
cii securității și a protecției muncii 
în industria minieră din R.P.R.

ridicat nivel
ing. IOAN EOCȘA 

șef de secție

prin legarea la pamînt a instalațiilor 
electrice", „O nouă instalație pentru 
cercetarea mijloacelor individuale de 
protecție contra prafului șilicogen", 
„Reglarea protecției electrotermice 
în rețele miniere subterane de joasă 
tensiune", „Metode moderne de de
terminare a conținutului de gaze și 
a indicelui de cedare a gazului din 
cărbune". „Perspectivele de aplicare 
a tehnicii moderne în lupta eu fo
curile în minele din Valea Jiului", 
„Un nou domeniu de activitate la 
S.C.S.M. — salvarea minieră". „Ca
zul particular al unui incendiu sub
teran cu explozii succesive de me
tan".

Participantă la discuții printre 
care ing. ' Costîngioară Nicolae 
(ТЛЕ Banat), ing. Remete Iosif 
(D.G.C.G.M.), ing. Crăciun Romu- 
lus (T.M. Brad), ing. Lețu Nicolae 
(1.М.Р.), ing. Pakl Ernest (C.G.V.J.)

Clădirea modernă care găzduiește laboratoarele Stației de eereetări 
pentru securitate minieră.

O BAZĂ SOLIDĂ 
PENTRU CERCETĂRI

Pentru a putea 
ține pasul cu ce

rințele cercetărilor 
am căutat să în

zestrăm laboratoarele 
derne, cil aparatură 
import și din țară. 
S.C.S.M.

Ing. IOAN PISC 
șef de secție

eu

au fost lichida 
noului pavilion 
a -fost pus în

utilaje mo- 
proeurată din 
Dacă dotarea 

cit aparataj și utilaje a 
corespuns nevoilor de cercetare, nu
același lucru se poate afirma in le
gătură eu spațiul destinat diferite
lor laboratoare de specialitate, ceea 
ce a produs de multe ori greutăți în 

muncă, datorită faptului ■ eă unele 
utilaje n-au putut fi montate din. 
lipsă de spațiu.

Aceste neajunsuri 
te prin construirea 
de laboratoare care 
funcțiune la începutul anului 1964 
Noua clădire este o construcție mo
dernă. eu 4 nivele, luminată fluores
cent. cu ascensor pentru materiale 
și utilaje și săli spațioase pentru 
laboratoare, oferind condiții ’ optime 
de lucru cercetărilor. Laboratoarele 
au fost dotate cu utilaje moderne și 
adecvate preocupărilor urmărite

Această clădire adăpostește în 
prezent următoarele laboratoare: 
aeraj, utilaj electro-mecanic. praf si- 

praf cărbune și degazare. 
de muncă, analize fczico- 

și —- provizoriu — secția de 
minieră — rec.cnt înființată 
mai tîrziu va fi mutată în- 

tr-o clădire aparte. In apropierea 
pavilionului de laboratoare s-au con- , 
struit două galerii experimentale be
tonate : una pentru cercetări pri
vind prevenirea îmbolnăvirilor de si
licoză, iar a doua pentru . cercetări 
în domeniul aerajuluî minier. Va
loarea totală a investițiilor alocate 

licogen, 
condiții 
chimice 
salvare 
și care

practică a 
întreprinse 

adus pînă 
studiilor și 
miniere.

științific
au subliniat utilitatea 
rezultatelor cercetărilor 
și aportul pe care La 
în prezent aplicarea 
cercetărilor în unitățile

După prezentarea referatelor par
ticipanta la simpozion au asistat 
la tragerile demonstrative ce au 
avut loc lă poligonul S.C.S.M,

Unul din cele mai impresionante, 
momente ale programului l-a con
stituit vizitarea noului pavilion al 
stației care prin construcție și do
tare a dovedit importanța deosebită 
ce se acordă- în țara noastră activi
tății de tehnica securității și pro
tecției muneji. Ing. Manea Aurel șl 
chimiste Dimoftache Ileana au dat 
explicații asupra activității ce se 
desfășoară în diverse laboratoare 
ale noului pavilion.

In încheierea lucrărilor simpozio
nului, în sala de consiliu a S.C.S.M. 
tov. ing. Băltărețu Râul, director 
adjunct științific, a subliniat necesi
tatea cercetărilor prevăzute în pla
nul de perspectivă în scopul soluțio
nării unor probleme importante im
puse de Industria noastră minieră.

pentru coe^airea 
avilionului și 

galeriilor se ri
dică la suma de

5 000000 lei. Dintre aparatele și u- 
tîlajele moderne cu care au fost în
zestrate în ultimul timp laboratoarele 
S.C.S.M. merită a fi scoase în e- 
vidență: oscilograful catodic pentru 
studierea fenomenelor transitorîi; in
stalație pentru verificarea amorselor 
electrice; instalație pentru determi
narea presiunilor de explozie în u- 
tilajele electrice antigri-zutoase; nu
mărător electronic pentru 1 000 000 
impulsuri pe secundă; aparataj elec
tric de. măsură; punți electronice, 
voltmetru electronic, mjlisecundome- 
tre; aparat pentru filmare rapidă a 
fenomenelor de explozie cu 3000 
imagini pe secundă, instalație pen
tru verificarea măștilor antipraf. 
stand pentru încercarea ventilatoare
lor etc.

