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Pe locuri def runic 
în întrecerea socialistă 

Au sporit productivitatea muncii
In cele 9 luni ce au pe post. Pe baza crește- du-și angajamentele a- 

trecut. din acest an, bri- rii productivității muncii nuale cu trei luni înainte 
gările de mineri de la au fost extrase.din adîn- iermen Q contributie 
Atunoasa au acordat o cui minei, peste sarcinile
maife ațenție sporirii pro- de plan, 17 800 tone de aeama obținerea a- 
ductivităț muncii. Folo- cărbune. In fruntea între- cestor succese au adus-o 

* sind cu pricepere utilajele cerii pentru sporirea гай- irigăzile conduse de Da- 
moderne din dotare, ex- damentelor s-au situat vid loan, Cristea Aurel, 
tinzmd .rtetodele de ex- brigăzile de mineri din Stan EÎViu, Palko Ioan și 
ploatarr cu abataje tron- .■ sectoarele I și II, care Asmarandeî Augustin. De 
tale,--acolo unde condițiile aii extras peste sarcinile la începutul anului, aceste 
de zăcămînt permit acest de plan ce le reveneau brigăzi au sporit randa- 
lucru, minerii aninoseni pe nouă luni. 8 81( fone mantele cu 17—32 la su- 
au sporit productivitatea și, respectiv, 5 300 torțe tă, reducînd concomitent 
muncii cu 50 kg cărbune de cărbune, îndepliniri- eheîtrrieHle de producție.

Succese ale mineriler do la Cimpa I
La mina Cimpa I pla- brigăzile de mineri de la 94. Printre brigăzile de 

nul de producție pe luna Cimpa I au îmbunătății mineri care au adus o 
septembrie a fost îndepli- simțitor calitatea cărbu- contribuție substanțială 
nit în proporție de 105,5 nelui extras. Numărul to- la îmbunătățirea calității 
la: sută și au fost extrase nelor de cărbune rebutate cărbunelui extras, se nu- 
peste sarcinile de plan pentru calitatea necores- nerS cele conduse de 
538 tone de cărbune. A- punzătoare în luna sep- Policiuc Dionisie, lacob 
cordînd o atenție sporită tembrie, față de luna pre- Petru și Bălănescu Ma- 
alegerii șistului vizibil, cedentă a fost redus cu noilă.

Au scurtat termenele de reparații
, 0 preocupare de seamă tone. De Ia începutul a- însemnat Ia obținerea a- 

a: colectivului sectorului cestui an și pînă în pre- cestui succes l-au adus 
transport de la E. M. Eo- zent, rodul acestei preo- lăcătușii Danciu loan,
nea. este reducerea fim- cupări s-a concretizat în Lupu Nicol a e, Jurcă loan,
pului de reparare a loco- reducerea cu 50 la sută a Buia Ioan. Silinca Ioan,
motivelor electrice cu tro- timpului afectat repara- Jurcă Ștefan din echipa
lei și a vagonetelor de 10 țiilor în depou. Un aport condusă de Cuc Dumitru.

Noi obiective în lucru

1 ■ Dana Cornelia este o prietenă nedespărțită a cărții.
In fișa ei de cititoarfe de la biblioteca clubului muncito

resc din Petrila sînt înregistrate în acest an 42 de cărți. 

Pînă la sfîrșitul anului vrea să mai citească încă 20 de 

ț «ți.

ultimul etaj al clădirilor respective.
Paralel cu blocurile, se desfășoară 

cu intensitate și construcția de dru
muri și canalizări. La drumuri, bri
gada lui Stoica Ilie execută asfalta
rea noii străzi care face legătura 
cu blocurile F 2, F 3, В 14 și В 15, 
puse deja în recepție, iar la canali
zări se lucrează 
la ultimele le
gături ale blo
curilor cu cen
trala termieă 
nr. 1 pentru a 

se termină încă 
în luna. Octom
brie.

ale

Dimineață senină de oc
tombrie...

Razele jucăușe a-le soa
relui zburdau vesele pe fe
țele copiilor. O mare de 
cravate roșii- își legăna mă
tasea în adierile călduțe 
toamnei.

Multi dintre pionierii ve- 
niți la deschiderea casei 
pășeau pentru prima 
pragul luminoaselor; săli în 
care, în întîmpinarea for, 
au fost așternute covoare 
moi, au fost prinse perde- 
luțe imaculate’ la geafnuri. 
au fost aranjate flori mul
ticolore în glastrele stră
vezii. Cei mici veniseră 
sfioși, de mină cu părinții. 
Pionierii mai mari, erijați 
in amfitrioni, s-au grăbit 
să-i ia sub protecția lor. in- 
vestindu-i cu titlul de- „stă- 
pîni ai Casei pionierilor".

Tovarășul lațenco Victor, 
directorul Casei pionierilor, 
a adresat un cald» cuvî-nt 
de bun sosit. Apoi pionie
rii au salutat in mijlocul 
lor, venit să împărtășească 
cu ei evenimentul începerii 
activității Casei pionierilor, 
pe tovarășul Șorecău Solo
mon, prim-secretar al co

lor 
oară
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In iermen 
și de calitate

In ultimul timp muncitorii, tehni
cienii și inginerii serviciului electro
mecanic de la mina Vulcan au obți
nut realizări care le fac cinste. Ast
fel, pentru îmbunătățirea transportu
lui de rambleu și pentru înlăturarea 
pierderii de apă la pîlnia de ames
tec de la puțul 7 vest, în sectorul 
111. s-a înlocuit conducta de ram
bleu de pe suitorul nr. 10 și s-a in
stalat și pus în funcțiune o instala
ție de rambleu în blocul VIII. De 
asemenea, la puțul orb nr. 3 (ori
zontul 480) s-a montat o nouă sta
ție de compresoare și se află în curs 
de execuție lucrările de montare a 
unei centrale telefonice automate 
pentru uz subteran.

Hotărîte să sprijine cit mai eficace 
activitatea brigăzilor de mineri, nu
meroase echipe de electricieni • Și lă
cătuși, au început o sistematică veri- 
fiecare a felului în care sînt făcute 
împămîntările utilajelor din subteran 
și repararea platformelor de întoarcere. | 

Fotografia reprezintă pe unul din
tre meseriașii destoinici de la ter
mocentrala» -Paroșerf-i’ O- striingferul 
Dornic fțiberiu, evidențiat îrț.îptre-, 
cerea socialistă. ‘

Garnet : Duminică la Casa
mitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani. Au început dis
cuțiile, voia .. bună, veselia 
revederii.

— Eu vreau să mă fac 
pictor — își: destăinui visul 
un prichindel din -ciasa a 
Ii-a. De: aceea m-am înscris 
la cercul de Arte plastice, 
eu miner, eu profesor...

Erau prezenți . .-.Micii mi
neri", azi membri ai cer
cului cu acest nume, schim
bul de mîine al, harnicilor 
lor părinți. Alături de el
se afla un grup de pionie
re care își dezvăluiau ta
lentul în ritmuri grațioase 
ia cercul de balet.

Cei mai mici oaspeți, 
viitorii purtători ai cravate
lor roșii, s-au îndreptat spre 
sala de basme. Aici. în lu
mea mirifică a poveștilor.' 
ei aveau să, dea mina cu 
vechii lor prieteni, din anii 
preșcolari : Ileana 
zeana. ’ Făt-Frumos; 
șă-i vadă pe moș 
și pe șireata vulpe; 
să lege prietenii
năstrușnici eroi creați 
fantezia -. poporului.

