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Pentru buna aprovizionare a populației 
în perioada iernii

In. vederea aprovizionării popu
lației cu mărfuri alimentare pen
tru, sezonul de toamnă șl iarnă, 
O.CL. Alimentara Petroșani a luat 
o serie de măsuri. In ultimele 
luni s-a trecut la stocarea u- 
nei cantități de 227 tone diferite 
sortimente de conserve de legume 
în ulei și saramură, 45 tone con
serve de fructe și altele. Aceste 
prevederi s-au realizat în întregi
me.

Paralel cu aceasta s-a întocmit 
un jplan de aprovizionare pentru 
unitățile amplasate în puncte pe

riferice, greu accesibile și expuse 
la înzăpeziri. Aici au fost stocate 
însemnate cantități de făină de pli
ne, mălai, slănină sărată, ulei, za
hăr, marmeladă, orez, paste făi
noase, conserve de carne și altele, 
stocuri care se vor pune în consum 
numai în cazul cînd din cauza zăpe
zilor aprovizionarea curentă a uni
tăților respective va fi îngreunată. 
Totodată s-au făcut pregătiri pentru 
însilozări de produse legumicole 
la unitățile care aprovizionează 
muncitorii forestieri.

Brigada de frontaliști condusă 
de minerul Domokoș Andrei din 
sectorul II al minei Vulcan a 
reușit in luna trecută să extra
gă din abatajul frontal de pe 
stratul 18 blocul II cu 4 la sută 
mai mult cărbune decit prevedea 
planul. In același timp minerii 
brigăzii au economisit 31 m. c. 
de material lemnos. IN CLIȘEU: 
Colectivul schimbului condus de 
tov. Apostol Constantin din bri
gada Iui Domokoș.

—--------Ф------------

Seopă de odihnă la club
Este îndeobște știut 

că minerii din Ani- 
naasa sînt ■ oameni 
vrednici și silitori. Zi 
și noapte ei scot din 
măruntaiele pămîntu- 
lui bogăția de nepre
țuit a țării — cărbu
nele. Dar minerii a- 
ninoseni sînt și iubi
tori de frumos, de 
artă și cultură. Pen
tru ei se organizează 
la clubul muncitoresc 
din localitate nume
roase acțiuni și me

nifestări cultural-artis- 
tice interesante, in
structive, educative. 
O astfel de acțiune 
— o seară de odihnă 
pentru evidențiații în 
producție de la sec
toarele I și IV — a 
fost organizată sîm- 
bătă seara la clubul 
din Aninoasa.

Spectatorii au ur
mărit cu interes pro
gramul „Pe la noi, pe 
la sector", prezen
tat de brigada ar-

agitație a 
Programul 
activitatea 

care o 
celor

tistică de 
clubului. 
а oglindit 
rodnică pe
duc minerii 
două sectoare în lup
ta pentru cît mai mult 
cărbune, a populari
zat experiența frun
tașilor și a metode
lor avansate de mun
că în abataje. Tot
odată a criticat unele 
lipsuri ce se mai ma
nifestă, a luat atitu
dine fermă pentru li
chidarea lor.

— Б gata Vali, ry 
i-ai tăcut proba l f yo
.E In ordine, CX" I
altul la rînț!.

Gea care se adresase era șefa 
de brigadă Bușu ioana, bobina
toare de nădejde la atelierul de 
bbbingj al termocentralei Paro- 
șeni. Intr-un colț al atelierului, o 
sumedenie de motoare își aștep
tau rîndul pentru a intra în lu
cru. Erau de la ventilatoarele 
transformatoarelor de 60 MV A, 
de la grebla mecanică, de la su
flătoarele de funingine. De modul 
conștiincios în care sînt rebobi- 
note aceste motoare și de tim- 

minim de lucru folosit pen- 
rebobinarea fiecăruia, depin- 

în bună
normală a agregatelor

Din cînd în cînd, un tînăi 
înalt, șaten, Îmbrăcat intr-o sa
lopetă albastră, ■ intervenea cu 
un sfat, cu o lămurire. Era elec
tricianul principal Mucea Ioan, 
șeful atelierului.

— T-rebuie. să-i 
telor — li sp 
comandă mare.

dăm zor fe- 
adresa el. Avem 
Și apoi să nu ui-

măsură funcționa- 
pe

Simian 
Rudolf le demontau, 
cu grijă piesele com- 
apoi staloaroie le dă- 
primire fetelor. Aplecate 
meselor

ș<. 
le

preșpan, 
de

frumos îmbră- 
tinerele bobi- 
zor Fiecare 

fiecare a-

8 РШ
8 tru
8 de
8 rea
6 care le acționează.
? Electricienii Ghiura
o Tradnik
g rîriduiau 
g ponente, 
8 deau în
8 deasupra
g cate în
g natoare luci
8 avea sarcini precise,
® vea motorul ei. Mîînile lor înde- 
g mi notice introduceau cu grijă 
g bobinele în ancoșeie înguste ale 
8 statoarelor.
8

tan de motoarele de Ia electro 
montaj. Trebuie reparate și alea.

Munca decurgea norma’ Tetele 
erau în dispoziție de lucru. 
Dună tm sfat, o glumă, atmos
fera se înviora.

una din mese, o 
de vreo 19 ani, lu-

Părea îngîndurată. 
li zburau... cine 

la orele de curs de

Numfa la 
fată blondă, 
era tăcută.
Și gîndurile 
știe... Poate
după amiaza, de la Școala medie 
serală din Lupeni unde este ele
vă în clasa a XI-а, poate la 
reînființarea brigăzii artistice de 
agitație a uzinei poate...

I; F; Petro- 
măsuri con-

In cursul acestui an, activitatea 
economică din cadrul întreprinde
rii forestiere Petroșani s-a ‘ desfă
șurat la un nivel nesalisfăcător în la recuperarea restanțelor. In 1 șe- 
comparație cu sarcinile mereu cres- 
cînde ce stau în fața colectivului 
întreprinderii. Planul producției 
globale pe cele 9 luni care s-au 
scurs din anul acesta a fost în
deplinit numai în proporție de 
89,76 la sută, iar 
marfă de 89,22 la 
vinte forestierii 
au rămas datori 
tăți însemnate de masă 
deși hotărîrea adunării 
de alegeri a membrilor 
daților de partid de la I. 
șani, ținută în toamna anului tre
cut, prevede că în acest an colec
tivul întreprinderii va da peste 
plan 1600 m.c. lemn de lucru.