Pentru dezvoltarea stației de cer- 
grija partidului 
democrat popular 

în anii црійіогі 
de investiții

eetări, prin 
și guvernului 
s-au prevăzut 
importante lucrări 
care vor însuma valoarea de 6 000 009
lei. Astfel, s-a proiectat un nou și 
modern poligon de trageri amplasat 
lingă pîrîul Maleia și care va cu
prinde : două tunete la zi și o ga
lerie subterană pentru verificarea 
explozivilor, stand pentru încercarea 
amorselor electrice, instalație pentru 
pregătirea prafului de cărbune în 
vederea încercării explozivității lui, 
laborator pentru analize de explo
zivi. depozit dn explozivi. Lîngă noul 
pavilion de laboratoare se va coo- 
strui o clădire care va adăposti ses- 
ția de salvare minieră avînd urmă
toarele încăperi: sală de instructaj, 
sală de aparate, depozit de oxigen, 
laborator analize, sală de verificare 
a aparatelor de salvare, sala de spă
lare și dezinfectare, atelier de repa-

• rații, birouri, magazii etc. Lucrările 
de investiții arătate mai sus și ca
re sînt programate să înceapă în 
anul 1965 vor contribui în mare 
măsură la ridicarea calității cerce
tărilor în domeniul tehnicii securită
ții la nivelul realizărilor pe plan 
mondial.

Lucrători de nădejde
La rezolvarea multiplelor sarcini 

participă întregul colectiv. Despre 
unii lucrători ți se vorbește cu sti
mă, deoarece sînt mîndria stației. 
Aportul lor la rezolvarea diferite
lor teme este hotărîtor. Cer
cetătorii Pătrașcu Mihai, lones
cu Dumitru, Dimoftache Ileana, 
Loy Tiberiu, Coiculescu Marcu, Niță 
Serghei, Oprea Nicolae. tehnicienii 
Heintz Matei, Macaveî Olimpiu, 
Sink Iosif, muncitorii Olvedi Toma, 
Vladislav Silviu. Lorentz Magda. 
Vecaș Alexandru sînt cei care nu 

precupețesc eforturile și prin muncă 
conștiincioasă se achită întotdeauna 
în mod exemplar de sarcinile ce le 
sînt încredințate.
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Prin muncă 
patriotică

Oamenii muncii din Petrlla par
ticipă cu entuziasm la munca patri
otică pentru înfrumusețarea orașului. 
De Ja începutul anului ei au efec
tuat 208 876 ore de muncă patriotică. 
Valoarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică in orașul Petrii» 
pînă în prezent este de 463 862 lei. 
Printre realizările obținute se numă
ră extinderea zonelor verzi pe stră
zile M. Emineșcu și Pușkin, sădi
rea a 25 900 fire de flori, amena
jarea a 375 mc terasamente și al
tei».

Numeroși oameni ai muncii s-au 
evidențiat prin contribuția adusă. 
Dintre aceștia amintim pe deputății 
Pall Irma, Androane Luca, Popa 
Viorel și pe cetățenii Truță Tra
ian, Oprișa Aurel, Tănăseșcu Ghe- 
prghe. Biro Iuliu. Deak Ileana, Com- 
podi Ana. Jlieș loachim, Notar Au
rel, Pințker Vetuța, Qprinoc loan.

Din inițiativa 
deputatului

In urma vînturilor de primăvară, 
la Lonea, Jiul a pricinuit unele ₽a- 

..,-^gube : a deteriorai un pod și a sur- 
® pat o porțiune diritr-un drum. Dia 

inițiativa deputatului Fondrea Vir
gil au fost iuate unele măsuri. El 
a cerut comitetului executiv al 
sfatului popular din Petrlia să pu
nă- ia dispoziția cetățenilor mașini 
pentru reamenajarea drumului și a 
organizat citeva acțiuni de muncă 
patriotică. Pînă în prezent cu spri
jinul cetățenilor., prin muncă patrio
tică s-a ridicat un dig de pămînt 
și pietriș care a împins Jiul pe 
vechea albie, s-a construit un pod 
provizoriu. Se lucrează intens la re
pararea vechiului pod și la pie
truirea drumului. Lucrările de rea- 
menajare sînt pe sfîrșite.' Printre ce
tățenii care s-au evidențiat la rea- 
menajarea drumului se număra Tar- 
lețki Andraș, Colda Gheorghe. Gre
șea Andrei. Daj Gheorghe și Pa- 
raschiv Nicolae.

Entuziasm, muncă avîntată
j în unitățile

ba Depoul C.F.R. Petroșani, miș
care. la revizia de vagoane, R.C.M., 
în toate unitățile complexului fero
viar Petroșani, muncitorii, tehni
cienii șt inginerii desfășoară cu en
tuziasm întrecerea socialistă pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor 

de producție și ,a angajamentelor de 
întrecere luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

In perioada trecută din acest an. 
colectivul stației a redus timpul de 
staționare ai vagoanelor la 16 ore 
față de 18 ore plan, iar cel al 
R.C.M.-ultii cu 0,5 ore. Totodată, 
prin compunerea judicioasă a tre
nurilor, prin traducerea în viată a 
măsurilor din planul M.T.O. a cres
cut cu aproape 10 la sută tonajul 
pe tren, iar productivitatea muncii 
pe complex a sporit cu circa 2 la 
sută. De la începutul anului, fero
viarii petroșăneni au realizat mai 
bine de 1 milion lei economii la 
prețui de cost, depășind simțitor atît 
angajamentul în cinstea zilei de 23 
August, cît și pe cel anual.

