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Sesiune tehnico-știîntîfică
In aula Institutului de mine din 

Petroșani s-a deschis ieri dimi
neață sesiunea tehnico-științifică 
cu tema; „Metode folosite pentru 
creșterea producției și a producti
vității muncii, a reducerii consu- 
muluiide materii prim г și materia
le și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă". Sesiunea durează două 
ziîe și este organizată de Consi
liul regional al sindicatelor Hu
nedoara în colaborare cu Institu
tul de mine Petroșani, Combina
tul carbonifer Valea' Jiului, Trus
tul aurului Brad, Trustul minier 
D=va și întreprinderea de explorări 
miniere Deva.

In primă zi a sesiunii, după cu 
vintul de .deschidere rostit de tov. 
Vichente Bălan, președintele C.R.S 
Hunedoara, au fost prezentate un 
număr de șapte referate tehnico- 
științifice. Un deosebit interes au 
suscitat 
indicilor 
cutarea

„Căile de creștere a. pro- 
și productivității muncii la 
din grupul Barza", 
susținere
„Combaterea 
de cărbuni 
de .educere

„Metode 
a puțurilor da 

prafului în 
și metalifere", 
a consumului 
la minele din 

„Realizări și orien

referatele: „îmbunătățirea 
tehnico-economici la exe- 

lucrărilqr miniere de îna

intări", 
ducției 
minele 
noi de 
mină", 
minele 
..Căile
de material lemnos 
Valea Jiului", 
țări noi în tehnologia forajului de 
explorare d? adîncime".

Lucrările sesiunii continuă azi 
cu referatul „Posibilități de valo
rificare a minereurilor sărace prin 
aplicarea unor procedee noi de 
concentrare și folosirea unor reac
tivi de mare eficacitate", după care 
vor urma discuții pe marginea re
feratelor expuse iar în încheierea 
sesiunii va fi adoptat un plan de 
măsuri. Această sesiune tehnico- 
științifică constituie un prețios 
schimb de experiență între mun
citori și cadre tehnico-inginereștl 
de bază de la întreprinderile mi
niere și de explorări din regiune.

In ultimii ani, prepanația de 
cărbune din Lupeni a cunoscut 
multe transformări. Capacitatea de 
producție a crescut in ultimii șase 
ani cu aproximativ 150 tone* pe 
oră. Fluxul tehnologic de prepa
rare a fost simțitor îmbunătățit 
prin punerea în funcțiune a unul 
număr însemnat de instalații ■ noi 
și mod srne, prin aplicarea ■ de ino
vații și raționalizări in procesul 
de producție, prin automatizarea 
unor operații de lucru. La spălă
torie în locul sitelor vibrante au

Ridicarea nivelului 
profesîonai — 

în sprijinul producției

Pop 
dan

-----------©-----------

Utilaje în valoare 
de peste 100000000 lei

muncă 
pătrun 

ramurile 
Zeci de

si a . crea 
de creștere 
a producti-

minerilor 
condiții 
continuă 
vitătii muncii în pro
cesul de extracție a! 
cărbunelui. Numai în 
primele nouă luni- din 
acest an minele din 
Valea Jiului au foet 
înzestrate cu utilaje

acestea 
două 

mașini 
cu

mașini 
în

se 
corn- 

de
multi

de 
galerii;

Printre 
numără : 
bine, 3 
extracție 
cablu, 5 
încărcat
21 locomotive de mi
nă, 232 transportoare 
cu raclete, 346 cioca
ne de abataj, 346

Exploatările miniere 
din Valea Jiului se 
dezvoltă tot mai mult 
Se extind procedeele 
avansate de 
tehnica nouă 
de în toate 
de activitate,
mașini și utilaje no. 
sînt puse în funcțiu
ne in scopul de_ ;a  și mașini ,jn veloarș; . perforatoare pneiima- 
ușura efortul fizic al de 103 397 776 lei. tice și altele.