Pentru a veni în sprijinul recu
perării restanțelor de masă lem
noasă, comitetul de partid de la 
I. F. Petroșani, oragnizațiile de 
bază și-au propus să intensifice 
munca politică de masă în rîndii- 
rile forestierilor, să stabilească 
măsuri concrete, menite să ducă 
la îmbunătățirea activității econo
mice în pădurile Văii Jiului, la or
ganizarea temeinică a muncii în 
parchetele de exploatare. In acest 
scop a fost ținută, cu' două luni 
în urmă, o ședință lărgită a comi-

proporție 
cel al producției 
sută. Cu alte cu- 
din Valea Jiului 
patriei cu canti- 

lemnoasă. 
generale 

și candi- 
F, Petro-

telului de 
șani unde 
crete, care

partid - de ]a
s-au stabilit
aplicate în viață să1 ducă

mecanizării și mai buna folo- 
a utilajelor. De asemenea, s-a 
subliniat faptul ca tov. Stan- 
loan, Gristea Ștefan, Uie Du-

Kristi, §
gîndu-
se a-

— Hai 
spuneți 
rile ■ — i 
dresă părintește

brigadă. Ce te

gîndeam 
maturitate, 

dau 
ușor.prea

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Strungarul Straitferdt Francisc 
de la atelierul de reparații al mi
nei Vulcan execută, cu o înaltă 
precizie strunjirea pieselor nece
sare pentru repararea utilajelor 
miniere. Iată-1 în clișeu pe acest 
tinăr 
blerul 
aflate

dinfă s-a subliniat necesitatea îm
bunătățirii controlului. opetativ i din 
partea organizațiilor de bază asu
pra conducerilor sectoarelor, crea
rea de condiții optime de lucru 
forestierilor. în ședințe de comitet 
s-a subliniat și faptul că inginerii, 
tovarășii din conducerea întreprin
derii trebuie să-și desfășoare mai 
mult activitatea în mijlocul mun
citorilor din pădure unde să le a- 
corde asistență tehnică, să se 
preocupe mai intens de extinde
rea 
sire 
mai 
cău
mitru, Cocolan Constantin și alți 
membri ai comitetului de partid de 
la I. F. Petroșani să sprijine mai 
activ munca organizațiilor de ba
ză de care răspund, să participe la 
adunările generale ale acestora și 
să urmărească felul cum este dusă 
la îndeplinire hotărîrea comitetu
lui de partid cu privire la recupe
rarea restanțelor de masă 'lem- 

. noasă.
. Pe baza sarcinilor economice ce 

revin colectivului 
cît și în urma 
luat, comitetul de 
mat organizațiile 
adunările generale să analizeze, o- 
pftratjv. felul "în," care, se геаііЦиЙЙ 
planul de producție,' deficiențele 
ce se ivesc în muncă, să urmă
rească zilnic îndeplinirea îâcîîcfigr 
de plan pe - exploatări. -Totodată 
comitetul de partid a îndrumat -ce* 
mitetul sindicatului să treacă la 
organizarea agitației vizuale, care 
lipsește Ia unele sectoare și mai 
ales în parchetele și gurile de ex
ploatare, să afișeze panouri • și 
grafice prin care să fie populari
zați forestierii evidențiat! în între
cerea socialistă, succesele acestora 
ddbîndite în producție. In sectoa
rele forestiere din Valea Jiului 
trebuie intensificată 
colectivelor gazetelor de 

Comitetul de partid a 
conducerea administrativă 
prinderii ca în ’ locurile 
importante ale procesului de 
ducție să fie repartizați cei 
vrednici membri și candidați 
partid. Astfel, la exploatarea Bilele 
de la Voevodul a fost repartizat 
să lucreze maistrul Pahonțu loan, 
la exploatările Strîmbuța, Valea 
Seacă și Stolojoaia sortatorii Dră- 
ghici Iosif, Nicolaescu Stelian și

pe anul acesta, 
angâj amentului 

partid "a îndTU- 
de. bază ca j în 

>-
1 M

Valea 
și activitatea 

perete, 
îndrumat 
a între

mai 
pro- 
mai 

de

cele

strungar verificînd cu șu- 
dimensiunile unei piese 
în lucru.

Z. ȘUȘTAC

chiar 
îrtchi- 

aceasta 
spună și

fost 
îmi

f
Jana, șefa - de 
frămîntă ?

— Știți, fetelor,., mă 
la... examenul de
Trebuie învățat serios. îmi 
seama că nu va 1 fi 
Așa-i Vali ?

— Să știi că n-a 
așa de greu — cum 
puiam eu -s răspunse 
din urmă. Poate să 
Puiu.

— Cei doi, Draica V aleria și 
Mucea Ioan au terminat școala 
medie serală din Lupenj anul a- 
cesta și au luat cu succes exa
menul de maturitate----- interveni
să lămurească lucrurile tinărul 
maistru Andrei . Eugen. Și nu 
mă-ndoiesc că și. Kristi va trece 
cu succes și ultimul hop, al șco
lii medii. Rezultatele obținute in 
anii .precedenți și cele de la în
ceputul acestui an școlar confir
mă justețea acestei afirmații. Și, 

și la școală, Kristi dă dovadă 
multă silință și pricepere și 

lucrările din atelier. Dar nu

ca
de
la
numai ea. întreaga brigadă con-

D. GHIONEA

(Continuare în, pag. 3-a)
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(Continuare in pag. 3-a)

Echipa condusă de Ștumer Ernest se remarcă în cadrul centralei 
electrice Petroșani prin întreținerea corespunzătoare ce o asigură Uti
lajelor și agregatelor energetice. Clișetil înfățișează echipa făcind -ve
rificarea tehnică la pompa de vid de la turbina nr. 2.
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KUGBt ■ Știința Petroșani —
Unirea București 6-0 (6-0)

FOT

JIUL PETRILA 
C. F. R. TIMIȘOARA 0-0

După rezultatul de egalitate ob
ținut la Oradea de eehipa lor fa
vorită, suporterii Jiului au aștep

tat cu legitimă nerăbdare întîlni-

de echipa Jiul pe teren 'propriu 
nu este întîmplător. Ca și de alte 
dăti atacul s-a dovedit exaspe
rant de ineficace. Exceptînd cele 
două bare și cîteva șuturi ane
mice pe poartă, se poate spune 
că în rest atacantii Jiului nu au 
constituit un pericol pentru apă
rarea echipei timișorene.’ Jocul 
înghesuit pe centru, driblingurile 
duse la infinit, ta special de că
tre Oltan, Peronescu și Calan
dra, precum și numeroasele pase 
la adversar au constituit unii din 
factorii principali care au privat 
echipa de victorie. La rîndul ei și 
halfia a jucat slab. In ioc să do- 
mine mijlocul terenului și să ali
menteze în permanentă atacul cu 
mingi utile halfi a 
joritatea timpului, 
șilor. Nici aceștia 
jucat la valoarea
bîielile și nesiguranța In interven
țiile din prima repriză ale lui Pen- 
zes și Nicoară au creat multe e- 
moții în tribune. Si dacă oaspeții 
n-au reușit să maree în această 
parte « înttinirii, aceasta se da- 
torește îndeosebi pripelii atacanți- 
lor.

Jucătorii echipei
șoara 
prima 
pase 
seori pe picior greșit apărarea e-

a jucat, in ma- 
pe linia funda- 
din urmă n-ap 
lor reală. Bll-

Un șut la poartă, dar portarul 
timișorean^ printr-un salt acrobatic 
prinde cu siguranță-

rea cu C.F.R. Timișoara — frun
tașa seriei a Il-a din categoria 
B. Iubitorii fotbalului din Valea 
Jiului sperau să vadă un joc de 
calitate și (bineînțeles victoria e- 
Chipei lor favorite. Spre dezamă
girea suporterilor prezenți dumi
nică în tribune nu s-a întîmplat 
însă așa. Deși a dominat autori
tar în
nu a 
gol și 
minut 
și să 
țioașe.

Rezultatul de egalitate obținut

GF.R. Tltni- 
au practicat, în special în 
repriză, un fotbal curat cu 

precise care au prins de-

chlpel gazde. Cu o halite inepui
zabilă, oaspeții 
cui terenului și 
tice au știut să 
organizat.