Întrecerea socialistă, care a luat 
e mare amploare, se desfășoară a- 
vînd obiective stabilite atît pe între- 
,gul an cît și pînă la 23 August. In 
prezent, comitetul de partid de la 
complexul C.F.R. Petroșani se preo
cupă cu grijă de intensificarea mun
cii politice pentru ea 23 August să 
găsească toate cele 10 unități fero
viare din complexul Petroșani cu 
planul îndeplinit la toți indicatorii, 

cu realizarea tuturor angajamente
lor de întrecere.

In scopul dezvoltării continue a 
întrecerii socialiste, comitetul de 

partid a organizat o plenară lărgită, 
unde s-a analizat activitatea desfă
șurată și s-au luat măsuri pentru

№ іоииийі leale 
le leiaio a 

(Umare din pag. 1««)

de calificare a muncitorilor : pentru 
aceasta au fost organizate un curs 
de ridicare a calificării pentru zu
gravi. și cursuri de calificare pentru 
Zidan, zugravi, instalatori, frecven
tate de 64 de cursanți. Măsurile 
luate pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor au făcut ea obiectivele 
predate în cursul semestrului I 
(blocurile В 13, В 12, D 2 Lîve- 
zeni) să obțină la recepție califica
tivul „bun" și ..foarte’ bun".

Am rămas deficitari la unul din 
obiectivele prevăzute în angajament 
reducerea prețului de cost: în loc 
de a realiza o economie de 50 000 
lei, pe primele 6 luni avem o depă-

Transporturi ritmice — indici înalțî 
în exploatarea

Intreeerea socialistă pentru întîm 
pinarea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei cu succese cît 
mai frumoase în muncă, cunoaște o 
largă desfășurare și în cadrul auto
bazei I.R.T.A.-Petroșani: șoferi și 
mecanici luptă pentru a asigura <> 
bună stare tehnica mașinilor, pentru 
efectuarea de transporturi multe și 
la timp, după cerințele beneficiari
lor- In acest scop, colectivul nostru 
șl-a luat însemna
te angajamente, 
printre care reali
zarea pînă la 23 
August a 200 000 
tone/kilometri con
venționali, 192 000 
tone mărfuri 

transportate, 22 000 kilometri/ăălători 
transportai! și obținerea a 33 500 
lei economii peste sarcinile de plan

La încheierea semestrului i bilan
țul activității noastre nu a lost în- 
trutotul satisfăcător. Astfel, dacă la 
kilometri/călători, planul a fost de
pășit cu 71 la sută iar la tone 
transportate cu 12 la sută, în schimb 
la tone/kilometri convenționali de
pășirea a fost de abia de 0,7 la su
tă, iar la capitolul economii am 
avut pierderi de 17 000 lei.

Răspunde
tov. Kapelar A ladar, 

șeful autobazei I.R.T.A.
Petroșani

feroviare
reînnoirea angajamentelor de între
cere.

In întrecerea socialistă au apărut 
initiative valoroase. Comunistul Că- 
tutoiu Ioan, mecanic de locomotivă 
cu o înaltă calificare profesională, 
a dovedit prin fapte că pe linia Pe
troșani — Pui poate fi redus cu 25 
minute timpul de mers al trenurilor. 
Inițiativa de a reduce timpul de 
mers al trenurilor de călători a fost 
apreciată de organele de resort și 
începînd cu data de 31 mai a. e., a 
fost aplicată în practică de către 
toți mecanicii trenurilor de personal 
ce circulă pe această linie.

Personalul depoului a militat cu 
perseverență pentru a spori mereu 
tonajul pe tren. Dacă la începutul 
anului 3 locomotive remorcau pe 
distanta Petroșani — Bănița un tren 
cu o capacitate de 1 650 tone, acum 
trenurile remorcate pe aceeași dis
tantă au cîie 2 200 tone. Numai în 
cursul lunii iulie au fost remorcate 
50 de trenuri cu tonaj sporit. Cele 
mai multe trenuri cu tonaj sporit 
au fost remorcate de către mecanicii 
Mihuț Constantin. Bușoi Gheorghe, 
Arkaș Coloman, Jitoiu loan și fo- 
chiștii Murg tosif. Bara Ștefan, 
Șoița Gheorghe și Petrescu Viorel.

— Entuziasmul, munca avîntată 
desfășurată de către feroviarii din 
Petroșani — spunea tov. Marcu loan, 
secretarul comitetului de partid — a 
situat complexul nostru pe primul 
loc în întrecerea socialistă cu ce
lelalte unități feroviare din regie- 
nala Timișoara. Comitetul de partid 
va desfășura și în viitor o temeini
că muncă politică în rîndurile fe
roviarilor pentru ca fiecare unitate 
din complex să obțină noi succese 
în product!»-

Z. ȘUȘTAG

Ionele oeeliii pretoea 
wiiineiieloi
șire însemnată c<jre sporește costul 
apartamentelor ridicate cu 400-500 
lei în plus. Pentru a lichida a- 
ceasta situație vom intensifica lupta 
pentru reducerea pierderilor la ma
teriale, a cheltuielilor indirecte, vom 
scurta termenele de execuție.