Cei mai nerăbdători 
reînceapă munca erau

Cosîn- 
aveau 

Martin 
aveau 

cu alți 
de

să 
cei

Pe aici trece cărbunele 1

Organizația de partid din școală 
își poate spori rîndurile

Numărul sălilor de clasă și al e- 
levilor situează Școala generală de 
8 ani nr. 5 din cartierul .Livezeni 
printre cele mai mari din orașul Pe
troșani. Zilnic, 1 200 de elevi inun
dă străzile celui mai tînăr și mai 
mare cartier al Petroșaniului îndrep- 
tîndu-se spre frumoasa lor școală. 
Aici ei se pregătesc temeinic pentru 
a deveni constructori de nădejde ai 
vieții noastre noi, oameni înaintați, 
cu o înaltă conștiință. Jn organiza
rea și desfășurarea procesului de 
Formare a omului nou, de educare 
ă tinerelor vlăstare ate oamenilor 
muncii în spiritul dragostei fierbinți 
față de patrie, al devotamentului față 
de partid, un rol de mare răspun
dere revine organizației de partid din 
școală.

O condiție principală pentru ca or
ganizația de bază din școală să 
desfășoare o muncă multilaterală de 
pregătire politico-ideologică a cadre
lor didactice, de creștere a răspun
derii lor față de nobila misiune ce 
le-a fost încredințată este ca ea 
să fie puternică, să cuprindă pe cei 
mai buni profesori și învățători și 
prin ei să ridice la un nivel tot mai 
înalt procesul instructiv-educativ. Or

de Artă dra- 
aduceau cu 
bagaj de ex- 
anii trecuți.

pionierilor
de la cercul 
matică, care 
ei un bogat 
periență din
Pionierii de la cercul „Mi
cii naturaliști" și-au încon
jurat cu dragoste profesoa
ra, afișîndu-și o mină gra
vă. Deh. așa cum le șade 
bine unor... viitori oameni 
de știință. Filateliștii nu se 
lăsau nici ei mai prejos în 
ceea ce privește pasiunea 
și zelul unor „erudiți".
5 începătorii de la cercul 
Fote au înregistrat deo
camdată in imaginație di
verse aspecte din acea zi 
febrilă, iar operația deve
lopării au încredințat-o 
memoriei. Un grup de pio
nieri de la cercul „Mîini 
îndemânatice" controversau 
cu cei ce manifestă velei
tăți sportive, care afirmau 
că și tenisul de masă cere 
mîini îndemînatice:

Mult timp s-au purtat 
discuții vii, s-au făcut pro
iecte pentru un an întreg, 
s-au brodat visuri care 
abia înfiripate vor deveni 
în curînd fapte...

ZENOBIA ILIEȘ 
profesoară 

ganizația de partid (secretară tova
rășa Stoicescu Maria), a obținut în 

.activitatea sa unele realizări, dar în 
ce privește întărirea rîndurilor ei prin 
primirea de candidați și noi membri 
de partid, rezultatele sînt cu totui 
insuficiente. De la adunarea de dare 
de seamă și alegeri care a avut loc 
în toamna anului trecut — deci în- 
tr-un interval de aproape un an +- 
această organizație de bază a pri
mit doar două candidate, pe tova
rășele lațenco Maria, profesoară, și 
Mitică Angela, învățătoare. Număr 
cu totul insuficient, ținînd seama de 
faptul că școala are un corp didac
tic numeros, că multi dintre învă
țători și profesori nutresc dorința de 
a intra în rîndurile candidaților de 
partid.

Cauza numărului mic de candidați 
primiți nu este alta decît slaba 
preocupare pentru primirea în pytid

(Continuare în pag. 3-a)

Дѵагіа a fost lenediafă
Telefonul sună prelung. Unul din

tre electricienii aflați în atelier se 
apropie și ridică receptorul. De la 
celălalt capăt al firului vocea su
praveghetorului din gara plinelor a 
minei Lupeni comunică : Motorul 
de la lanțul nr. 2 s-a defectat. Tri- 
mite-ți de urgență pe cineva să-1 
repare.

După terminarea convorbirii, Nă- 
săleanu Radu se îndreptă spre ce
lălalt capăt al atelierului unde, lu
crau electricienii de revizie Damian 
Aurel și Mazăre Ioan. In ga
ra de pline, lanțul nr. 1, ră
mas singur în funcțiune, făcea din 
greu față numărului mare de va- 
gonete încărcate cu cărbune. Fără 
să stea nici o cligă pe gînduri Da
mian Aurel și Mazăre loan se apu
cară de lucru. Defecțiunea era seri
oasă. Din cauza prafului de grafii 
provenit de la uzarea periilor, fazele 
de la inelele colectoare și colectorul 
se deterioraseră. Motorul trebuia 
demontat.

Sferturile de oră treceau parcă 
zburînd. In privirile munci
torilor de Ia transport și cul- 
butor se citi. îngrijorarea. Oare va 
rezista la suprasolicitări lanțul nr. 
1 ? Deodată răsuflară ușurați. Elec
tricienii începuseră asamblarea mo
torului de la lanțul nr. 2. După pu
țin timp supraveghetorul de serviciu 
auzi comanda: Atențiune, cuplăm 
motorul. încet lanțul se puse în miș
care. Pe chipul electricienilor Da
mian Aurel și Mazăre loan înflori
ră zîmbete de satisfacție. Totul era 
în ordine.

IOAN ARDELEANU
. corespondent

I . (Sonstructorii șantierului Petroșani 
au1 pus Tn'lucru noi obiective. Ast
fel. a fost începută săparea fundației 
la blocul G 7 avînd 40 apartamen
te, "iar la blocul G 2 tot cu 40 apar
tamente șe toarnă deja betonul de 
fundație și elevație.

Lucrările se desfășoară cu- intensi
tate și la celelalte obiective noi, în
cepute cu puțin timp în urmă. Ast
fel,, la blocul G 1, brigada lui Onel 
Florea a ajuns cu zidăria la etajul 
II, la bloeul J 4, brigăzile lui Nagy 
Dezideriu și Both Ștefan execută de
ja al treilea palier, iar la blocurile 
F l .și H 1 zidarii conduși de Kadar 
Ștefan' și Pîrvu Victor au ajuns ia
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După două luni de utilizare a combinei K.W.B.-2
Au trecut mai bine de două luni 

de tfnd în abatajul frontal din pa
noul I din stratul ÎS blocul 11 sud 

- de ia mina Vulcan s-a introdus com
bina K.W.B.-2. Perioada scurtă a 
confirmat pe deplin utilitatea acestui 
utilaj modern in sporirea continuă a 
productivității muncii.

in cursul celor două luni, cu aju
torul combinei s-a realizat o avan
sare pe direcție de 70 m, cu ud front 
al cărui lungime a avut în medie 
70 ml. In urffia introducerii utilaju
lui, indicii tehnico-economiei realizați 
în abataj au sporit substanțial. Fa
ță de viteza de 10-15 ml pe lună și 
productivitatea de 2 tone pe post, în 
urma introducerii combinei, în abataj 

: se realieează o viteză de 35 metri 
.' și o productivitate de peste 4 tone 

cărbune pe post. Prin creșterea vi
tezelor de avansare, dirijarea presiu
nii M execută mult mai ușor, fapt 
сё a permis reducerea efectivului bri
găzii din abataj cu 10 oameni.