Iată pe scurt 
importante din acest meci. In mi
nutul S Cazan trage 
la 20 de metri razant 
minut mai tîrziu. Ia 
oaspeților, extrema 
rescu ajunge in careu 
lează slab in portar.
14 gazdele sini pe punctul de a 
deschide scorul Insă mingea șutată 
de Casandra întilnește bara. O 
nouă ocazie de a înscrie se pro
duce in minutul 22 ctad 
viei trage din apropiere 
La Începutul celei de-a 
prize Casandra primește 
în careu de la Bicu și In față 
doar cu portarul ratează trăgînd 
slab afară. In ultimul minut 
joc timișorenii scapă cea 
mare ocazie de a înscrie: 
gheli singur în fața porții 
se pripește și trage afară. 

Arbitrul Mîndreș Simion 
rești) a condus satisfăcător 
toarele formații: Jiul Petrila : Zam
fir, Nicoară, Csutak Penzeș, FRANK, 
Cazan, MARTINOVIC}, Peronescu, 
Bicu, Oltan (Achim), Casandra. 
C.F.R. Timișoara: SUGAR, Talpai, 
FENIAT, CODREANU, L AZAROV, 
Mafa, Ghergheli, Șetu, Samson. 
Mureșăn Florescu (Moschici).

au dominat mijlo- 
tn momentele cri- 
se apere calm șl

cîteva faze mai

puternic de 
cu bara. Un 
un atac al 
stingă. Fio- 
de unde.șu- 
ln minutul

Martino- 
în bară, 

doua re- 
o minge

de 
mai 

Gher- 
goale

(Bucu- 
urmă-

D. CR1ȘAN
C. MATEESCU

repriza a П-a, Jiul Petrila 
reușit să maree nici un 
puțin a lipsit ca în ultimul 
de joc oaspeții să înscrie 
plece cu două puncte pre-

Atacantil Jiului:
— Păi, nu-i deajuns eă dominăm ?

Suporterul:
— Do ce nu măreați fraților î

CAMPIONATUL REGIONAL

știința Petroșani a obținut o nouă 
victorie pe teren propriu, de data 
aceasta în fata formației bucureș- 
lene Unirea. Meciul care a opus 
cele două formații nu s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic, dar fazele 
ce s-au creat au plăcut prin di
namismul lor. S-a jucat puțin „la 
mină" înaintașii disputlndu-și ba
loanele Studenții, care au ctștigat 
pe merit, au fost mai buni tocmai 
ta acest compartiment. Pachetul 
lor de Înaintași a fost moi bine 
legat, mai puternic. In schimb, 11

Din grămadă 
jocul subtil al 
lui Manolache 
Hristovici. Din

un șut puternic. De asemenea, in 
jocul de margine, Petrache și-a do
minat adversarii prinzînd majori
tatea baloanelor;
am mai remarcat 
lui Bogoi și jocul 
și al debutantului
linia de treisferturi, numai Iliescu 
și Drăcea s-au remarcat, primul 
pe jocul bun din apărare, iar al 
doilea prin cele cîteva incursiuni 
frumoase pe care le-a făcut.

Arbitrul ștefan Constantinescu 
ajutat Ia tușă de Paski Șt. și O-

IN CLIȘEU: O fază din intilnire

Victorie meritată 
ia Vulcan

Duminică, echipa minerilor 
Vulcan a făcut o partidă bună în 
meciul cu Aurul Brad de- care a 
dispuș cu scortll de 2—0. Partida 
a oferit spectatorilor clipe plăcute 
de fotbal, meritul pentru acest 
lucru avîndu-1 ambele echipe dar 
mai ales echipa din Vulcan care 
a făcut un joc frumos, eu 
pase în viteză și schimburi de 
locuri care au derutat de mai 
multe ori apărarea supranumerică 
a oaspeților. Oaspeții s-au apărat 

.organizat cu un half pe linia de 
fund 
doze 
cînd
bară 
ta plasă 
Chlceanu 
greșită a

Trebuie

victoria cu scorul do 2—0. prin 
punctele Înscrise de Sere* ta mi
nutul 12 și Sotir în minutul

Scorul putee lua proporții și 
mari dacă înaintașii echipei 
Petrila nu 8-ar fi pripit în 
porții adverse și dacă erau 
atenți la cele nouă lovituri 
colț de care au beneficiat, 
învingători s-au remarcat, 
leșcu, Foca și Dinache, iar 
învinși Stănilă, Păseuleseu
koși, ultimul foarte activ in linia 
de apărare a echipei

2—-11 C.F.R. Simerta — Minerul 
Ghelar 2-1.

★
maf 
din 

fața 
mai 

de
De la 
Sirbu - 
de la 

și Ra-

studențești.

ETAPA VIITOARE: Minerul Te- 
F.uc — Minerul Ghelar; Știința Pe
troșani -- C.F.R. Simerla; Aurul 
Brad ■— Jiul II Petrila; Construc
torul Hunedoara — Minerul Vul
can; Parîngul Lonea ■— Minerul 
Aninoaea; Refractara Alba Iulia — 
Sebeșul Sebeș; Dacia Orăștte — 
Retezatul Hațeg.

dar au fost nevoitl să co
de două ori: In minutul 7, 
Marin a șutat puternic ta 
și de acolo mingea s-a oprit 

și in . minutul 80 ctad 
a Interceptat o degajare 
portarului oașpe, 
semnalat faptul că gaz* 

dele au mai tras 
și au mal ratat 
da gol. Oaspeții 
poarta gazdelor 
deci rezultatul este normal șl pe 
deplin meritat.

de 3 ori in bară 
inc* două ocazii 
nu au periclitat 

nici un moment

Jiul II Petrila —
Știința Petroșani 2-0

întîlnirea de fotbal dintre, echi
pele Jiul II Petrila și' Știința Pe
troșani a prilejuit 6 luptă dîrză. 
Mai m<turăs »j сц .un pluș de v°- 

.. intă, echipa din Potrita « obținut

Dada Oraș-
5—2» Rete-

Refractara Alba lu-

ALTE REZULTATE: 
tio — Minorul Teliuo 
zațul Hațeg 
lia 0—1, Sebeșul Sobe* — Parîn-
gul Lansa 1—0; Minorul Antnoa- 
sa — Constructorul Hunedoara

niile de trei sferturi au „șomat" o 
bună parte din timp fiind solici
tate puțin. Dar s-a întîmplat ca 
balonul să circule pînă la aripi, 
șuturile fn tușă fiind preferate.

Oaspeții au dovedit o bună con
diție fizică. Ei au greșit antrenîn- 
du-se în jocul pe grămadă impus 
de studenți. Linia lor de treisfer- 
turi, mai rapidă decît a gazdelor 
nu a avut suficiente baloane.

Meciul începe In nota de domi
nare a echipei gazdă. Bucureștenii 
se apără bine șj se remarcă în 
special forma bună a fundașului 
Nedelcu. In minutul 13, la un of
said al bucureștenilor, Galdea 
transformă impecabil lovitura de 
pedeapsă acordată : 3—0 pentru 
Știința,

încurajați de scor și de... nume
roși suporteri prezenți la meci, stu
denții își pun Ia grea încercare 
adversarii. In minutul 16, din a- 
ceeași poziție (25 m. lateral), Gal
dea ratează o nouă lovitură de 
pedeapsă, pentru ca tot el în mi
nutul 30 să nu mai greșească, 
printrvrn șut foarte precis să 
dice scorul: 6—0, scor cu care 
termină întîlnirea.