Urmărind în continuare rezolva
rea unor probleme ca asigurarea 
efectivelor necesare, aprovizionarea 
cu materiale la timp, organizarea 
mai bună a locurilor de muncă, des
fășurarea producției pe bază de gra
fice de'execuție pentru fiecare obiec
tiv, folosirea integrală a orelor din 
programul de lucru, vom asigura 
realizarea integrală a angajamente
lor luate în cinstea zilei de 23 Au
gust

autovehiculelor
Această situație nu ne-a mulțumit.

De aceea, analizînd atent starea de 
lucruri existentă și posibilitățile pen
tru îmbunătățirea activității, condu
cerea autobazei a preconizat o serie 
de noi măsuri tehnico-organizatorice, 
care să ducă la recuperarea rămî- 
nerilcr în urmă și realizarea inte
grală a angajamentelor asumate. Ast
fel, va fi redus eu 10 la sută tim
pul de imobilizare a mașinilor în 

reparații curente și. 
revizii tehnice, șe 
va da o largă uti. 
lizare pieselor de 
schimb recondi
ționate sau recupe
rate din casare la 
efectuarea dife

ritelor reparații, se va reduce trans- 
poțdul Iară încărcătură pe kilo
metru cu 20 la sută. L vor redu
ce consumurile specifice la carbu
ranți și lubrifianți. iar pentru repa
rarea restanței la tone/kilometri 
vom . acorda o deosebită atenție fo
losirii la maximum a capacității de 
transport disponibile și realizării 
parcursului zilnic prin executarea de 
cîț mai multe curse de transporturi.

Dotarea autobazei noastre în a- 
ceastă perioadă cu 24 autocamioane 
și două autobuze, condițiile create 
pentru buna desfășurare a activită
ții, hotarîrea colectivului de a se’ 
achita cu cinste de sarcinile ce-i 
revin, constituie chezășia că anga
jamentele de întrecere asumate vor 
fi integral realizate.

PRIETENI AI CĂRȚII
Concursul ..Iubiți cartea" consti

tuie un mijloc eficace de atragere 
a tinerilor spre literatură. Datorită 
preocupării pentru popularizarea con
cursului, a cărților prevăzute în 
program, 120 tineri mineri, mun
citori și tehnicieni de la mina Lo
nea au participat, de la începutul 
anului și pînă în prezent, la con
cursul pentru cucerirea insignei 
„Prieten al cărții".

I 0. C. L Produse industriale j|
!• _________  _  _ ___ »•

— PETROȘANI —II ,
Aduce la cunoștința publicului că ii 

ii începînd cu data de 3 august a pus în ii 
ii vânzare în unități mărfuri cas

— Țesături de in
— Țesâturi de bumbac
- Mătăsuri
— Tricotaje
— Confecții
— încălțăminte
— Marochlnărle
ш gieimi гейше Ше ZO ii 31 la soia, j 

i Vizitați cu încredere unitățile noastre ii 
care vă oferă mărfuri de bună calitate ii 

și la preturi convenabile.

Iată un dar pe care-J pregătesc constructorii mineri
lor Anlnoasei -- blocul A 2 cu. 32 apartamente, ce ur
mează a si predai piuă la 23 August.

La Lupeni
Evoluția călăreților 

a fost călduros aplaudată
La primul concurs internațional 

de călărie ce a avut loc pe stadi >■ 
nul din Lupeni au participat cei mai 
valoroși călăreți din R.P.R. și R.S.F I 
Publicul spectator iupenean a răs
plătit cu aplauze furtunoase evolu
ția .maestrului sportului Pinciu Va-, 
sile pe caii Clasic și Bîrsan. Langa 
Gheorghe pe caii Gînd și Simplon 
și juniorii Ionescu Eugen pe Fraga 
și Jokic Dusanka pe calul Muzei 
(R.S.F.I.).

lată rezultatele obținute: Obsta
cole juniori înălțime 1,20 m :
1) Ionescu Eugen pe calul Fraga 
(R.P.R.); 2) Jokic Dusanka pe calul 

Muzej (R.S.F.I.): 3) Marincov Via 
dări pe calul Beiadona (RS.F.L); 
Obstacole seniori: 1) Pinciu Vasile 
pe calul Clasic (R.P.R.); 2) Vlad 
Constantin pe calul Vifor (R.P.R.); 
B) Langa Gheorghe pe calul Gînd 
(R.P.R.); Obstacole generale de du
rată, Premiul Exploatării miniere 
Lupeni: 1) Pinciu Vasile pe calul 
Bîrsan; 2) Vlad Constantin pe calul 
Uolo; 3) Bogza Manuela pe calul 
Arcaș (R.P.R.); Obstacole juniori 
1.20 m, Premiul Uzinei de reparat 
utilaj minier: 1) Ionescu Eugen pe 
calul Fraga.; 2) Sile Mircea pe ca
lul Gridan (R.P.R.); 3) Zlokalica
Ilija pe calul Taifun (R.S.F.I.); 
Obstacole pentru seniori n 1,40 m:
1) Vlad Constantin pe calul Vifor;
2) Langa Gheorghe pe calul Gînd;
3) Langa Gheorghe pe calul Sim
plon; Cupa prieteniei: 1) Timandy

Inovație 
valoroasă

Pînă nu de 
mult. dimensio
narea. îndoirea 
și sudarea armă
turilor de metal 
pentru bandaje 
de mină turnate 
din beton se exe
cutau pe șantie
rul de prefabri
cate din Petro
șani manual. La 
propunerea tova
rășului Grigoraș 
Constantin și du
pă schitele întoc
mite de el. un 
grup de munci
tori mecanici din 
cadrul unității a 
executat cu mij
loace proprii un 
dispozitiv com
plex de dimensio
nare. îndoire și 
sudare a armătu
rilor metalice, 
inovația aduce 
anual economii 
la prețul de cost' 
de 135 000 lei..