N01 OBIECTIVE
Aceste zile marchează pen

tru constructorii șantierului 
Lupeni, noi succese în munca 
lor rodnică. După numeroase 
strădanii, ei au terminat și 
prezentat spre recepție o sea
mă de noi obiective.

160 apartamente
această săptămină, construc- 
șantierului 7 Lupeni au obți-

total de 160 apartamente 
prevăzute cu încălzire

bloc A 2, avînd 60 apar-

IN RECEPȚIE
Centrala termică 

în proba de recepție 
Construcția centralei termice 

Braia I care va deservi 9 blocuri 
cu 470 apartamente și complexul 
cinematograf-magazine, a fost în
cheiată zilele acestea 1 de către 
constructorii lupeneni. Centrala cu
prinde 12 cazane de mare ■capaci
tate cu iocarp căptușite și ventila
toare de aer pentru intensificarea 
arderii, boilere de apă caldă, pom
pe de circulație și aparate de con- 
tracurent, care asigură o bună 
satisfacere cu căldură și apă cal
dă a apartamentelor 
deservește.

De luni, la această 
mică încep probele
instalațiilor pentru recepția 
nitivă a lor.

pe care le

Fotografia reprezintă trei ortaci din brigada condusă de mineruț 
Gavrllă de la mina Urlcani: Matei Ioan, Pop Traian și Măigră- 
Gheorghe. Datorită randamentelor mari ce le obține, brigada din 
fac parte este deținătoare a drapelului de evidențiată fn între- 

W ■
care 
cerea socialistă.

Calitatea calcarului extras la Banița 
trebuie îmbunătățită

Colectivul carierei de calcar 
nița a reușit ca în cele trei 
mestre trecute din. amil curOnt sfi 
realizeze integral sartinile de plai 
și să dea în plus 3960 tone 
metalurgic și 38 466 tone 
brut. In prima jumătate a 
—imbue Діт „carieră j^au 
peste plan încă 360 tone

Bă- 
tri-

In 
torii 
nut un însemnat succes în activi
tatea lor: terminarea lucrărilor de 
finisaje și prezentarea spre recep
ție a trei noi blocuri, A 2, A 1 și 
H, cu un 
moderne, 
centrală.

Primul
tamente a foet deja recepționat în 
primele zile ale săptămînii, la blo
cul A 1 cu 40 apartamente, recep
ția s-a făcut joi, i 
misia de recepție a 
tipnarea blocului H 
mente. Prin aceasta, 
căi djn Lupeni vor 
sință un nou lot însemnat de lo
cuințe frumoase și confortabile.

Alimentarea cu apă 
este terminată

Zilele acestea, colec’tivul de in
stalatori din cadrul șantierului 7 
a terminat lucrările la alimentarea 
cu apă a orașului Lupeni.

Lucrarea respectivă a fost înce
pută de mai mult timp, iar in 
cursul anilor s-au construit baraje, 
conducte de aducțiune și distri
buție, decantoare și stații de fil
trare etc. pentru asigurarea apei 
potabile și cu debit suficient pen
tru noile blocuri din Lupeni. La a- 
ceastă construcție, un aport pre
țios l-au adus instalatorii Istodor 
Vintilă, Vasiu Petru. Mănășan Ru
bin, Diaconescu loan, Tatomir Du
mitru, Pîrvu loan, Comșa Achim, 
Cîrstoiu Valentin, Săvulescu loan, 
Mureșan Haralambie și alții.