întreaga eehtpă merită felicitări 
pentru jocul prestat și victoria ob
ținută. Totuși trebuie să remarcăm 
forma bună a fundașului Galdea 
(eel mai bun de pe teren) care a 
dovedit o bună priză ta balon

excelent for-

Manolache,
Hristovlci —

Dumitrescu,

prescu FI. a condus 
mafiile.

ȘTIINȚA : Dulce,
Chiosea — Petrache, 
Modrean (Botescu),
Bogoi — Reus (Georgescu), Geor
gescu (Modrean) — Chiriac, Iliescu, 
Drăcea, Moiseenu — Galdea.

UNIREA? Teofiiovici, Cristescu, 
Marica — Goga, Horșa — Ghlka, 
Jabin, Fabian — Boiangian, Cochia 
— Bărăacu, Leați, N-istor, Seva — 
Nedelcu.

TAUTU NICOLAE
corespondent

HANDBAL IN 7

box

Rezultat egal la Lupani
Duminică, in sala de sport Mi

nerul Lupani a avut loc întîlnirea 
de box dintre echipele asociațiilor 
sportive Minerul Lupeni și Dru- 
beta Tr. Severin. întîlnirea a luat

CLASA M E N г и L
• I. Minerul Aninooan 5 4 0 1 14: 5 8
* 2. Minerul Vuloan 5 3 i 1 14: 5 7
î 3. C.F.R. Staneria 5 3 1 1 7: C 7
i A Refractara Alba Iuita 5 3 î 1 9:11 7
l 5. Parîngul Lonea • 5 3 0 2 12: 5 6
♦ 6. Constructorul Hunedoara S 3 0 2 13: 6 6
J 7. Aurul Brad 5 2 2 1 9: S 6
J 8. Docta Orăștte 5 2 2 1 12:12 6
J 9. Sebeșul Sebeș 5 2 1 2 7: 7 5
z 10 Știința Petroșani 5 1 2 2 6:11 4
l li. Jiul П Petrila 5 1 1 3 5: 6 3
H 12. Minerul Teliuo 5 1 0 4 4:11 2
* 13. Minerul Ghelar 5 1 0 4 6:19 2
î 14. Retezatul Hațeg 5 0 1 4 4:13 1

Și 
ri
se

Și

e-
e-
la

sfîtșit cu un just rezultat de 
galitate 10—10. Oaspeții, cu o 
chipă omogenă și bine pusă 
punct, au găsit în gazde un ad
versar serios. Față de întîlnirile 
precedente, pugiliștilor mineri pre
cum și antrenorului lor Barbu N. 
li se pot adresa cuvinte de laudă. 
Antrenorul a reușit să imprime 
elevilor săi un stil modern în li
nie făcîndu-i să renunțe la bo
xul — bătaie așa cum erau obiș- 
nuiți. In această întîlnire a plăcut’ 
comportarea pugiliștilor 
tocmai datorită 
rim ca și în 
practice boxul 
insiste și asupra rezistenței. S-au 
evidențiat: Tombo, Urzică și Mi- 
ricioiu.

r mineri 
acestor factori, Do- 
viitor, minerii să 
în linie, dar să se

1. CIORTEA 
coroepondont

S.S.E. Petroșani — 
^ființa 0uj 8-8 (2-5)

Un rezultat nesperat, obținui de 
gazde, după ce au fost conduse tot 
timpul meciului.

Studentele 
foarte bine 
lui Florianu 
4—0. După 
lovitură de la 
Eisler reduc din handicap. Totuși, 
apărarea foarte slabă a elevelor 
face ca clujencele să majoreze 
scorul (7—3) șj să lase să se în
trevadă o victorie ușoară. In ul

tima parte a meciului, gazdele reu
șesc să egaleze, obținînd astfel un 
punct, 
petele 
vedind 
gei și

Arbitrul Drăgoi (Timișoara) a 
făcut multe greșeli care i-au adus 
dezaprobarea publicului.

și 
șl 

ce

au început jocul 
datorită în special 
Nemeș, conduc cu 

: Kellner ratează o 
I 7 m- Barabas și

După aspectul jocului, oas- 
meritau să ciștige, ele do- 
o mai bună dirijare a min- 

un bun simt al porții.

IN CLIȘEU: O fază din meci.



йѵдяіігй de iarnă pe șantiere — 
In central atenției

Anotimpul friguros, ce se a- 
propie impune constructorilor din 
Valea Jiului si se pregătească te
meinic de iarnă. De buna desfă
șurare a acestei acțiuni depinde 
realizarea sarcinilor de plan în 
perioada respectivă si predarea în 
folosință a noilor blocuri aflate în 
construcție. Cum s-a acționat pe 
șantiere ?

In primul rînd conducerile șan
tierelor trebuie să-»i alcătuiască 
un plan de măsuri în vederea pre
gătirilor de iarnă. Din păcate, pînă 
acum șantierele nu și-au alcătuit 

. acest plan. Ce trebuie prevăzut în 
plan î Ținîndu-se cont de specifi
cul mancii pe șantiere constructo
rii trebuie să prevadă neapărat a- 
sigurarea stocurilor de materiale 
ca nisip, balast, praf hidrofob și 
plăcute de beton pentrif izolația 
acoperișurilor, geamuri pentru În
chiderea spatiilor la noile construc
ții, var știm si alte asemenea ma
teriale. Această măsură se impune 

. eu atlt mai mult cu cit in prezent 
linele șantiere nu au asigurate 
nici cel puțin cantitățile de mate
riale pentru lucrul curent, (șantie
rele Lupeni și Vulcan aduc nisip 
cu autocamioanele tocmai de la 
Llvezenl. geamurile le transportă 
cti mașinile din Mediaș mu Tîrnă- 
veni, după motorină, utilaje umblă 
pînă la Deva, tar in ce privește 
praful hidrofob și plăcutele, este o 
lipsă continuă). In asigurarea sto
curilor de materiale trustul de con- 
ștrucții trebuie să dea tot spri
jinul !

O altă măsură care trebuie pre
văzută este Încălzirea spațiilor 
unde se va lucra în perioada fri
guroasă- Din partea instalatorilor 
se cere să depună eforturi susți-

------ ----- 0

Aprovizionare și...
In orașul nostru există un nu- 

măr satisfăcător de unități de des
facere a legumelor și fructelor. In 
centrul orașului sînL bunăoară, 
vreo trei-patru (suficiente), tn car- 

.• ttorwle mărginașe, tot pe atitea, 
să spunem iar destule. Neajunsul 
nu constă însă în numărul mare 
sau mic de unități, ci tn aprovi
zionarea acestora și felul de ad
ministrare sau gospodărire a lor.

SI ne oprim de pildă, la unita 
tea numărul unu. Cumpărătorul 
găsește aici tot ce dorește, în ciu
da toamnei înaintate (ne referim 
U roșii și alte legume și fruete 
a căror sezon e perimat deja), A- 
provizionarea e, cu alte cuvinte', 
ireproșabilă. Parcă surori fiind, »i 
unitatea nr. 16, e la fel de bine 
aprovizionată. Adică zilnic ti во- 
sește de la magazia centrală a 
O.L .F.-ului mărfuri proaspete și 
mult solicitate.