Ovidiu pe calul Robot (R.P.R.); 2) 
Jokic Dușanka pe calul Muzej; 3) 
loneșcu Vasile pe calul Rovas; 
Proba de adio : 1) Bărbuceanu Vir
gil pe calul Altai (R.P.R.); 2) Cos- 
tea Andrei pe călul Recova (R.P.R.); 
3. Marinkov Vladan pe calul Dinaro. 
Proba de forță 1,85 m. După al cin
cilea baraj, pe locurile 1—3 s-au 
clasat la egalitate Vlad Constantin 
pe aiul Grațiela, Pinciu Vasile pe 
calul Bîrsan și Langa Gheorghe pe 
■aiul Gînd (R.P.R.).

Echipa oaspe a fost alcătuită a- 
proape în întregime din călăreți de 
Ja renumitul club sportiv Voivodina 
— Novisad.

I. CIORTEA 
corespondent

PROGRAM OE RADIO
6 august

PROGRAMUL I. 7,06 Mtzică dis
tractivă. 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Cîntece și jocuri popu
lare. 9,30 Muzică din operetele lui 
Dunaevski, 10,15 Calendar literar pe 
luna august, 10,30 Soliști și orches
tre de muzică populară, 11,00 Mici 
piese de estradă, 12,15 Lecția de 
limba engleză. Ciclul l (reluarea e- 
misiunii din 5 august). 13,10 Muzi
că populară îndrăgită de ascultători,
14.10 Muzică ușoară de Ștefan Kar- 
doș. 14,30 Prietena noastră cartea,
15.30 Muzică populară din Oltenia, 
17,00 Selecțiuni din operete, 17,30 
Lecția de limba franceză. Ciclul I. 
18100 Seară pentru tineret. 20,10 
Cîntece din folclorul nou și jocuri 
populare cerute de ascultători, 20,30 
Din poezia noastră contemporană,
21.10 Muzică de dans, 21.45 Părinți 
și copii. 22.15 Muzică de dans. PRO- 
GRAMUI II. 9,03 Muzică din ope
rete. 9,30 Vreau să știu, 10,00 Me
lodii populare, 10,30 Revista econo
mică radio. 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul <*41 (reluarea emisiunii 
din 5 august), 12,45 Muzică ușoară 
interpretată de Barbel Wacholtz, 
14 10 Gintă corul Radioteleviziunîi,
14.30 Muzică ușoară romînească. 
15,05 Melodii populare, 15,45, Scri
itori ia microfon. 18.00 Fragmente 
din opera „Cosi fan tntte" de Mo
zart. 19.05 Dip cântecele și dansu
rile popoarelor, 19.30 ,,La microfon 
muzica- ușoară,", 20,30 Arii din p- 
perete 21.47 Muzică de dans.

CINEMATOGRAF
5 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Feriga de aur; REPUBLICA: Doi 
colonei; LIVEZENI: .Moartea în in
sula de zahăr; AMNOASA: Valea 
vulturilor; VULCAN : Foto Haber; 
LUPENI : Șeherazada; URICAN1 : 
Ei cuceresc cerul.
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HIT

Lucrările 
Consiliului economic 
și social ai O.N.U.

GENEVA 4 (Agerpres).
La 3 august participanții la sesiu

nea de la Geneva a Consiliului e- 
oonomic și social al O.N.U. au exa
minat consecințele economice și so
ciale pe care le-ar avea înfăptuirea 
dezarmării generale și totale. Lulnd 
cuvîn tul la discuții, reprezentanții 
U.R.S.S., Algeriei. Indiei și ai al
tor țări au vorbit despre necesitatea 
încheierii tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală. Resur
sele materiale și umane, care ar ur
ma să fie eliberate prin înfăptuire^ 
dezarmării generale și totale, au a- 
rătat ei, ar putea fi folosite pentru 
accelerarea 
țărilor din
Latină.

CHICAGO 4 (Agerpres).
Consiliul executiv al centralei sin 

dicale A.F.L.-C.I.O. întrunit la Chi
cago în sesiunea sa trimestrială, a 
adoptat trei rezoluții în legătură cu 
platforma electorală a partidului re
publican. In cadrul unei conferințe 
de presă, George Meany, președin
tele centralei, a dat citire acestor re
zoluții în care se spune că platfor
ma partidului republican „nu oferă 
nimic care să facă față probleme
lor secolului XX în Statele Unite.
In Ioc de progres, platforma pro

pune regres. Mișcarea muncitoreas
că americană trebuie să respingă

remblitaD
această platformă". Fără a menționa 
numele senatorului Goldwater rezo
luțiile A.F.L. C.I.O. atacă poziția. a- 
cestuia în ce privește drepturile ci
vile, controlul asupra armelor ato
mice și încercările de a justifica 
extrema dreaptă americană. Rezo
luțiile considera surprinzător faptul 
că platforma republicană nu se ocu- 

^ичвИета relațiilor dintre pa
troni Și .muncitori. „Singura referi
re la această chestiune, se spune în 
rezoluții, este amenințarea slab voa
lată de a trece sindicatele muncito
rești sub jurisdicția legilor anti
trust".