Săptămîna viitoare, intră în re
cepție și acest însemnat obiectiv 
pentru orașul Lupeni.

iar de ieri co- 
i început recep- 

cu 60 apart a - 
oamenii mun- 
primi în folo

centrală, ter- 
tehnice ale 

defi-

calcar 
calcar 

luni’ 
extras 
calcar 

metalurgic. O deosebită contribuție 
la obținerea acestor realizări au a- 
dus membrii și candidații de partid 
Mihuț Ioan, Dub Vasile, Vlădoai- 
ca Augustin, Slăbu Vasile, Crețu 
Nicolae, Pivodă Cornel, Pospai Pe
tru, Ghejetiuc Alexandru care au 
fost exemple în muncă, antrenînd 
în întrecere masa muncitorilor și 
tehnicienilor. Muncitorii pietrari 
Kiss Ioan, Grădinaru Mihai, Bob 
Vasile, Demeni Iosif, Blaj Constan
tin, Vladislav Marcu, Ardelean loan 
— pietrari, mecanicul de compre- 
soare Licsandru Dumitru, lăcătușii 
Popa Vaier și Bonder Ilie, recep- 
ționerul Jitea Petru și mulți alții 
se numără printre acei care au a- 
dus o contribuție prețioasă la în
deplinirea și depășirea planului.

In privința calității calcarului. 
însă realizările nu au, 'ost pe mă
sura posibilităților. A lăsat de do
rit în special granulat ia calcaru
lui metalurgie livrat combinatelor 
siderurgice. Cauza ?
' Principala cauză a calității neco

respunzătoare se datorește slabei 
preocupări a conducerii carierei

Banița pentru respectarea perma
nentă a prevederilor calității cal
carului metalurgic; nu. a existat un 
plan, de măsuri tehnico-organiza- 
torice elaborat de conducere în a- 
ceșt scop. Care șînt deficiențele 
cele mai serioase in privința căli
ră ții .calcarului extras din carieră 
si de unde provin ele ?

Un prim control’ al calității cal
carului trebuie făcut la gurile de 
rol ale silozurilor. Din păcate, la 
toate aceste guri grătarele de ca- 
librare sîiit mult deformate — cum 
este la orizontul II — încît chiar 
și o piatră avînd diametrul de 20 
cm. poate trece prin grătare în 
buncăr (în loc Ca să intre numai 
piatră de granulația cerută — 3—8 
cm,). Trebuie revizuite și reajus
tate toate 
nu va mai 
lozuri 1

Se mai
măruntă, avînd granulația sub cea 
admisă. Acest lucru se poate face 
pe două căi. Prima : lâ rostogolu
rile buncherelor — în deosebi la 
treapta I-a — trebuie montați o- 
pritori mobili (piepteni) de lemn, 
care să încetinească rostogolirea 
pietrei în , interiorul. buncherelor. 
Prin aceasta se poate evită sfărî- 
marea pietrei de calcar si deci mă-

ȘT, MlHAI
(Continuate 

în pag. 3-a)

grătarele.. In acest fel 
intra piatră mare în si-

cere eliminată piatra

1

Brigada Iui Vîteă loan lucrează la galeria de. coastă nr. 1-de Ia mina Paroșeni. 
își îndeplinește ritmic sarcinile de pian. Mine ții din această brigadă au săpat

fost montate 3 ciururi cu rezo
nanță. *Fot aici ■ au fost mătite

■ jgheaburile Rheo nr. 1 și 2 de 10- 
80 mm. Apoi s-a aplicat și rațio
nalizarea circuitului suspensiei de 
barită pentru concentrarea de me
diu dens. S-a schimbat și mărit 
stația da pompare a șlanvului. In 
cadrul preparației au mai fost 
executate și alte lucrări de mo
dernizare ca: Montarea aparatu
lui Cendrex pentru determinarea 
rapidă a cenușei, automatizarea 
luării de probe de bruți etc.

îmbunătățirea . flurâiliii tehnolo
gic, creșterea capacității de prepa
rare, ridicarea nivelului tehnic al 
producției a' impus folosirea iintti* 

• ntnnăr tot mai mare de câore' că- 
lificate. In 19&7, de exemplu, pre- 
parația Lupeni avea »n efectiv de 
peste. 800 de muncitori din. .capiu, 
numai aproximativ 300 calificeti. 