Care au fost factorii care au asi
gurat într-un timp relativ scurt de 
la introducerea combinei obținerea 
acestor realizări ?

in primul rînd, plasarea utilaju
lui la un loc de muncă care prin 
caracteristicile de zacăftlînt se pre
tează la o mecanizare de acest gen, 
respectiv, o grosime a stratului de 
1,2 m și o înclinare mică, de 10-12 
grade. Apoi dotarea abatajului cu 
întregul complex de utilaje menite 
*fi asigure combinei condiții tehnico- 
orgsnizatorlce optime spre a da ma- 
llmum de randament. Abatajul este 
dotat cu transportoare blindate de 
mere capacitate, de tipul Slash, pe 
tare se deplasează și combina de-a 
lungul frontului, și este susținut cu 
armături moderne: stîlpi hidraulici 
G.S. și grinzi îft consolă V.D.U. De 
asemenea, o mare însemnătate pentru 
exploatarea rațională a combinei a 
avut-o organizarea superioară a mun
iții în abataj pe principiul de bri
gadă complexă și desfășurarea lu
ciului în flux continuu. In acest 
seop membrii brigăzii au fost iti- 
Struiți din timp asupra modului de 
utilizare a combinei, executarea co
rectă a operațiilor, îndeosebi a di
rijării presiunii cu ajutorul susține
rii moderne etc. Cel mai buni mem
brii ai brigăzii, șefii de schimb, au 
fost calificați și îndeplinesc și func
ția de combainieri. Pe planul măsu
rilor organizatorice se mai poate rele
va asigurarea la locul de muncă al 
Unei asistențe tehnice competente

prin cadre medii tehnice eu ex
periență și eu o pregătire profesio 
nală corespunzătoare.

De relevat dă indicatorii tehnico-e
conomiei din abataj slnt tot mai 
ridicați pe măsura perfecționării or
ganizării lucrului și îmbogȘțteli ex
perienței membrilor brigăzii îh folo
sirea utilajului; ca dovadă, dacă în 
prima lună a experimentării combi
nei în abataj s-au tăiat doar două 
fîșii pe zi, în a dotia lună la fleca
re 2*3  zile se scoate o fîșle în plus, 
adică trei fîșii pe Zi.

Indicatorii realizați in cele două 
luni cu ajutorul combinei puteau fi 
însă și mai 
utilajului nu 
unele motive 
bază liefiind 
frontului, din doi în doi metri u- 
vausate trebuia scurtat transporte 
rul, ceea ce s-a soldat cu pierdere 
de timp. Tăierea cărbunelui a fost 
frînată deseori din cauza transportu
lui pe galeria de bază, 
producției pe galeria de bază este 
deservită de transportoare S.K.R. care 
se defectează ușor la suprasolicitări; 
de asemenea, silozul în Care este 
vărsat cărbunele are o capacitate 
redusă și în lipsi de vagOnete, nu 
satisface debitul de producție re
zultat din abataj.

Incepind din luna octombrie, după 
trecerea unui ax colector, s-a ata
cat un panou Intre orizonturile 
(675-705) cu o lungime de 1B0 m, 
care prezintă condiții favorabile uti
lajului, folosirii lui raționate. Dată

mari dacă funcționarea 
ar fi fost stinjenită de 
și anume: galeria de 
perpendiculară pe linia

Evacuarea

fiind lunginiea constantă ă frontului 
(galeria de bală este perpendicula
ră pe front) se evită modificările 
lungimii transportorului, abatajul s-a 
apropiat de silozul colector și ast
fel rețeaua transportoarelor S.K.R. 
s-a micșorat de la 140 Ia 75 m, ceea 
ce va diminua numărul defecțiuni
lor, deci stagnarea producției în a- 
âbataj din cauza transportorului. Da 
asemenea, prin modificările aduse de 
cadrele de specialiști construcției 
stupilor G.S. s-a asigurat o mal ma
re stabilitate grinzilor pe stîlpi, ceea 
ce va scurta operația de ridicare a 
grinzilor în consolă.

In prezent se studiază evitarea u- 
nui alt inconvenient care a stînje- 
nit operația de tăiere: tocirea cuți
telor de pe tamburul tăietor în urma 
frecării. Pentru remedierea acestui 
neajuns se vor aplica plăcuțe vidia 
pe întregul corp al cuțitelor, nu nu
mai pe vîrful acestora, cum s-a pro
cedat pînă acum.

Pentru viitor există condiții pen
tru utilizarea și mai deplină a com
binei K.W.B.-2. In acest scop se 
impune însă valorificarea largă a 
rezervelor interne din abataj, care 
constau în perfecționarea continuă a 
organizării muncii, prin scurtarea du
ratei operațiilor, incboebi, a cater 
auxiliare, asigurarea de condiții teh- 
niao-materlale optime pentru ca pro
cesul de poducțle în abataje să se 
desfășoare fără perturbări etc. A- 
ceaata presupune studiu, căutări per
severente.

1. DU1EK

Încălzirea aerului comprimat 
în circuitul conductelor pneumatice fc ,

La puțul nr. 4 E. M. Uricani in- c3 Iii farffifcЧЙІпЙггёВ. Ifl кШа-й 
stalația de împingâtuare de Va gone- 
te în colivii este acționată cu aerul 
comprimat din rețeaua pneumatică 
a t nei. tu timpul iernii, din aaUea 
frigului, s-au ivit multe deranjamen
te la conductele de aer comprimat 
și la dispozitivele pneumatice ale 
frînelor și împingătoarelor. Apa din 
aerul comprimat condensa și înghe
ța. Instalațiile nu puteau funcționa 
pînă cînd nu ee 
Pentru lichida

rea acestor nea

junsuri s-a insta

lat o sobă metali-

efectua dezghețarea.

ta eu diaM№ul de № mm. Un ca
păt al acestei conducte cele legat 
la re|aaaa d« Mr comprimat cu 
diametrul de 200 mm, iar al doltea 
capăt la spirală și de acolo condusă 
la IfiatalațNIa mai atu amintite.

Airul comprimat, rece, toecîhd 
prin spirala din jurul tobei meta
lica міе Incitai! aslgurind funcțto- 
narea neîntrerupta a Inetaltțlai.

H. Unii іікініі иіііій [intim ііішш 
li ішііі

organizarea
Lupeni bri-

ia ceea ce privește 
muncii, menfionăm că la 
gada M cOmpuhe dl» schimburi spe
cializate in operațiile de bază: tăie
re, montare și dirijare a tavanului, 
iar la Aninoaăa l-a atperlmentat 

.organizarea complexă a brigăzii, ob- 
ținîndu-se rezultate bune.

In situația actuală, la mina Lu- 
peni obținerea de viteze sporite de

и w
cweapunsătoare și împingătoare me
canice pentru deplasarea acestora 
fără demontare, îti «audițiile folosi
rii grinzilor în consolă; dotarea bri
găzilor cu perforatoare percutante și 
rotative In Cazul variațlunii durită
ții cărbunelui pe grosimea stratului; 
utilizarea combinelor și plugurilor 
de Cărbune în limitele dotării, acolo 
unde condițiile zfcămîntului penal)

ln abatajul frontal minerii ridică grinzile № consolă.

Turnul pufului auxiliar nr. 1 al minei Dîlja.

Mecanizarea operației 
de betonare în galerii

Maistrul minier principal Kelemen Zoltan, de la sec
torul de investiții al minei Drioani, a prezentat cabi
netului tehnic al exploatării propunerea c№ transportare 
a betonului, de ia betonieră la locul da turnare (după 
cofraj) cu ajutorul mașinii de rambleiat EM-II/7 „Brie- 
den". Mașina de rambleiat șl betohiera de 150 litri cu 
schip de alimentare lucrează îrrtr-o stație de preparare 
a betonului, de la Care se poate betona la cîte 100 m 
distanță în ambele sensuri.

Avantajele constau din reducerea eforturilor fizice ale 
muncitorilor, eliminarea operațiunii de batere a beto
nului — aceasta făctndu-se prin însăși proiectarea a- 
mestecului și creșterea randamentului la operațiunea de 
betonare.

Folosind această mecanizare, randamentul de beto
nare va putea crește, de ia І la 2 mc/poet.