I

dezvoltării economice a 
Africa, Asia și America

Congresul international 
de botanică

EDINBURG 4 (Agerpres).
La 3 august, au inceput la Edin

burg lucrările celui de-al 10-lea Con
gres internațional de botanică la ca
re participă reprezentanți din 69 de 
țări. Din partea R. P. Romîne, la 
congres ia parte o delegație compu
să din academicienii Emil Pop, Ali
ce Săvulescu, Nicolae Sălăgeanu, 
Ștefan Peterfi și prof. Mihai Răvă- 
ruț de la Institutul agronomic 
lași.

Lucrările congresului vor 
pînă ia 12 august.

din

dura

NIGERIA: Revizuirea unor 
vamale

LAGOS 4 (Agerpres).
Surse guvernamentale ale guver

nului nigerian au declarat că, în 
vederea „înlăturării unor anomalii", 
taxele vamale la unele produse au 
fost revizuite. Au fost sporite ta
xele vamale pentru importurile de 
produse industriale, cum sînt bici
cletele, aparatele de radio și televi
ziune etc. Aceste măsuri sînt menite 
să echilibreze decalajul dintre pre
țurile la materii prime exportate de 
această țară și prețurile la mărfu
rile industriale aduse din țări cu 
un înalt nivel de dezvoltare.

taxe

Provocări în Rhodesia de nord
LUSAKA 4 (Agerpres).
Adepții sectei religioase Lumpa. 

organizată și condusă de fanatica 
Alice Lenshina, care a provocat, cu 
cîteva zile în urmă, grave tulburări 
în regiunea Chinsali din Rhodesia 
de nord au atacat duminică regiu
nea Lundazi. După ce au ucis gar
da de la Comisariatul regiunii de 
unde au luat mai multe arme aceș
tia au atacat magazinele și locuin
țele din Lundazi. Un purtător de

cuvînt al guvernului a declarat că 
numărul morților se ridică la 150 
de persoane. Mai multe sate au fost 
incendiate, iar peste 12 000 de per
soane s-au refugiat în instituțiile 
guvernamentale din Lundazi.

Intr-un mesaj radiodifuzat primul 
ministru al Rhodesiei de nord Ken
neth Kaunda a cerut populației să 
colaboreze cu poliția pentru a pune 

' capăt acestor provocări grave și pen
tru reinstaurarea ordinei.

Procesele unor
HANOVRA 4 (Agerpres).
In procesul intentat fostului SS- 

isț, Richard Nitschke, șeful postu
lui de frontieră din Wlodawa, acu
zat de a fi participat la asasinarea 
a 7 000 de deținuți, martorul Abra
ham Chojna a adus noi mărturii 
împotriva acuzatului. Martorul a de
clasai că l-a văzut pe Nitschke cum 
a ucis patru persoane. „Aceștia, a 
arătat martorul, erau oameni care 
trebuiau să fie deportați împreună 
cu alți deținuți spre lagărul de ex
terminare de la
puteau să meargă repede. Un bărbat 
își ajuta soția epuizată. Nitschke 
i-a omorît împreună cu alți doi de
ținuți".

Sobidor. Ei nu mai

☆

criminali naziști
turii care dezvăluie crimele comise 
de către naziști. Martorul Oiței, ca
re a fost încarcerat în celula mor- 
ții nr. 11, l-a recunoscut imediat 
pe acuzatul Stark, și a precizat că 
acesta a ucis un tînăr polonez de 
18 ani. Martora Charlotte Bartsch, 
fostă funcționară în serviciul de 
transmisie, ai SS-ului, a recunoscut 
că era împuternicită să transmită 
avizările de sosire a convoaielor de 
deținuți. Ea a arătat că un aseme
nea aviz cuprindea numărul femei
lor, al copiilor și al bărbaților unui 
convoi cu mențiunea S. B„ inițialele 
cuvîntului „Sonderbehandlung" (tra
tament special), ceea ce însemna că 
deținuți! au fost gazați.

Succese ale forțelor patriotice 
congoleze

EL1SABETHVILLE 4 (Agerpres). 
Forțele patriotice congoleze, care 

acționează în Katanga de nord, au 
ocupat luni localitatea Kiambi, si-* 
tuată la 60 km nord de Manono — 
important centru minier al acestei 
regiuni. Continuîndu-și înaintarea ei 
au forțat rîul Luvua. indreptîndu- 
se spre Manono.

La Eiisabethvilie s-a anunțat 
același timp că la Bauduoinville 
tuația a rămas neschimbată.

Neliniștite de înaintarea răsculați- 
lor, autoritățile centrale congoleze 
au dispus, după cum 
genția France Presse, 
jandarmi katanghezi la 
tru a veni în ajutorul 
frale.

in
si-

relatează a- 
trimiterea de 
Kamina, pen- 
armatei cen-

☆

(Agerpres).