: An de an însă numărul celor ca
lificați în diferite meserii a cres
cut, ajungînd în prezent Ta pește 
500. Dintre aceștia,' măi bine de 
200* au obținut calificare în cadrul 
întreprinderii. Conducerea între
prinderii, sprijinită de comitetul 
Sindicatului, a organizat cursuri 
de calificare pentru diferite me-

■ serii. In primul rînd. s-a pus ac
centul pe calificarea muncitorilor

' în meseriile de preparatori și con
ducători de benzi și instalații, spe
cifice întreprinderii, meserii pai- 
tru care pînă în prezent școlile 
profesionale nu au pregătit cadre 
calificate. In- acest an au fost' ca- 

- lificafi 25 de preparatori și 20 ma- 
nevranți de vagoane, iar în pre
zent 40 de muncțtori 
cursurile de conducători

urmează 
de benzi

. . ȘT. EKART

(Continuare fn pag. 3-a)

Ea
pînă în prezent aproape 160 m. galerie. In prezent el execută lucrări de lărgire și 
betonare.

IN CLIȘEU: Unul din sehimburi, împreună cu șeful de brigadă Vîtcă loan, în 
fața galeriei de coastă nr, 1.
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Amară era - in trecut 
viață bătrînilor.'ilămașt 
pe drumuriț' phddă foa
metei,- boiilo și mize
riei abia își -duceau 
existența de ia' o zi la 
qlta.

Regimul nostru demo- 
crdt—popular 'asigură
celor . rn vîrstă[ condiții 
optime de viață. Vor să 
trăiască alături de copil, 
o fac, iar acer care nu 
au pe nimeni virsta 
înaintată nu le mai per
mit să se gospodăreas
că singuri, căminele le 

sigură o viață liniștită, 
foră'griji.

Un asemenea cămin 
exista și în orașul Pe- 

, troșani. La acest cămin 
primesc cazare, hrană; și 
Îmbrăcăminte îh mod 
gratuit, peste во _de bă- 
frîni. Acești oameni,, pe 
chipul cărora .anii și-au 
pus pecetea, trăiesc • o 
viată liniștită.

ta 
dormitoare 
spațioase, 
sistentă, 
buna și 
caid. In 
(ă li se 
și cărți.

au

Fără grija zilei de mîine\
la dispoziție J 

curate și j 
6 hrana con * 
îmbrăcăminte ♦

rSistență medi- « 
fiecare dintihea-ț 
citește din ziare • 
Adesea îi vizi- •

tează echipele artistice« 
de amatori din oraș caret 
prezintă în țața lor pro- ♦. 
grame. *

Gospodarii . căminului Z 
asigura o cantitate suii-t 
cientă de alimente ?i$ 
zarzavaturi pentru o* 
hrană consistentă.' Pen-* 
tru iarnă, in magazia * 
căminului se alia canti-ț 
tați însemnate de zarza- J 
voturi, conserve, mura- • 
turi și aite alimente. La* 
buna aprovizionare a că -* 
ruinului- cpniribuie . co-J 
miletul de- sprijin pre- • 
cum 
rea

șî administratori 
Nagy Maria.

- IOAN 
corespondent
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Păcălealâ
сашо- 
Urlcanl

<*4♦

Bistriței, obiigîitd-o să hiatie în ț
. ............ ♦

»
c•
• mărfuri. Unele-s mărfuri încărcate

>■

r*
♦ <-

■

• „Marea" de la Bicaz constituie 
> replica contemporană dată de om 
‘ naturii prin construirea imensului 
J baraj, care stopează năvălnicia

Ce facem 
eu diferența ?

Aproape că nu-i Zi ca la unită
țile da desfacere O.L.F. să nu vină 
camioane încărcate cu diferite

diferența ? — se întreabă 
lorii nedumeriți.