(Din „Buletinul de informare tehnică" al G.C.V.J.)

avansare este frtnată de următorii 
factori; plasarea insuficientă a li
niei de front; organizarea brigăzilor 
pe baza specializării schimburilor pe 
operații de bâiă, existența multiple
lor intercalații sterile, efectuarea 
transportului în abataj cu două trans
portoare SKR-11 în serie, .a căfforf 
capacitate tiu corespunde capacității 
de producție a abatajului etc;

*(t Pe baze constatărilor-de pînă a- *'  
eum se desprind următoarele con
cluzii generate:

Linia de front a abatajelor | 
frontale existente în . Valea Jiului nu 
este folosită la capacitatea ei, se 
mențin urț număr ; тйге de. abataje = i 
în funcție eu 0 plasare redusă față | 
de posibilități;

— Specializarea schimburilor pe o- 
perații de bază este o formă de or
ganizare învechita carie trebuie a- 
bandonată;

— In majoritatea cazurilor trans
portul producției atît în abataje cît 
și pe. preabatajele .direcționale pînă 
la buniterele colectoare se face cu 
transportoare necorefepunzătoârc, de 
capacitate mică și construcție sla
bă, ceea ce în unele cazuri face ne
cesară montarea lor. în serie. ,

Făț8 de acestea, în vederea îm- ; 
bunătățirii vitezelor de avansare se 
impun următoarele măsor!: !

— Asigurarea plasării normate a 
abatajelor, în care sens trebuie în
tocmite proiecte de organizare a 
muncii pentru fiecare abataj în par
te; organizarea de brigăzi complexe, 
îft cate tot efectivul să execute o- 
perațille fluxului tehnologic în ordi
nea lor cronologică; susținerea aba
tajelor frontale cu grinzi metalice 
în consolă; dotarea abatajelor cu 
transportoare blindate cu capacitate

aceasta; experimentarea în continua
re a poditurîi metallce-elăstice din 
benzi de oțel și plasă de sîrmă în 
vederea extinderii acestui procedeu; 
ttiențlderea Căilor de acrls la aba
taje în stare bună; asigurarea asis
tenței tehnice corespunzătoare din 
partea personalului medht-telinic și 
ingineresc.

' Ing. I. ANDRlfGW
C.C.V.J.

Colțul celor certați %
cu N. T. S,

fie 
car

5,39

Din mineritul de peste hotare
Mine noi în bazinul 

Karaganda
Bazinul Carbonifer din regiu

nea Karaganda, Kazahstanul 
centra), devine o importantă 
bază a cărbunelui cocsificabil 
din Uniunea Sovietică. Aici a 
început construcția a șase noi 
mine care după darea în ex
ploatare vor permite dublarea 
extracției de cărbune în acest 
bazin.

Minele care se construiesc 
în regiunea Karaganda stat 
calculate pentru extracția 
nuală a 1,2—3 milioane
flecare. întregul proces de pro
ducție care necesită muncă grea 

i îh subteran vă fi mecanizat.

a 
tone

Acest fapt va permite ca pen
tru cele șase mine să fie nece
sare mai puține brațe de mun
că, decît în patru mine vechi cu 
capacităfi similare.

Fabrică de înnobilare 
a cărbunelui

După cum anunță agenția 
P.A.P., în localitatea Begonice 
din raionul Sadeckt a foet con
struita o fabrică de înnobilare 
a cărbunelui. In prima etapă 
fabrica va da 6,5 mil tone de 
produse din cărbune înnobilat. 
Aceste produse vor fi livrete 
întreprinderilor chimice, meta
lurgice, electrotehnice precum și 
altor ramuri ale industriei.

Control automat 
asupra consolidării 
tavanelor în mine
Revista engleză „New Scien

tist" a publicat intr-un număr 
al său recent o notă în care se 
arată că Fabrica „Emy Elec
tronice" a confecționat un sis
tem automat de control asupra 
consolidării tavanelor în mine. 
Legat de suporturi hidraulice 
care susțin tavanele, acest sis
tem emite semnale de avertis
ment, cînd vreunul din supor
turi este mișcat și verifică daeă 
suportul învecinat poate asigu
ra rezistența tavanului.

Cinci ore 
după instructaj

A fost trimis la exploatări an 
exploiio nou. Este cunoscut sub 
denumirea de A 1 și « M ex
pediat împreună cu instrucțiu
nile de folosire. Aceste instruc
țiuni cer, printre altele, ca tft- 
ir-o singură gaură să nu 
încărcate mai mult de trei 
tușe.

2 octombrie 1964, orele
dimineața. La mina Lonea U, 
inginerul șef adfiind Livlu Fe- 
lea ține un nou instructaj refe
ritor la manipularea exploziva- 
lui A I. Participă artificierii, 
șefii de brigăzi și maiștrii mi
neri care urmează să meargă 
lu lucru in schimbul I. Printre 
cei ebre iau parte la instruire 
se afin si artificieriil Marian 
Victor.

Tot S octombrie, orele 10. Ar
tificierul Marian Victor este che
mat pentru a pușca frontul fa 
abatajul din stratul 5 blocut 
VI. Dur să Veți beleai La trri 
găuri de la vatră Marian intro
duce cite patru cartușe. Abate
rea constatata de organele de 
control n fost recunoscută de 
„erou" lntr-n dedaratie scrisă.

Și iată că Marian Victor, ar
tificier de peste un an la sec
torul 1H al minei Lonea a „Ui
tat" instrucțiunile de care luase 
cunoștință numai cu cinci ore 
in urmă. Dar cum pentru astfel 
de „uituci" există și leac omul 
o. primit drept răsplată un pile 
In care i se aducea la cunoștință 
Câ a fost sancționat eu mantra- 
re scrisă cu avertisment și că 
a fost retrogradat la funcția de 
miner. Se găsește deci ac și реп
іи со locul celor care ignorează 
regulile șl indicațiile de secu
ritate а muncii.

F. CRISTIAN



Ші Mtlvitctn organizatei de partid 
dl te preparata htrlla

Magto мгШJ и «н
Gunitetal de partid da la prepara 

pa Pateilu а analizat recent intr-u 
ședință deschisă letal în care condu- 
eerea tehhieo-admlnistrattel a uzinei 
•e preocupă de îndeplinirea obiecti
velor prevăzute în pianul pregătiri 
tor de iarnă.

Referatul prezentat de șeful pre- 
pgrațiel a reliefat preocuparea pen
tru raxolvarea unor lucrări importan
te. S-au executat, printre altele, be- 
toflltea estacadelor de la transpor
toarele 8.K.R. de la stația de des 
epreare Lonea-Vulcan, s-a trecut la 
experimentarea unui nou sistem de 
avansare a tericoanelor de ia hal
tei prin susținerea liniei de cablu 
liră material lemnos, s-a betonat ca
nalul de scurgere a apei din Вего 
pentru a evita inundarea uzinei iii 
timpul ploilor și dezghețului.

fjlfaeuțiile purtate pe marginea re- 
fecteelui de către tov. Iștlcu Aurel, 
Cupșăn Atexafidru, Mddovati Traian 
CăUraty Ștefan, Tudor Marin șl Ru- 
ita Qnvrilă s-au axat îndeoaăbl de 
«rea ce trebuie încă făcut. S-a ară
tat, bunăoară, că trebuie urgentate 
lucrările de nivelare a sterilului de 
ta haldă, de punere la punct a cup- 
tâhttal de Încălzire de la haldă peii- 
trtl dezghețarea cupelor de funicu
lar, ridicarea terasamentului îh se- 
(ferea evitării inundării liniei de 
transport, itolarea conductelor exte
rioare de transport etc.

ta scopul asigurării primirii rit
mice de către preparație a produc
ției de cărbune de ia exploatările mi
niere Petrila, Lonea, Vulcan și A- 
ntaoMa, comitetul de partid a luat 
mtauri corespunzătoare in vederea 
tafâptuirfi la timp a obiectivelor pre
văzute în țganul pregătirilor de fer
itei.