FRANKFURT PE MAIN 4 (Ager
pres).

In procesul criminalilor de la 
Auschwitz au fost depuse noi măr-

VARIETĂȚ l
Sistem neobișnuit de încălzire

Congoului 
europeană 
opune re- 
aeroportul

dfn 
pen- 
cînd 

în

con-

LEOPOLDVILLE 4
In cursul zilei de 3 august, for

țele răsculate din Congo au cucerit 
localitatea Wanie Rukula, situată 
la 48 km de Stanleyville. Această 
localitate este considerată drept un 
punct strategic dintre cele mai im
portante pentru înaintarea forțelor 
răsculate spre Stanleyville. Agenția 
Associated 
cîteva zile 
congolez, 
cu prilejul 
le că în oraș domnește calmul, 
cursul zilei- de luni „elemente anti
guvernamentale au atacat garnizoa
ne din oraș, capturînd un mare nu
măr de arme". Unități ale armatei 
guvernului central au început să e-

a dat publicității un 
care arată că sarcina 
detașamentelor situate 
vest a țării constă în 

și 
ale

Press anunță că, deși cu 
în urmă primul ministru 

Moise Chombe, constata 
vizitei sale la Stanleyvil- 

în

vacueze populația europeană din 
acest oraș, al treilea ca mărime' din 
Congo.

Tot în cursul zilei de 3 august, 
forțele insurgente au cucerit loca
litatea Shabunda în înaintarea lor 
spre Bukavu, capitala provinciei cen
trale Kivu, precum și Lubongola. 
Ministerul de interne al 
a făcut apel la populația 
să se înarmeze pentru a 
zistență răscuiaților. La
din Kamina, una din cele mai pu
ternice baze militare aeriene 
Congo, se fac pregătiri intense 
tru a organiza lupta în cazul 
forțele răsculate vor pătrunde 
oraș .

Comandamentul insurgenților
golezi, condus de Consiliul național 
de eliberare, 
comunicat în 
principală ă 
în partea de
a captura cît mai multe arme 

muniții de la forțele armate 
guvernului central. In comunicat se 
arată că în cursul acțiunilor între- ‘ 
prinse în orașele situate în regftfr 1 
nea lacului Leopold al П-lea au fost 
capturate mari 
ment și mijloace 
pă care forțele 
tras fără să se 
cu unitățile generalului Mobutu.

Primul ministru, Moise Chombe, 
a lansat la 3 august un avertis

ment împotriva forțelor răsculate pe 
care le-a amenințat cu „acțiuni de 
mare anvergură" în cazul cînd „nu 
vor urma guvernul".

cantități de arma
de comunicații, du- 

insurgente s-au re
angajeze în luptele

Consfătuirea internațională 
a unor lideri socialiști

4 (Agerpres); 
mai anunțat, ia

STOCKHOLM
După cum s-a 

reședința de la Harpsund a primu
lui ministru suedez Tage Erlander 
a avut loc o consfătuire a liderilor 
socialiști din Suedia, Norvegia, Da
nemarca, Anglia și R.F.G., în cursul 
căreia au fost examinate o serie de 
probleme internaționale.

In legătură cu relațiile Est-Vest,

participănții s-au referit la schimbul 
vederi pe care unii dintre ei le- 
avut cu reprezentanții U.R.S.S. 
au relevat că au căzut de acord 
a aprecia că trebuie căutate pas 

pas soluții pentru problemele

de 
au 

în 
cu
concrete care se pun.

Primul ministru suedez Erlander 
a anunțat că guvernul său a propas 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
să colaboreze îndeaproape în dbme- 
niul cercetărilor atomice în scopuri 
pașnice.

Președintele partidului social-de
mocrat din Germania, primarul vest- 
berlinez W. Brandt, a declarat că 
autoritățile din Berlinul occidental 
încearcă să elaboreze cu autoritățile 
R.D.G. „soluții practice pentru pro
bleme de interes reciproc", fără a 
se depărta, însă, de la nerecunoaș- 
terea existenței R.D.G.

Măsuri represive în R.S.A.
sului sindicatelor din R.S.A., seches- 
trînd mai multe documente. Pentru 
a doua oară în decurs de o săptă- 
mînă. relatează agenția Reuter, a 
fost percheziționată locuința preșe
dintelui Organizației locale din Pre
toria a Partidului liberal, Walter 
Hain.

JOHANNESBURG 4 (Agerpres).
Autoritățile rasiste din Republica 

Sud-Africană continuă măsurile re
presive împotriva organizațiilor și 
persoanelor care se pronunță împo
triva politicii de apartheid.

Poliția a percheziționat luni se
diul de la Johannesburg al Congre-

cablu, prin care trece un curent 
de 220 v. Acesta încălzește ghip
sul, care transmite la rindul său 
căldura în încăperile apartamente
lor. Chiar pe cele mai mari geruri, 
în camere temperatura se menține 
în general la plus 20 grade.

Cald este și în apartamentele 
de la etaj, unde se folosesc așa- < 
numitele panouri rezistente la 
temperaturi joase. Pe plăci obiș
nuite de furnir este înfășurată 
o sirmă subțire dintr-un aliaj de 
fier și nichel. Panourile sînt 
tate cu un clei din polimeri 
permeabili. Incălzindu-se sub 
țiunea electricității, panourile 
gură In apartamente temperatura 
necesară, care poate fi reglată cu 
ajutorul unui dispozitiv special.