Ce se înttmplă insă cu celelalte

Muncă politică susținută pentru recuperarea 
minusurilor în realizarea planului

(Urmare din pag. l-a)

maistrul Grecu Toma, iar ta gate
rele din Lonea și de ta Cîmpu lui 
Neag tov. Gorci Ioan, -Furdul loan 
și alții. De asemenea, conducerea 
sectorului mixt forestier Lonea a 
fost încredințată comunistului Vi- 
șan Miron.

In scopul îmbunătățirii muncii 
politice de masă, organizațiile de 
bază au trecut ta lărgirea colecti
velor de agitatori care au sporit 
cu 89 tovarăși, față de acum un 

eu. Cu aceștia secretarii organiza
țiilor de bază (mai puțin tov. Po- 
bijan Iile. de ta Lupeni și Negoi 
Io'an de 1a Roșia) au organizat 
discuții arătîndu-le te anume au 
de făcut pentru a mobiliza co- 

, lectivele din care fac parte ta îm
bunătățirea procesului de produc
ție și recuperarea restanțelor. La 
îndemnul organizațiilor de bază 
mulți agitatori, printre care tov. 
Boiciuc Gheorghe, Pirșoiu Sever, 
Pahontu Gheorghe de Да Lonea, 
Kopriva Ludovic de ta Polatiște, 
Dănescu Ioan, Oprea Vasile, Roth 
loan și Glovicska Dionisie de ta 
Cîmpu lui Neag, Motoc Octavian 
și Pavîllonescu Stefan de la Lupeni 
șt alții au organizat convorbiri o- 

nute pentru construirea canalelor 
termice, montarea radiatoarelor, e- 
xecutarea racordurilor și punerea 
în funcțiune a centralelor termice 
In special se cer urgentate lucră' 
rile la construcția centralei termi
ce Braia II din Lupeni care tre
buie să furnizeze căldură la o sea
mă de blocuri oftate in finisaj și 
în prezent este mult întîrztetă.

Stivuirea materialelor — cără
midă, fîșii de beton — adăposti- 
rea schelelor metalice folosite va
ra la tencuirea exterioară, amena
jarea drumurilor de acces tn in
teriorul șantierelor, revizuirea te
meinică a utilajelor se încadrează 
tot in gama largă a pregătirilor 
de iarnă care trebuie făcute pe 
fiecare șantier. De asemenea, se 
cer puse la punct centralele de 
beton. Pregătirea lor presupune 
măsuri temeinice: izolarea contra 
frigului, asigurarea sistemului de 
încălzire a apei (eventual a nisi
pului) cu care se lucrează, pregă
tirea varului stins, procurarea clo
ruri! de calciu, rogojinilor pentru 
protejarea, betonului, repararea 
benzilor transportoare, betonierelor, 
malaxoarelor. Punerea la punct a 
utilajelor se cere făcută mai cu 
seamă la stațiile de betoane de la 
șantierele Vulcan și Lupeni care 
în iarna trecută au funcționat foar
te defectuos.

Făcînd din timp pregătirile de 
iarnă, colectivele șantierelor noas
tre de construcții își pot cr-ea 
condiții bune de lucru și in ano
timpul friguros, mentinînd ridicat 
ritmul lucrărilor, îndeplinind pla
nul si precUnd la termen în folo
sință noile blocuri.

ȘT. MIHAI

„aprovizionare*
unități, periferice ? Aici situația e 
radical schimbată. Deși cumpără
tori sînt, unitatea numărul 4, de 
exemplu, este de multe ori „tre
cută cu vederea". Articole oare 
sint puse în vlnzare în centTul 
orașului, aici nu prea se găsesc: 
păsări sau struguri, roșii sau pă
trunjel. De aceeași „boală" suferă 
și unitatea din cartierul Livezeni, 
precum și celelalte unde, gestio
narul, singur fiind, nu-și poate per
mite să meargă de două-trei ori 
pe zi la depozit șă ia mărfurile 
proaspete care șoseec cu trenurile 
din diferite părți ale țării,

In cazul unităților periferice, 
unde există deobicei doaT cîte un 
singur lucrător, conducerea O.L.F., 
ar trebui să le acorde mai multă 
atenție, să facă repartizarea legu
melor și a fructelor fără părtinire. 
Numai așa gospodinele din cartie
re vor fi scutite de drumuri pînă 
în oraș.

perative cu forestierii în oare le-au 
vorbit despre recuperarea restanțe
lor, ridicarea indicelui de utilizare 
a rn^sei lemnoase, creșterea pro
ductivității muncii, importanța ex
tinderii metodei de lucru în acord 
global și aplicării pianului de mă
suri tehnico-organizatoriee al în
treprinderii.

Totodată organizațiile de bază 
au recrutat noi tovarăși în activul 
fără de partid care in prezent se 
ridică la peste 150 forestieri. De 
asemenea, birourile organizațiilor 
de bază s-au îngrijit ca majorita
tea membrilor și candidaților de 
partid să aibă repartizate sarcini 
concrete în strinsă legătură cu o- 
biectivele politice și economice ce 
stau în fața organizații tor de bază.

Toate acestea au făcut posibil 
ca în ultima perioadă forestierii 
din Valea Jiului să dobândească 
succese de seamă în procesul de 
producție. Fața de‘ restanțele din 
primul ‘ trimestru, colectivul între
prinderii a recuperat peste 370 000 
lei la producția globală și a redus 
restanțele și la producția marfă. 
S-au recuperat cantități însemnate 
de bușteni rășinoase pentru gater, 
sortiment la care ș-au dat mai bine

Emisiune 
pentru tineret

In fiecare zi de joi, tinerii din 
Aninoasa așteaptă cu interes e- 
mislunea stației de radioficare lo
cală. Cărui fapt se dațorește a- 
ce*t lucru ? « . j I

Din 'inițiativa comitetului U.T.M. 
de la mina Aninoasa în progra
mele stației de radioficare au fost' 
introduse, în urmă cu cîteva luni, 
emisiuni pe teme de educație. A- 
ceste emisiuni ștîrnesc interesul 
tinerilor. In cadrul lor sînt cuprin
se teme din viața tineretului. In 
ultimele emisiuni au fost citite 
materiale pe teme ca: „Miădițele 
noului în relațiile dintre soț și 
soție", „Prietenie, dragoste, căsă
torie", etc.

Această inițiativă ar putea fi 
extinsă și în alte localități de pe 
Valea Jiului în cadrul emisiunilor 
locale ale sțatiilor de radioficare, 
deoarece ea contribuie la educa
rea tinerilor în chip nou.

---O—

BOBINATOARELE
(Urmare din pag, l-a)

dusă cu Competentă de Bușu 
ioana se achită conștiincios de 
sarcinile de producție' dind lu
crări de bună calitate și ia timp. 
Conducerea secției se mîpdrește 
cu bobinatoarele uzinei. De altfel, 
la terminarea cu 6 zile mai de
vreme decit era planificat a re
parațiilor mi/ocii Ia agregatele 
de bază din centrală, o contribu
ție de seamă au adus-o și bo
binatoarele noastre, care au mun
cit cot ia cot cu băiefii la lucrări 
importante.

infte timp, la atelier, a sosit un 
nou transport de motoare pentru 
rebobinare. Peste citeva zile, ele

de 1500 m.c. pește plan, la Mie 
manele rășinoase, lemn de conetruc- 
ții fag, cherestea, rășinoase și de 
fag etc., unde planul de producție 
a fost depășit cu 84—822 m.c. Sub 
posibilități s-a realizat planul la 
bușteni derulaj, lemn de foc esen
ță tare, restanțe care trag în urmă 
realizările colectivului.