ЫПйгі hrtre propapMlițti

ta vederea deschiderii în bune con- 
dițiuni a noului an școlar al învăță- 
mintului de partid, comitetul de partid 
al preparație! Petrila a luat măsuri 
ears să asigure cursanțllor condiții 
Optime de învățătură. S-au elaborat 
grafic*  de desfășurare a învațămln- 

фгімі de partid pe organizații de 
bază W au fost prelucrate în fața 
OurMnțUcr, au fast Stabilite nouă 
•ill uMe iși vor desfășura activi
tate*  eureurilt șl curiHtfife. Comlfe*  
tel de partid a reporttat pe mem-

de 
e- 
a 

fost primită în rîndul candidaților
d« partid abia la 2Э septembrie a,e.. 
deși ea și-a întocmit dosarul cu 6 
luni înainte. Nu poate constitui o jus
tificare pentru motivarea întfrzierii 
rezolvării cererilor de primire faptul

a găsit timp să se ocupe impre-
iină cu inginerul Stoica. Petru și 
cit cițiva membri din biroul orga
nizației de bază de acută proble
mă a consumului de lemn Care in 
momentul de fată a ajuns lu 33 
me/lOOtt tone de cărbune (/ m c 
sub cifra planificata), de ridicarea 
calificării profesionale a unor ti
neri pe rare i-a recomandat per-

90 de apârtamente 
în recepție

Sitele acestea, constructorii din fcu- 
peni prezintă la recepție blocurile <3 
1, C 2, G 3, — însumînd în total 
» apartamente. In prezent, pe io
tul respectiv, sub conducerea mai
strului Stoica loan se execută ul
timele lucrări de drumuri, alei și 
trotuare, iar sub îndrumarea mai- 
atruiui Feleki Ioan finisajele interi
oare, ca la venirea comisiei totul să 
fie pua la punct.

Drob Gheor-

Pentru a Clștiga încrederea, sti
ma și prietenia unui colectiv ce 
numără sute de oameni se cer 
dragoste de muncă, pricepere pro- 
jesiotutlă, o comportare demnă.

Printre minerii de la sectorul 
Iii al minei Vulcan care se bu
cură de mulți ani de stima și prie
tenia întregului colectiv se numă
ră și șeful de brigadă 
ghe. Statura, vor
bele și mișcările 
acestui om tră
dează de la primul 
contact vigoare și 
trundere a omului

...Din caUza unor greutăți o- 
biective in sector, cu cltva timp 
in urmă, brigăzile din pregătire 
mergeau șchiopătînd. 
chldarea acestui neajuns care pu
tea periclita producția de cărbu
ne se cerea urgent din partea in
ginerilor șl tehnicienilor un mare 
volum de mancă, lămurirea oa
menilor, îmbunătățirea unor pro
cedee de lucru etc. in calitate de 

puterea de pă- 
de acțiune.

Pentru li-

an

nu-

bfil săi care vor răspunde de ctft uit 
cerc mu uh curs din cadrul învăță- 
inîntului de partid.

In anul 1964-1965 la preparația Pe- 
trila vor funcționa 14 cercuri șl 
cursuri de invețămînt de partid unde 
au fost încadrați aproape 350 mem
bri și candidați de partid, precum fl 
tovarăși din activul fără de partid.

O parte dintre propagandiști, prin
tre eare Matei Petru, Rusan laeob, 
Butuza Pavel, Lorincz Henrich, Po
pescu Constantin și alții s-au și in- 
tîtait cu cursanții unde împreună au 
stabilit măsuri cu privire la desfășu
rarea în bune cotidițiuni a noului 
școlar în învățămîntul de partid.

Cresc rfMhrito 
«fMlzațiifor de HpI

La preparația Petrila muncesc 
meniși meseriași și alți muncitori 
tineri. îndrumată de comitetul de 
partid, organizația U.T.M. se preo
cupă cu simț de răspundere de an
trenarea tuturor tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor economice, la dife
rite acțiuni patriotice, la creșterea ni- 
velttlui lor politie. Pe baza sarcini
lor primite dta partea organizațiilor 
de bază, comuniștii ajută îndeaproa
pe pe utemiști în ridicarea calificării 
profesionale, în îndeplinirea sarcini
lor de producție și angajamentelor de 
întrecere. In urma unei asemenea 
preocupări, mtHțl tineri muncesc din 
ce in ее mai bine, se evidențiază 
îtl piâducji

In acest an 50 de utemiști prepa
ratori au fost primiți în rindurile 
membrilor și candidaților de partid. 
Printre cei Care au fort primiți se 
numără tinerii Jitea Petru, Rad Au
gustin, Hoțea Ștefan, Balirlt Іоан 
și alții. Ei sînt evidențtați Ih între
cerea socialistă și participă cu în
suflețire la diferitele acțiuni inițiate 
de organizația de partid și de orga
nizația U.T.M.

De curînd, la secția îlotăție de la pteparația cărbunelui din Lupenî s-a 
terminat montarea suflantei nr. 2 (to fotografie).

secretar al organizației de băză 
minerul Drob Gheorghe a cerut 
șefului de sector să împartă greu
tatea rezolvării acestor sarcini cu 
toți membrii de partid din sector. 
A fost elaborat un plan de măsuri. 
Mobilizați de exemplul lui Drob 
Gheorghe comuniștii n-au prege
tat să pună umărul unde era mai 
greu. htir-un timp scurt rețeaua 

Unul din minerii zilelor noastre 
шмланммшмммиымшшыіММіЯМАм

sonal școlii ce funcționează pe 
lingă exploatare și de conduce
rea treburilor din brigada sa (una 
dintre cele mai de nădejde din 
sector). Și iotă-l acum in biroul 
sectarului III înconjurat de nume-

• roși mineri și tehnicieni, rilspun- 
itnd la unele 
sau stringlnd prietenește ntîinile 
celor care se pregătesc să intre 
in subteran. De fapt, după spu
sele sale, a venit aici să discute 
cu maistrul principal larkas Lau-

lucrările de 
rfaptnditii. 

la pregătire 
fost depășit

de linii ferate pentru transport și 
deci accesul spre locurile de mun
că din pregătiri a fost îmbună
tățit, s-au schimbat unele metode 
de muncă cu randament redus, 
iar inițiativa de a se pușoa de 
două ori pe schimb, pentru a mări 
viteza de avansare în 
pregătire a fost larg 
Drept rezultat planul 
pe luna respectivă a 
cu aproape 100 la suta. In aceeași 
perioadă minerul Drob Gheorghe

o fișă in dreptul becului

nr. Э, cu cine doriți să

Timișoara, pentru circula-

TELEFONISTELE
La ceMrala tMefoflKlă din •fațio 

C.F.R. Petroșani munca e In foî : 
toate unitățile efectuează convorbiri. 
Cefe două tetefcinirte abia prididesc 
cu obținerea legăturilor. Iată, s-a a- 
prins un bec în partea stingă a •;* *-  
noului centratei. Repede, telefonista 
intră cu 
respectiv.

— Atei 
vorbiți ?

— Cu 
tie — se auzi în receptor vocea a- 
bontoului.

— Așteptați puțin, acum nu este 
liberă Timișoara, dar vă servirii ime
diat.

Peste cîteva minute, anunță;
— Aveți legătura cu Timișoara.
In acest timp, cealaltă telefonista, 

numărul 8, era și ea ocupată, stră- 
duindu-se să servească operativ ce
rințele

Cele două telefoniste. Popescu Ma
ria și Popescu Isabela, sînt cunos
cute ia întregul complex G.F.R. pen
tru munca ce o depun în vederea 
Obținerii rapide a legăturilor telefo
nice. Pentru felul lor de a munci 
stat respectate de către toți altohații, 
Iar în Cadrul unității sînt eviden
țiate lună de lună în întrecerea so
cialistă.