I

(
*>'> 
I

clădiri ale orașului, neobiș- 
este la ea sistemul de incăl-

lakuția, . unde iarna termo-

MIRNI1 4 (Agerpres).
In orașul Mirnîi din Iakuția — 

. capitala ținutului diamantifer — 
s-a înălțat o clădire cu un etaj, 

Ji pe care locuitorii o numesc „casa 
) viitorului". Prin aspectul ei exte

rior ea nu se deosebește de cele
lalte 
nuii 
zire.

In
metrul coboară la — 60 grade,. în
călzirea centrală este adesea prea 
puțin eficace. De aceea, în noua 
casă experimentală, pentru încălzit 
este folosită electricitatea. In a- 
partamentele de la parter au fost 
așezate „dușumele oare încălzesc" 
de o construcție originală. Sub 
pardoseala inferioară, în stratul de 

>. mortar de ghips a fost întins rin 
t
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NICOSIA. — Camera reprezentan
ților a Ciprului a aprobai la 3 au
gust proiectul de lege privind extin
derea apelor teritoriale ale Ciprului 
de la 3 la 12 mile.

intensifice vigilența și să sprijine 
măsurile luate de președintele Nkru- 
mah pentru transformarea Ghanei.

„Chase Manhattan Bank“. Cu acest 
prilej a avut loc o discuție în 

probleme privind lărgirea relațiilor 
de afaceri dintre S.U.A. și U.R;S.S.

Descoperirea încărcăturii unui vas 
din epoca

BEZIERS 4 (Agerpres).
In apropiere de Gran-d'Agde 

(Herault) pe coasta franceză, o 
echipă de cercetători submarini de 
la societatea arheologică din Be
ziers a descoperit încărcătura unui 
vas din epoca de bronz (1300- 
1 000) î.e.n.

de bronz
Printre obiectele recuperate fi

gurează 300 de lingouri de aramă 
și bronz, 80 de sape de diferite 
tipuri, ăO ae brățări ale căror in
crustași s-au păstrat intacte, să
geți, sulițe și roți solare

•Potrivit specialiștilor, aceasta 
este cea mai veche epava desco
perită pe coasta Franței.
      - - -

VIENA. — Australianul Allan 
Douglas Mcknight a fost numit in
spector general al Agenției interna
ționale pentru energie atomica. El 
este, de asemenea, președintele de
partamentului pentru garanții și in
specții. Mcknight are sarcina de a 
supraveghea ca proiectele sprijinite 
de către Agenția internațională pen
tru energia atomică să..nu fie folo
site in scopuri militare. In funcția 
de director al departamentului pen
tru garanții și inspecții a fost nu
mit iugoslavul Slobodan Nakice- 
novici.

PARIS. — După cum relatează 
cotidianul parizian „Les Echos", fa
bricanții americani de ceasuri de pre
cizie se plîng de concurența Elve
ției. Ei au lansat o nouă ofensivă 
în comisia de tarife vamale pentru 
a limita importurile de ceasuri el
vețiene.

ACCRA. — Luînd cuvîntul la un 
miting de masă care a avut loc la 
Accra, ministrul apărării al Ghanei, 
Kofi Baako, a chemat poporul gha- 
nez să depună toate eforturile pen
tru îndeplinirea cu succes a planului 
septenal de dezvoltare a țării. El a 
cerut de asemenea, ■ populației’ să-și

ABIDJAN. — La Abidjan (Coas
ta de Fildeș) a fost inaugurat un 
laborator de folosire a radioizotopi- 
lor. Laboratorul este condus de un 
inginer francez de la centrul de 
studii nucleare de la Saclay. Acest 
laborator se va ocupa de urmărirea 
comportării rezervelor de apă din 
sol și folosirea cu ajutorul radioizo- 
topilor a metodelor practice in tupta 
împotriva rozătoarelor, insectelor 
și bolilor vegetalelor.

WASHINGTON. — Ziarul „Was
hington Star" anunță că raportul 
oficial cu privire la asasinarea pre
ședintelui Kennedy, întocmit de ea- 
misia prezidențială, Warren va fi 
dat publicității la 14 septembrie.

Conținutul iaurtului, care numă
ră 660 de pagini, precum și cele 18 
volume, cuprinzlnd depozițiile mar
torilor, vor fi ținute în secret pînă 
la data oficială a publicării.

ZORICH. - Deficitul balanței 
comerciale a Elveției s-a ridicat în 
cursul primului semestru al acestui 
an la cifra record de 2,3 miliarde 
franci elvețieni, valoarea exporturi
lor reprezentînd doar 72,8 la sută 
din cea a importurilor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Țel. interurban 322, automat 269.

MOSCOVA. — Președintele Băncii 
de Stat a U.R.S.S., Alexei Posko- 
nov, l-a primit la- 3 august pe Da
vid Rockefeller, președintele Băncii

CAIRO. — Pe Ungă Universitatea 
din Alexandria va fi creai un Insti
tut de oceanotogie, in vederea stu
dierii bogățiilor marine ale R.A.lf. 
Agenția M.E.N. relatează că noul in
stitut va fi primul de acest fel din 
Orientul Mijlociu.

Tiparul: I.P.H. subunitatea Petroșani 40 369