Tinînd seamă de faptul că pla
nul de producție pe 1963 trebuie 
îndeplinit 1a toți indicatorii și că 
anul viitor planul producției glo
bale înregistrează o creștere de 
10,34 la sută,1 iar al producției 
marfă de 9,97 la sută, colectivul 
Întreprinderii, îndrumat îndeaproape 
de comitetul de partid, trebuie să 
ia toate măsurile pentru buna des
fășurare a procesului de producție, 
să creeze stocurile de material 

.lemnos necesare asigurării reali
zării planului tn perioada de iarnă, 
să se acorde toată atentia ridică
rii calificării cadrelor și extinde
rii mecanizării în fiecare sector 
productiv și mal ales a încărcării 
mecanice în depozitele finale. Tre- 

. buie avută în vedere și necesita
tea completării numărului de mun
citori în parchetele de exploatare 
șj crearea condițiilor optime de 
lucru și cazare a acestora.

a fost depășit cu 2,1 ta sută, iar Iu- 
condițiile calității. IN CLIȘEU: Brl- 
ortaci urmărind pe grafic realizările

J R O S ITĂ

Minerii din brigada de pregătiri condusă de Laslo Belta de la 
mina Aninoasa s-au achitat mulțumitor în tapa tțecută de sareî- 
nile avute la săparea galeriei de subdivizie în stratul 15 est din 
sectorul JL Planul brigăzii 
crarea executată a întrunit 
gadierul Laslo Belta cu doi 
brigăzii pe luna curentă.

>

>
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MUNCĂ
La depozitul de lemne de ta 

E, M, Petrila sint irosite uneori 
ore întregi de muncă. Adeseori, a- 

-lunci cînd sosește materialul lem
nos, șefii de schimb ai depozitului 
de lemne nu urmăresc îndeaproape 
locul unde se descarcă lemnul. 
Datorită acestui fapt, lemnul este 
aruncat din vagoane 1a întîmplare, 
peste stivele gata ridicate, sau 
peste stocuri.

aveau să încapă pe mfinile Inde- 
minatue ale. bobinatoarelor de la 
Paroșeni, ca, apoi să fie puse din 
nou să angreneze diferite utilaje, 
asigurînd mersul sigur și normal 
a termocentralei.

----- = ----
Cine ar trebui să iasă afară ?

In dimineața zilei de 1 octom
brie 1963, 1a unitatea’ rir. 64 de 
desfacere a plinii din Lupeni a 
sosit' un transport de pîine proas
pătă. La puțin timp după descăr
carea pîinii, un muncitor construc
tor din Lupeni a venit să cum
pere o pîine.

— Tovarășă vînzătoare, se adre
să el politicos, vă rog dați-mi o 
pîine albă proaspătă.

— Nu se poate tovarășe, — a 
răspuns vînzătoarea Laszlo Paras- 
chjva, mai am de vînzare încă 
două plini de ieri...

- Dați-mi atonei condica de re
clamați!, ceru cumpărătorul.

De exemplu,: din neglijenta șe
fului de schimb Cazan. Iosif, în 
noaptea de 23 spre 24 septembrie 
s-au descărcat două vagoane de 
lemn de mină peste stiva nr. 11, 
formată din molid.' Dimineața, nu 
numai că recepția a lntîmplnat 
greutăți dar s-au și irosit 3 ore 
de muncă, timp în oare o echipă 
de muncitori a trebuit să 'săpare 
lemnul și să reconstruiască stiva. 
Situații asemănătoare s-au mai 
constatat și înainte.

-Oare ее așteaptă tovarășul Șiko 
Iosif, șeful depozitului de lemne ? 
Să ia altcineva măsuri în locul 
lui ?

Un grup de muncitori de la 
depozitul de lemne Petrila

— Da ce crezi că pentru orice 
prostie o să dau condica ?l — îi 
ripostă vînzătoarea pe un ton ri
dicat. Dacă nu vrei să cumperi 
pîine ieși afară... obraznicule, ne- 
rușinatule...

Credem că o lecție despre po
litețe nu i-ar Strica acestei vte- 
zătoare. De aceea conducerea 
O.C.L. ar trebui să reflecte cu 
seriozitate 1a felul în care ar 
putea fi rezolvată problema: dne 
ar fi trebuit să iasă afară în ca
zul mai sus amintit ?

EMERIK KOVECSI 
maistru 1a șantierul T.C.M.E.

Paroșeni
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C. Alexandroaie,

dimineața zilei de 
continuat în Adu- 
a O.N.U. dezba-

NEW YORK 7 — Trimisul spe
cial Agerpres, 
transmite :

In ședința din
7 octombrie au 
narea Generală
tarile generale. Au luat cuvîntul : 
reprezentanții Cubei — ambasado
rul Carlos Lechuga; R.S.S. Ucrai
nene -- ministrul afacerilor ex
terne L. Palamarciuc i Tanganicăi 
— ministru de externe O. S. Kam- 
bona și Republicii Mali — am
basadorul Sori Culibaly.

Pe opinca de zi a lucrărilor se 
prevede ca Adunarea Generală va 
continua dezbaterile generale nu

mai în ședințe de dimineață. Luni 
după-amiază, s-a discutat problema 
violării drepturilor omului în Viet
namul de sud.

Marți după-amiază își va începe 
lucrările Comitetul politic (comite
tul nr. 1). Prima sa ședință este 
consacrată alegerii 
lui și raportorului 
punctelor înscrise
de zi. După cum se știe, aici fi
gurează și propunerea R.P. Romîne 
cu privire la „acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate dintre 
state europene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite".

vicepreședinte - 
și discutării 

pe ordinea sa

©

Semnarea de către președintele 
Kennedy a Tratatului de la Moscova

WASHINGTON 7
In dimineața zilei 

la Casa Albă din 
avut loc ceremonia semnării de 
către președintele S.U.A., Ken
nedy, a Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea expe-

(Agerpres). 
de 7 octombrie 
Washington a 

semnării
S.U.A.,

riențelor nucleare în atmosferă 
în spațiul cosmic și sub apă.

Tratatul urmează să intre în vi
goare la 10 octombrie 1963, după 
ce instrumentele de ratificare vor 
fi date în păstrare simultan la 
Moscova, Washington și Londra.

-©
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xiv-a 
R.D.G., 
la Teatrul

Berlin o 
au part’i-

’ BERLIN 7 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 

.niversări a proclamării 
‘6 octombrie a avut loc 
de Stat de Operă din 
ședință festivă, la care
cipat fruntași în producție, vete
rani ai mișcării muncitorești ger
mane, oameni de știință și cultu
ră reprezentanți ai organizațiilor 
de partid și obștești.

In prezidiu au luat loc condu
cători ai R.D. Germane, în frunte

IFKlMi I. i. 6.
cu Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului, de Stat al R.D.G.