Organizația de partid din școală 
Iși poate spori rindurile

(Urmare aut pag i-a)

partea secretarei organizației 
bază șt a locțiitoarei sale. De 
xemplu, tovarășa Mitică Angela

din

întrebări. glumind

— iml place nespus de mult a- 
ceastă muncă, ne spune comunista 
Popescu Maria. Am în această me
serie peste 10 ani vechime și mă 
simt foarte mulțumită cînd pot ob
ține legăturile într-un timp Cit mai 
scurt. De altfel, abonați! noștri ne 
cunosc și de multe ori ne anunță 
cu cîte o oră înainte despre convor
birile ce le âu de făcut, în special 
cu Timișoara, Graiova sau București.

baza

că unele documente cerute de bi
rou nu sosesc la timp. Alte. două 
cadre didactice, tovarășele Voicules- 
cu Maria și Sîrbu Eugenia, au solj- 
citat primirea în partid și în acest 
scop au întocmit cereri, autobiogra
fii. Dar tovarășa secretari nu s-a 
gindit să ceară din timp celelalte 
documente necesare dosarelor lor și 
daci se amină procurarea acestor 
documente,- discutarea cererilor 
de primire bineînțeles că va întir- 
zia.

Cert este că organizația de 
«Hn această școală, câre in prezent 
număra 8 membri de partid și 2 
candidați, are condiții pentru a-șî 
spori rindurile. Cea mai mare parte 
a cadrelor didactice sînt tinere, stă- 
pînite de dorința de a muncii, de 
a se afirma. Activul fără de partid 
- t»și poate fl inel mărit — cu
prinde cadre didactice valoroase, ca
re nutresc ddridța de a intra 
partid. Dar pentru aceasta trebuie 
preocupare. Știut este că organiza
ția U.T.M. este principala rezervă de 
împrospătare a rindurilor partidului, 
dăr secretara organizației de partid 
nu a discutat cu conducerea orga
nizației U.T.M. probleme legate 
îmbunătățirea primirii in partid 
rîndul cadrelor didactice tinere.

Acum, după începerea noului 
de învățăitiint, cind 
111 se desfășoară din 
ția de bază trebuie 
pentru îmbunătățirea 
mire în partid.

de
din

an
activitatea șco- 
plin, erganlza- 
să ia măsuri 

muncii de pri-

rânjiți, fl interesează felul de lu
cră al acestui tehnician care prin- 
tr-o judicioasă coordonare a bra
țelor de muncă din raionul său a 
obținut tn ultimul trimestru im
portante realizări în producție. 
Cine știe, miine poate va trebui 
să dea Un sfat, să ajute pe vre
unul dintre maiștrii din sector. E 
bine să nu treacă niciodată cu ve

derea asemenea 
lucruri.

Intr-adevăr 
bine. Se I 

chiar foarte bine

t
♦
*♦♦
♦
î
♦

e
poete

spune că este
cină tn interesul colectivității oa
menii nu-și. precupețesc forțele, 
experiența, cunoștințele profesio
nale De asemenea, este cit se 
poate de bun șt faptul că tn sec- 
lorul Iii al minei Vulcan numărul 
oamenilor de felul lui Drob Gheo- 
ghe crește de la e zi lă tdta. el и 
este de mirare deci că un aseme
nea colectiv 'deține de aproape 4 
luni de zile drapelul de sector e- 
videnfiat ia întrecerea socialistă.

A. NICHIFOREL

♦

*♦*
4 
♦

IN CLIȘEU : Cefe două telefoniste

Noi le notăm și la ora indicrtl îi 
sunăm și ie dăm legătura. Git e de 
plăcut cînd auzi îh receptor cuvîntui 
„mulțumesc11.

...Convorbirea noastră s-a oprit 
aici, deoarece pe panoul centralei în
cepură să se aprindă mai multe be- 
culețe, iar abonați! nu trebuie să 
aștepte !

I. CRI ȘAN 
corespondent

Mărfuri vîfldtrie 
peste pian

Buna aprovizionare a. magazinuhd 
alimentar nr. 2 din Petroșani al că
rui gestionar este tovarășul Bodrog 
Alexandru, străduința personalului din 
unitate de a servi prompt șl civili
zat clienții au contribuit la obține
rea unor rezultate frumoase în mun
că. Această activitate și afluența 
cumpărătorilor spre magazin a per
mis personalului să vîndă peste sar
cinile de plan în primele 9 luni din 
acest an mărfuri în valoare de 
181 200 lei. Merită a fi scoasă ta 
evidență rodnica activitate a șefilor 
de roton Lângrăjan Maria și Ber- 
bely Agneta.

I. CIUR
corespondent

PROflRAM DE RADIO
8 octombrie

PROGRAMUL 1. 7,06 Piese dis
tractive, 8,00 Sumarul presSi aea- 
trale, 8,30 Melodii populare, 9,31 Pa
gini din operete, 10,10 Recital de 
poezie: „Cînfare morilor de lumi
nă", 11,00 Pagini din opere, 11,38 
Muzică ușoară de corhpozTOri ro- 
mîni, 12,03 Melodii populare cerute 
de ascultători, 12,30 Lecția de ltaiba 
engleză. Ciclul I (reluarea emisiu
nii din 7 octombrie), 14,30 Prietena 
noastră cartea, 15,36 Din folclorul 
muzical al regiunilor patriei: me
lodii din Banat, 16,30 Muzică u- 
șoară, 17,35 Antologie poetică: An
tonio Machado. Prezentare șl tradu
ceri de Aurel Rău, 18,15 Difl înre
gistrările cîntăreței Maria Tătfese,
18.30 Seară pentru tineret, 20,40 
Lecția de limba franceză. Ciclul I, 
20,50 Duete de mare popularitate 
din operete, 21,15 Părinți și copii.
21.30 Muzică de dans, 2^15 Muzică 
ușoară interpretată de Tino Roși. 
PROGRAMUL II. 9,03 Muzică dis
tractivă din operete, 9,30 Vreau să 
șfiu (reluarea emisiunii din 5 oc
tombrie), 10,00 Din muzica popoa
relor, 11,13 Lecția de limba rusă. 
Ciclul 11 (reluarea emisiunii din 7 
octombrie), 12,45 Muzică ușoară de 
Richard Steiri^ 13,08 Gîntă Maria 
Crișan și Ion Buzea — muzică dta 
0pefe, 14,30 Soliști și forittețil de 
muzică ușoară, 15,30 Știința în sluj
ba păcii, 18,00 Fragmente 
ra „Flautul fermecat" 
19,05 Tîfierî inferpreți

din ope- 
Mozart, 
muziță 

dragoste, 
de con-

de 
de 

populară, 19,30 Melodii de 
19,50 Deschiderea stagiunii 
certe: Transmisiunea concertului
Orchestrei de Studio și a corului 
Radiofelevlzlunîi, 22,30 Pagini lifie» 
din operete.

Cinematografe
PETROȘANI — у NOIEMBRIE: 

Madame Sans-Gene; REPUBLICA: 
Inspectorul și noaptea; PETRILA: 
Trei plus două; I.1VEZEN1 : Plaja; 
ISCRONl . Zile de fior și rîs; ANJ- 
NOASA ; Pisica de mare; VULCAN : 
Qujvitoc; URIGANI : Agata iHă-te 
de crime.
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Ma delegației de 
а й. P. Мое

PEKIN 6. Corespondentul Ager
pres, E. Soran, transmite :

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne, condusă de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
ai R. P. Romîne, s-a înapoiat marți 
la Pekin după o vizită ia Harbin. 
Delegația a fost însoțită de Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic ai 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat.