Intr-adevăr cel
irderesul lui. Apa Bistriței, pur
tătoare de veacuri a plutelor și 
a legendelor, oieră astăzi printr-o 
îmbinare armonioasă de contraste, 
un peisaj de o rară frumusețe; 
un riti învolburat ce transportă 
plutele dinspre Tata Domelor, a 
poi o miniaturală mare cu apa li
niștită, brăzdată de vapoare. A- 
nimația excursioniștilor sosiți din 
toate unghiurile țârii și din străi
nătate, plecarea și sosirea va
poarelor, uniformele marinărești,

.Marea" de la fficaz I
> • 
M л ~ . ,, „ * * * ^ . - - •

♦ • 
dau Bicazului aspectul unui mic • 
port situat la mare altitudine. *

Călătorind cu vaporul pe lac, » 
ti se dezvăluie ochilor frumuse- â 
[ea sălbatică a munților profi- * 
lăți in zare.

In desfășurarea acestei panora
me, pe buzele fiecăruia se naște 
lirescul refren: „Frumoase sintețl 
priveliști ale patriei mele". Fie
care strop din acest lac, va arde 
ІП incandenscența becurilor, ri
sipind definitiv neguta vechil 
Moldove. Omul nou, prin forța și 
ingeniozitatea sa, a ridicat colo
sul de beton și oțel, for mi nd ia
cul de acumulare, care se întinde 
pe o lungime de 35 km. și cu
prinde peste un miliard metri 
cubi de apă. Ё1 a sfredelit mun
tele Botoșanul, formînd un tungl 
prin care apa din lac pornește pe 
dramul desăvirșirli misiunii ei: 
prefacerea in kilowați. Bistrița 
este 
țării 
tute 
oră

lac constituie triumful 
tOriioi Romîniei socialiste, 
lupta cu forțele naturii, succesul 
celor care schimbă zi de zi țața 
fării, Împletind pitorescul naturii 
cu peisajul industrial.

Fnergia electrică furnizată de 
apa Bistriței, conectată in siste
mul energetic al țări 
tere și 
patriei.

Aici, 
cui cea
legendele Bistriței.

i

• 
V
4
9 
*
*
*

• 
a 
r 
t

astăzi o arteră principală a 
care pompează în 
de milioane de 

energie anual.

inima ei 
kilowați- 

Acesl 
construe- 

în

duce pu- 
lumină în toate colturile

sub ochii noștri s-a năs- 
mai frumoasă dintre toate

LOAN BUREȚEA 
student

în sad sau coșuri mari de nulele, 
aliate In ltot. Cu primele, vlnzi- 
lorli pu prea ou necazuri. Golesc 
sacii ori coșurile și cu asta beata. 
Lăzile ins» le aduc multe necazuri. 
Nu et n-aț fi igienic si ai stru
gurii, rotile, ceapa ori tnal știu 
eu ce in lăzi, dar greutatea lor nu 
corespunde cu stasul. Dacă ar fi 
mȘi ușoare n-ar Й nici o supărare, 
dar multe dintele Îs mai grele cu 
unul ba chiar cu două kilograme. 
$1 ei nd primești lăzi cu șutei* in
tr-o lună te trezești că nu-ți iese 
marfa la cintar. De ce ? Foarte 
simplu, că doar nu poți să dai cum
părătorilor seînduri în loc de stru-, 
guri, ori ambalaj în locul roșilor. 
Au sesizat ei mulți vînzători tova
rășilor Călugărița loan și 
droiu Nicolae această 
dar sesizare a rămas.

— Asfa-i și pace — o 
ei pe scurt.

— Bine, bine dar ce

Lisăn-
anomalie,

lămureau
4

facem c.