Willi Stoph, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a pre
zentat raportul în care a vorbit 
despre succesele obținute în viața 
politică, economică și culturală a 
tării, despre perspectivele de dez
voltare a economiei naționale, des
pre politica de pace a guvernului 
R.D. Germane.

♦♦ 
I ♦♦ • ♦

♦
♦ 
♦ 
♦
♦

ministrul de ex- 
A. A. Gromîko 
Departamentului 

Dean Rusk și la

Declarațiile ministrului 4e externe 
englez,

LONDRA 7 (Agerpres).
Ministrul . afacerilor externe al 

Marii Britanii, lordul Home, s-a 
înapoiat la Londra după ce a luat 
cuvîntul la sesiunea Adunării Ge
nerale O.N.U. și a purtat tratative 
la New York cu 
terne al U.R.S.S., 
și cu secretarul 
de stat al S.U.A.,
Washington eu oficialități ameri
cane. înainte de a pleca din New 
York, lordul Home, a declarat co
respondenților de presă: „Cred că 
am realizat un oarecare progres 
prin acordul de principiu asupra 
interzicerii de a lansa arme nu
cleare de pe bordul unor vehi- 
cole spațiale. Este vorba de un a- 
cord foarte important". Ministrul 
englez al afacerilor externe a a- 
dăugat că vor continua tratativele 
pentru „a realiza alte înțelegeri 
care vor contribui la atenuarea în
cordării" în relațiile cu U.R.S.S.

------------ ©-

Ședința inaugurală 
a noului „parlament" sud-vietnamez

regiuni din 
din N.A.T.O. 

la Varșovia", 
la New York

La sosirea pe aeroportul din Lon
dra, lordul Home a reafirmat acest 
punct de vedere și a adăugat că 
după părerea lui, „pasul următor 
în viitoarele tratative va trebui să 
fie consacrat problemei plasării 
unor observatori în 
țări, care fac parte 
și din Tratatul de 
Ноше a declarat că
vor continua convorbirile în sco
pul de a se realiza noi acorduri 
în „probleme privind dezarmarea 
și alte chestiuni colaterale".

La 6 octombrie, ministrul en
glez de externe a avut o primă 
întrevedere cu primul ministru 
Macmillan, căruia i-a prezentat un 
raport referitor la tratativele pur
tate la New York și Washington 
în legătură cu relațiile Est-Vest și 
cu planul american de creare a 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.TX3. ;

Confertnța specialiștilor 
îa producția de seruri 

și vaccinuri
SOFIA 7 (Agerpres).
După cum relatează BTA, la 6 

octombrie, și-a început lucrările în 
stațiunea de odihnă „Prietenia" de 
lîngă Varna, cea de-a doua Con
ferință internațională a specialiști
lor în domeniul producției de se
ruri, și vaccinuri.

La conferință participă delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Din R. P. Ro- 
mînă participă o delegație condu
să de prof. dr. Mesrobeanu, direc
torul Institutului de seruri și vac
cinuri ,,dr. Ion Cantacuzino".

In cursul lucrărilor, vor fi pre
zentate aproximativ 60 de rapoarte 
și comunicări.

-----© = -

SAIGON 7 (Agerpres).
Luni dimineață a avut loc șe

dința inaugurală a noului „parla
ment" sud-vietnamez, constituit în 
urma așa-ziselor alegeri care au 
avut loc la 27 septembrie. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, Ngo Dinh 
Diem s-a străduit să-și convingă 
auditoiiul că toate merg cît se 
poate de bine în Vietnamul de sud, 
că criza budistă a și fost rezol
vată, iar războiul împotriva parti
zanilor, aproape cîștigat. Cît' sînt 
de neadevărate aceste afirmații o 
dovedește și faptul că, chiar în 
aceeași zi Organizația Națiunilor 
Unite a luat in dezbaterea, cu 
prioritate problema încălcării drep
turilor omului în Vietnamul de 
sud. După cum se știe, în ulti-

despre
întâmpină regimurile 
Siria și

dificultățile

Irak. Citind

buget este des- 
milit'are. Buge- 

28 500 milioane 
ridicîndu-se la

METALUL ÎNARIPAT AL SIBERIEI♦ 
exploatare se asamblează încă X 
două noi corpuri de clădiri și J 
aici se va produce metal încă in ♦ 
cursul acestui an. Se lucrează la • 
gropile de fundație a alte două« 
corpuri. Conform planurilor, pe X 
lingă cele șase corpuri prevăzute • 
de proiectul inițial vor fi înălțate ♦ 
și alte secții noi. . •

Astfel, se prevede construirea X 
unei secții care va produce cab- J 
luri electrice de aluminiu de di- ♦ 
mensiuni mari. Ea va ocupa o • 
suprafață de aproximativ £2 ha. • 
Un sistem special va permite ca * 
alminiul încă fierbinte să' fie"* 
transportat aici direct din elec- ♦ 
trolizor. Laminoare automate *’ 
vor preface pe loc în sîrmă, 
alte automate îl vor înfășură 
fire izolate, transformîedu-1 
cablu.

Uzina de aluminiu din Irkutsk ♦ 
produce, se dezvoltă, experimen- 
tează. Aici funcționează o secție ♦ 
industrială-experimentală pentru X 
elaborarea aluminiului printr-o J 
nouă metodă — într-un arc voi- ♦ 
taie puternic. Datorită acestei me- ♦ 
tode va deveni posibilă construi- ♦ 
rea de instalații de mare pro- X 
ductivitate și, lucr* foarte impor- J 
tant — metalul va putea fi ob- ♦ 
ținut din materie primă mai ief- ♦ 
tină. Dar și celelalte secții ale X 
uzinei pot fi considerate labo- X 
ratoare, în care procesul elabo- ♦ 

. rării aluminiului este perfecțio- ♦ 
nat continuu. Doar planul de♦

cînd

pășit 
uneia

La început an» fost rugat să-mi 
scot ceasul. .

— Pentru dumneavoastră nu va 
fi periculoasă vizita în uzină — 
mi-a spus inginerul care mă în
soțea — dar de ceas va trebui 
să vă despărtiți, magneții puter
nici de aici nu glumesc 
este vorba de ceasuri.

In aceste condiții am 
pentru prima oară pragul
din secțiile uzinei de aluminiu 
din Irkutsk, care a început să 
producă abia anul trecut. Sub cu
polele nesfîrșite stau aliniate în 
două . șiruri, pe distanță de o ju
mătate de kilometru, electrolizoa- 
rele — instălații asemănătoare 
unor crabi uriași. Picioarele lor 
sînt înfipte cu nădejde în plăcile 
de oțel ale pardoselei. Din corpul 
alb de faianță țîșnesc limbile pur
purii ale flăcărilor. Met'alurgiștii 
poartă cizme de pîslă, pălării de 
pîslă și ochelari de protecție, 
care îi protejează împotriva scîn- 
teilor împrăștiate de metalul in
candescent. In electrolizoare ia 
naștere „metalul înaripat" — alu
miniul.

Electrolizorul este construit și 
funcționează pe principii foarte 
simple — o cadă voluminoasă de 
oțel, căptușită în interior cu plăci 
din cărbune special de electrod, 
în care se găsește materia primă 
topită. De sus coboară pe bare 
de oțel un bloc masiv de cărbu- 

cocsificat. Curentul continuu

mele zile s-a înregistrat o recru
descență a demonstrațiilor budiste.