La plecarea din Harbin, oaspeții 
au fost conduși la aeroport de con-

ai organelor 
de stat, precum 

ai muncii,

-t ( ■ ULTIMELE
■..... 'iul

0

locale de 
și de nu- 
care au

I delegația

ducători 
partid și 
meroși oameni 
manifestat călduros pentru 
romînă. Un grup de tinere fete au 
oferit buchete de flori.

La sosirea pe aeroportul din Pe
kin, delegația a fost întîmpinată de 
He-Lun, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, Wan 
Bin-nan, adjunct al ministrului afa
cerilor externe și de alte persoane 
oficiale.

BERLIN Ședința festivă consacrată 
celei de-a 15-a aniversări 

a proclamării
BERLIN 6 (Agerpres).
La 6 octombrie a avut loc la Ber

lin ședința festivă consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a constituirii 
R. D. Germane. Au participat peste 
5 000 de persoane — reprezentanți 
ai tuturor partidelor democratice și 
organizațiilor de masă, fruntași in 
producție, veterani ai mișcării munci
torești germane, ostași ai 
populare naționale, delegați 
citorilor din întreaga țară, 
și invitați din 46 de țări.

In prezidiul Adunării au 
conducători de partid și de
luat loc, de asemenea, conducătorii 
delegațiilor străine de peste hotare 
sosite la sărbătorirea aniversării 
R. D. Germane, printre care și Ni- 
colae Ceaușescu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. secre
tar al C.C. al P.M.R.

Ședința a fost deschisă de E. 
Correns, președintele .Consiliului Na
țional al Frontului Național al Ger
maniei democrate. Apoi a luat cu- 
vîntul Walter Ulbricht, prim-secre-

Știri din R. D. Germani

R. D. Germane
tar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

☆

tovară-

Discursul lui de Gaulle
BUENOS AIRES 6 (Agerpres).
Președintele Franței, de 

și-a continuat luni vizita sa 
în Argentina. Șeful statului 
a fost oaspetele studenților 
feșorilor de la 
Buenos Aires.
Gaulle a susținut necesitatea „res
pectării riguroase a independenței 
celor mai puțin puternici de către 
cei puternici", 
rii de ajutor

Gaulle, 
oficială 
francez 
și pro- 

Universitatea dio 
In discursul său. de

precum și a „acordă- 
de către statele dez

voltate celor în curs d; dezvoltare".
In cursul după-amiezii în capitala 

Argentinei a fost dat publicității a- 
cordul intervenit între Franța și 
Argentina privind dreptul de imi
grare a .agricultorilor franceziș în 
această țară, în special al foștilor 
coloniști francezi din Algeria. Po
trivit acestui acord cele dduă gu
verne se obligă să acorde în viitor 
ajutor material și juridic instalării 
în Argentina a agricultorilor fran
cezi.

с°пв° Mercenarii albi sînt nemulțumiți
LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres).
Citind surse guvernamentale con

goleze, agenția UPI relatează că 
'numeroși mercenari albi „sînt nemul
țumiți și descurajați" în urma rezis
tenței opuse de forțele răsculate. 
Condițiile de junglă, arată agenția, 
sînt un permanent pericol pentru 
acești oameni obișnuiți să acționeze 
în cîmp deschis. In noaptea spre 5 
octombrie au fost găsiți morți trei

mercenari, în apropiere de localita
tea Lisala. Aceștia făceau parte din
tr-un detașament comandat de, că
pitanul vest-german Siegfried Mul
ler. Potrivit unor rapoarte, toți oa
menii lui Muller au fost uciși de 
răsculați. Agenția arată că forțele 
răsculate au prins un detașament 
de mercenari într-o ambuscadă lingă 
localitatea Lisala. pe care l-au ni
micit în întregime.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Potrivit unor date oficiale

3 704 000

furnizate 
statistică

Persic), în care se subliniază că „au
toritățile coloniale britanice, precum 
și reacțiunea locală caută prin toa
te mijloacele să înăbușe lupta de e- 
liberare a poporului din Katar. care 
cere acordarea independenței". Sute 
de patrioți au fost întemnițați, iar 
alți luptători au fost nevoiți să-și 
părăsească țara pentru a scăpa de 
persecuțiile la care erau supuși — 
menționează declarația.

armatei 
ai muri- 
precum

luat loc 
stat. Au

Declarația 
lui Abdullah Ibrahim

KUALA LUMPUR 6 (Agerpres).
Secretarul general al Comitetului 

somalez de. solidaritate a țărilor din 
Asia și Africa, Ali Abdullah Ibra
him, a declarat luni, la sosirea sa 
la Kuala Lumpur în drum spre То
кіо, că își va oferi bunele oficii pen
tru a media în conflictul dintre In- 
donezia și Malayezia. „Sîntem în
totdeauna gata să ajutăm la rezol
varea unor asemenea diferende pe 
cale pașnică. Dacă vom fi solicitați 
să ne aducem contribuția la rezol
varea lor, o vom face cu plăcere",
a spus e).

WASHINGTON 6 (Agerpres).
Fumi Nosavan, vicepremier al gu

vernului laoțian și șeful grupării de 
dreapta pare se află într-o vizită în 
Statele Unite a avut întrevederi cu 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 4

BERLIN 6 (Agerpres).
In dimineața zilei de 6 octombrie, 

delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne, condusă de
sul Nicolae Ceaușescu, c$re parii- 
cipă la festivitățile din Berlin con
sacrate celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane, a depus 
coroane de flori la Monumentul so
cialiștilor și la Monumentul ostași
lor sovietici. Au fost prezenți Willi 
Stopli. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G. și președintele 
Consiliului de Miniștri. Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei 

i Populare și vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și alți conducători 
de partid și de stat ai R. D. Ger
mane. In aceeași zi, delegația romî
nă a vizitat Expoziția 
R. D. Germane în cei 15 
crearea republicii.

Pregăfirea 
de specialiști agricoli

DRESDA 6 (Agerpres).
O mare atenție se acordă in 

R. D. Germană pregătirii cadrelor 
de specialiști pentru agricultură. 
Școala superioară de agricultură 
din Meissen, de pildă, a pregătit 
peste 2 000 de specialiști. Studen
ții școlii din Meissen sint trimiși 
la practică în cooperativele agri
cole rămase. în urmă, pentru a le 
ajuta să se ridice la nivelul celor 
fruntașe.

cu un de- 
Nava

Un nou cargou t

ROSTOCK 6 (Agerpres)'.
La șantierul naval „Warnow- 

Werit" din Rostock (R.D.G.), a 
fost recent lansat la apă cargoul 
„Rudolf Breitscheid",
plasament de 10 300 tone.
are o lungime de 142 metri și o 
viteză medie de 15 mile pe eră. 
Flota comercială a R. D. Germa
ne dispune în prezent de 106 nave 
comerciale de transport.

realizărilor
ani de la

N. E. 
sud

Comunicatul F. 
al Arabiei de

CAIRO 6 (Agerpres).
Frontul național de eliberare al 

Federației Arabiei de Sud rela
tează agenția MEN — a dat publi
cității un comunicat în care se a- 
rată că. forțele răsculate din aceste 
teritorii au atacat pozițiile britanice 
flin localitățile Jebal al Jelda și Al 
Zahra. In cursul luptei, care a durat 
patru ore, zece soldați englezi au 
fost uciși, iar alți cinci răniți. For
țele armate răsculate și-au reluat, 
de asemenea, acțiunile împotriva 
pozițiilor ocupate de trupele engle
ze în localitatea Mathbar, provocînd 
mari pierderi în oameni și materiale 
de război.

Rusk, și cu secretarul de stat ad
junct pentru probleme politice, Ave- 
rell Harriman.

înainte de a pleca spre Vientiane, 
Fumi Nosavan urmează să aibă în
trevederi și cit' ministrul american 
al apărării Robert McNamara.