Diem a fost nevoit să recunoas
că faptul că din ianuarie 1962 pînăi 
în iulie 1963 au fost uciși 4124 
soldați diemiști în luptele cu parti
zanii. Anunțînd bugetul pe anul 
viitor, el a precizat că peste 52 
la sută din acest 
tinat cheltuielilor 
tul va însuma 
piaștri, deficitul
5 000 milioane piaștri. Fondurile 
din care vor fi acoperite cheltuie
lile bugetare nu au fost precizate, 
dar se știe că jumătate din buge
tul pentru anul în curs este supor
tat de S.UA. Dictatorul sud-viet
namez a anunțat că au fost cons
truite pînă în prezent 8 000 de 
„sate strategice", adevărate lagăre 
în care este internată populația 
rurală pentru a împiedica să-i spri
jine pe partizani. El a afirmat că 
pînă la sfîrșit'ul acestui an majo
ritatea populației rurale va fi in
ternată în asemenea lagăre stra
tegice.

Regimurile baasiste 
din Siria și Irak 

întfrnpină dificultăți 
BEIRUT 7 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal relatează 
pe care le 
baasiste din
presa libaneză, agenția relevă că 
regimentul 7, staționat la Damasc, 
a fost dezarmat din ordinul „Con
siliului Național al Comaildamen- 
tului revoluției", iar soldațil și o- 
fițerii acestui regiment au fost con
semnați în cazărmi. Se crede că 
membrii regimentului ar fi mani
festat tendințe antibaasiste.

In același timp, se 
tulburări în regiunile 
Irakului, locuite de 
shia, care se 
baasiste. Surse

semnalează
din sudul
minoritatea
conducerii

de buzunar. In 
curentului atinge

calitate superioa-

opune
informate, arată a. 

că conducătorii mi- 
cu

gentia, relevă
noritătii shia au luat contact 
reprezentanți ai președintelui Nas
ser și ai partizanilor kurzi, cerîn- 
du-le ajutor în lupta lor împotri- 
va regimului baasist.

«♦«♦♦

♦
♦
л

♦
««♦*♦«
♦♦♦

♦**♦ ne
X ajunge la electrolizor prin niște
♦ bare metalice puternice : în cadă
«
♦♦♦
«♦*

.*«**«««»**»«*»*«****««**«*H***************

— electricitatea negativă, la elec
trodul de deasupra — electricita
tea pozitivă. Ionii de alumxiiiu 
îhcărcați pozitiv se duc jos, la 
catod, iar cei negativi, de oxigen

— sus, la anod. Astfel, aluminiul 
incandescent se depune pe fun
dul căzii.

In principiu totul este simplu, 
uneori chiar de o simplitate care 
te decepționează. Astfel, tensiu
nea electrică la intrarea curen
tului în electrolizor este ridicol 
de mică — 4,5 volți, ceva mai 
ridicată decît la bornele bateriei 
unei lanterne 
schimb, puterea 
130 000 amperi.

Aluminiul de
ră ia naștere, ca să ne exprimăm 
plastic, din însăși energia elec
trică. Prețul de cost al acesteia 
reprezintă un sfert din prețul de 
cost al metalului. Iată de ce alu
miniul obținut prin această me
todă este un lux pentru țările 
care nu dispun de o industrie e- 
nergetică dezvoltată. Energetica 
sovietică însă poate face față 
unor asemenea cerințe, în cazul 
nostru în Siberia. Nu degeaba 
după crearea hidrocentralelor de 
la Irkutsk și Bratsk, Angara este 
denumită, „electrică". Pe viitor 
numele acestui fluviu va rămîne 
legat de noțiunea de aluminiu. 
După uzina din Irkutsk, pe malul 
Angarei, în apropiere de Bratsk, 
se construiește o nouă uzină de 
aluminiu, de proporții mult mai 
mari. Ambele întreprinderi — 
uzinele de aluminiu de la Irkutsk 
și Bratsk — vor transforma Sibe
ria Orientală în unul din cei mai 
importanți furnizori de aluminiu . perspectivă prevede construirea X 
din lume.

La intrarea în oraș se află un 
panou cu inscripția: „Șantier u- 
nional comsomolist fruntaș". Da 
uzina rămîne mai departe un șan
tier sub patronajul tineretului. 
Alături de șecțiile date deja în

iar X 
cu**In*♦

marii uzine de aluminiu de la * 
Bratsk: experiența acumulată la ♦ 
Irkutsk va permite ca aceasta să * 

- fie construită mai bine, mai eco- *
nornic/ mai productiv. X

•
STANISLAV ILIN ♦

♦

Zborul de 14,30 ore fără oprire 
a două avioane americane de transport

NEW YORK 7 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" rela

tează că două avioane americane 
de transport având la bord 28 de 
persoane, între care doi ziariști, 
au aterizat la McMurdo Sound, în 
Antarctiea, după un zbor fără o-

prire de 4 700 mile, executat iu 
14 ore și 30 minute, între Cape
town si localitatea menționată.

Acest zbor are drept scop să 
găsească cea mai bună cale aeria
nă care să lege Australia de Afri
ca de Sud și America de Sud, via 
Antarctiea.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară interpre
tată la diferite instrumente, 9,00 
Muzică din operete, 10,00 Teatru 
la microfon: „Iașii în carnaval". 
Comedie de Vasile Alecsandri, 11,18 
Muzică populară, 12,25 „Buchet de 
melodii" — program de muzică u- 
șoară, 14,00 Soliști și orchestre de 
muzică populară, 15,00 Concert dis
tractiv, 15,30 Muzică din
16.15 Vorbește Moscova I 
„Prietena noastră cartea", 
Program muzical pentru
țiați în întreeerea socialistă," 19,25 
Program de romanțe, 20,40 Lecția 
de limba rusă. Ciclul II, 20,55 Mu
zică ușoară de Aurel Giroveanu,
21.15 La microfon: Satira și umo
rul (reluare). PROGRAMUL II. 
10,10 Cîntă corul Rndioteleviziu- 
nii, 11,00 Muzică populară din Do- 
brogea, 11,15 Universitatea tehni
că radio (reluarea emisiunii din 8 
octombrie), 11,30 Pe aripile valsu
lui, 12,30 Lecturile dumneavoastră

opere,
17.30
18.30 

eviden-

preferate, .13,40 Muzică populară 
interpretată la diferite instrumen
te, 14 05 Melodii de dragoste din 
operete, 15,27 Cîntece și jocuri 
populare de pe întinsul patriei, 
16,30 Pagini orchestrale din opere, 
18,05 Serenade și cîntece napoli
tane interpretate de Benj amino 
Gigli, 19,30 Lecția de limba en
gleză, Ciclul I (pentru începători), 
19,45 „Melodii... melodii"... emi
siune de muzică ușoară romînească, 
20,15 Școala și viața, 20,35 Din mu. 
zică popoarelor, 22,00 Muzieă de 
dans.
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CINEMATOGRAFE
9 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie» 
Elena din Troia ; Republica: Oa
meni de 
cu care 
Turneul 
Soare și
înainte fără grijă.

afaceri ; PETRILA : Fata 
eram prieten ; LUPENI; 

veseliei; BÂRBĂTENI i 
umbră,- VULCAN: Dă-i
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