Lexiconul Meyer
LEIPZIG 6 (Ageipres).
Recent s-au împlinit 150 de ani 

de la apariția primului lexicon e- 
ditat de Joseph Meyer. Gu acest 
prilej, la Institutul de bibliografi^ 
din Leipzig a avut loc o adunare 
festivă la care s-a anunțat apari
ția volumului VIII, ultimul, al 
noului lexicon Meyer (1961-1964)j

Majorări de preturi 
în Elveția

GENEVA 6 (Agerpres).
Biroul de statistică din Elveția a 

dat publicității un raport în care 
sînt consemnate noile majorări di 
prețuri din această țară. După 
prețul ziarelor a crescut cu 20 ia 
sută, Compania de radioteleviziuue 
din Elveția a hotărît să majoreze 
4Ѳ la sută taxa abonamentelor*  
radio și televiziune.

Curba prețurilor a crescut mai
Ies la mărfurile alimentare. In com
parație cu perioada postbelică, a-
ceastă categorie de mărfuri, după
cum menționează raportul, a crescut 
de 2—3 ori.

ea
la

a-

TOKIO.
dale publicității la Tokio, in cursul 
anului trecut un număr de 750 000 
de muncitori japonezi au avut de su
ferit de pe urma accidentelor in pro
ducție. Dintre aceștia 6 500 au murit.

OSLO. Potrivit Biroului de sta
tistică din Norvegia, la 1 octombrie 
1964 populația țării era de 
locuitori.

ROMA. Potrivit datelor 
de Institutul Central de
din Italia, in timp de un an — iulie 

, 1963—iulie 1964 — în 'întreprinderile 
italiene au fost concediate 283 000 
de femei.

ROMA. Pînă la data de 4 tx'.tom- 
brie în Italia au fost strînse 1273 
milioane de lire pentru fondul presei 
comuniste. Această cifră depășește cu 
342 milioane de lire suma strînsă 
în cadrul campaniei de anul trecut.

TRIEST, La chemarea organiza
țiilor sindicale, 11000 de muncitori 
de la șantierele navale din Monfal- 
căne și Triest au declarat o grevă 
de 24 de ore. Greviștii cer îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
trai.

BONN. Teama de a vedea apă- 
rînd în industria de automobile vest*  
germane un început de criză, așa 
cum se manifestă în prezent în Fran
ța, a provocat în săptămina trecută 
o puternică scădere a valorilor aces
tei industrii la buirsa din Frankfurt.

BAGDAD. La Bagdad s-a anun
țat că guvernul Irakului va cere Or
ganizației Națiunilor Unite să recu
noască oficial „Organizația țărilor 
exportatoare de petrol" (O.P.E.C.) 
în calitate de agenție specializată a 
Națiunilor Unite. Din O.P.E.C. fac 
parte numeroase țări arabe ale că
ror resurse petroliere slnt exploatate 
de companii străine.

DAMASC. La Damasc a fost dat 
publicității o declarație a Organiza
ției de luptă națională din Katar 
(șeicat situat pe litoralul Golfului
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Cosmos-47“
MOSCOVA 6 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a 

lansat un nou satelit artificial al 
Pămîntului „Cosmos-47“.

Pe bordul satelitului este insta
lată aparatură științifică menită să 
continue cercetările spațiului cos
mic, potrivit cu programul anun
țat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962.

In afara aparaturii științifice pe 
satelit sînt instalate: un aparat de 
radio-recepție, un sistem radio 
pentru măsurarea cu precizie a 
elementelor orbitei, un sistem ra- 
dîotelemetric pentru transmiterea 
pe pămînt a datelor cu privire la 
funcționarea dispozitivelor -și apa
raturii științifice.

Satelitul s-a plasat pe orbită, 
iar aparatura instalată funcționea
ză normal.

fost
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: Rachetă cu propulsie ionică
4

■*'  1
orbită o rachetă pe bază de pro
pulsie ionică; Purtătorul de cu
vint a subliniat că electricitatea 
necesară funcționării aparatajulăi 
va fit furnizată de un mic reactor 
nuclear de tipul „SNAP-1CP.

Această experiență denumită 
„Snapshot" stirnește de pe acum 
interes deosebit in rindul cercuri
lor științifice americane. O rache
tă de. acest tip a fost deța lansată 
cu succes in cadrul unui zbor sub- 
orbital de ta centrul din Ațlguela 
( California ).

I
întreprins contacte cu Cousteau in 
vederea construirii unui sat 
apele lacului Saint-Laurent.

o certitu-
sub

WASHINGTON. Potrivit decla
rației unui purtător de cuvint al 
forțelor aeriene militare america
ne, in primăvara anului viitor 
S.U.A. vor. încerca să plaseze pe

Sat submarin
OTTAWA. In vederea deschide

rii Expoziției universale din Mont
real din 1967. vizitatorilor li s-a 
pregătit o surpriză : este vorba de 
un sat submarin.

Intr-o declarație făcută presei, 
comisarul general al Expoziției. 
Pierre Dupuy, a declarat că ideea 
construirii acestui sat i-a fost in
spirată de exemplul comandantu
lui Jacques Cousteau, care a ame
najat un sat similar în Marea 
Roșie în vederea unor explorări 
submarine.

Dupuy a subliniat că s-au și

Grecii au dinți sănătoși
ATENA. Cercetări făcute in mai 

multe orașe din Grecia au stabi
lit că dinții grecilor conțin o canti
tate destul de mare de fior și că 
de aceea cariile slnt aici mai pu
țin răspîndite. Un stomatolog a- 
merican, care s-a ocupat de acest 
fenomen, a ajuns la concluzia că 
sarea de mare, uscată la soare, și 
care este folosită în Grecia, con
ține foarte mult fior.

Faișificator de monede
PARIS, ba Paris a fost desco

perit un falsificator care turna 
monede de 5 franci dintr-un a- 
liaj de piumb și antimoniu. Timp 
de patru ani el a falsificat mone
de în valoare totală de 400 000 
de franci, bani cu care își făcea 
..micile cumpărături".

Ernest Marples, ministrul britanic 
al comunicațiilor, a declarai că 
construirea tunelului sub Canalul 
Mlnecii a devenit acum

dine. El șl-a exprimat speranța 
că lucrările vor putea fi termi
nate in decurs de zece ani. Costul 
cheltuielilor a fost evaluat la 
160 000 000 lire sterline.

In vederea stabilirii traseului tu
nelului, vor fi săpate în fundul
mării circa o sută de găuri. Pen- J 
tru aceste lucrări, pregătitoare a ♦ 
fost alocată o sumă de 1250006 ♦

♦
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♦ 
♦ 
♦ 
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♦

lire sterline. Prospectările slnt e- 
feciuate de către un grup de -stu
diu numit de guvernele francez și 
britanic. Lucrările pregătitoare ur
mează să fie încheiate in 
mai 1965.

Record tragic
GENEVA. Intr-un studiu

luna
♦

♦

dat 
publicității la Geneva de Organi- 

a Sănătății 
că dacă în 

numărul cazu- 
cunoscut o a-

♦
♦

ф

zația Mondială 
(6.IVLS.) se arată 
cursul anului 1962 
rilor de holeră a 
preciabiiă scădere in întreaga lu- •
me. in anul 1963. numărul aces- • 
tora a stabilit un record tragic. J 
Din cauza acestui flagel social, * 
21 735 persoane și-au pierdut via- • 
ța în 1963 față de 12 016 în anul ♦ 
1962. ’ •
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REDACȚIA §1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani. **■-  nț Iei. interurban 322. automat 269.

Tunelul de sub Canalul Mînecii
LONDRA. In cadrul unei confe

rințe de presă ținută la Dover,

Tiparul i l.PJ± subunitatea Petroșani