Spre marea mulțumire a 
rUor pe ruta Petroșani — 
circulă acum autobuze suficiente 
Si pe lingă acta pleacă si la ora 
fixat*. Majoritatea ușilor lor se 
deschid ca la comandă, printr-o 
simplă apăsare pe buton a șoferu
lui. Potrivit obiceiului, călătorii 
Încearcă să urce priit ușa din spa
te că doar prin față-i coborlrea. 
De la această regulă nu face aba
tere de cit un singur autobuz. Ăsta, 
se. vede treaba, că*i mai cu moț. 
Se oprește ei in stație, călătorii 
aleargă grăbiți la ușa din spate, 
urcă insă dacă poți I Nici ciocăni- 
turtle, nici măcar magicele cu
vinte „Sesam deschide-te" nu miș
că ușa dîn balamale. Ce să facă 
pasagerii î Cuth e și normal, alear
gă spre ușa din față că doar n-o 
să rămînă pe jos pentru simplu! 
motiv că pe aici se coboară. Vrînd, 
nevrînd trebuie să aștepte insă 
pînă coboară ceilalți. La stația 
următoare la fel. N-ar fi oare mal 
bine să fie scutiți de asemenea 
păcăleli? Cum? Simplu ca bună 
ziua. Să se repare ușa defectă.

D. CRIȘAN

TRANDAFIRII NORDULUI
Colecția de trandafiri a Grădi

nii botanice a Academiei de Știin- 
< te '-,țț .U.R.S.S. este una dintre Cele 

mai mari din lume. Aici există 
2 500 de varietăți de trandafiri.

Bazele acestei colecții au fost 
puse demult, chiar de la crearea 
grădinii botanice. La Moscova au 
fost aduse 
tăți străine, 
tizate. In 
erau altoiți 
dafiri locale, căpătînd calități abi, 
care le permiteau să suporte clima 
aspră a Moscovei. In timpul ier
nii trandafirii erau acoperiți cu 
frunze căzute. Un asemenea „cos
tum de iarnă" revenea însă destul 
de scump: „ca să îmbraci florile" 
de pe un hectar costa 3 000 de 
ruble. In prezent, locurile cultivate 
cu trandafiri sînt 
ușor dar tot atît de sigur — 
pămînt se așează capace metalice, 
iar deasupra lor se întinde 
dă de material sintetic.
asemenea boltă înaltă de 
temperatura nu scade nici

mi- 
so- 

mai
ră-
In

su-
b

*
a

«
4
4•
a

*
♦
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cele mai bune varic- 
care trebuiau aclima- 

acest scop „oaspeții" 
pe varietăți de tran-

încălzite mai
pa

o ban-
Sub o
40 cm.
pe ge-

— In anotimpul de toamnă — scrie comitetului sladicaMal de 
!a mina Aninoasa unul dintre muncitorii plecați la odihnă —• stațiu
nea balneo-climaterică Borsec se aseamănă cu o așezare de basm. Aici 
vegetația și-a schimbat de timpuriu culoarea. Totul pare 
aur. Și in mijlocul acestui decor zeci și 
se odihnesc șl Iși reiac sănătatea. Odată 
(urniri, vă trimit și această fotografie cere 
parcul central al stațiunii.

scăldat In 
zeci de oameni ai muncii 
cu cele mai sincere mui- 
reprezlntă o vedere din

Străjuit de munți semeți, udat de ape Învolburate, însoțit in tot 
lungul său de firele șerpuite ale șoselei naționale și 
fier, defileul Jiului rivalizează prin frumusețea sa cu 
mite puncte turistice

In clișeul de față
spre Livezeni.

din tară.
vă prezentăm defileul Jiului la

Activități locale
Duminică, 20 octombrie, pe sta

dionul Jiul din Petroșani va avea 
юс etapa orășenească de atletism 
dotată cu „Cupa fetelor". La a 
ceasta întrecere au fost invitate 
asociațiile sportive, în special cele 
școlare.

Ar fi de dorit ca toate asocia
țiile sportive să trimită cit mai 
multe tinere la acest concurs, el 
avînd scopul de a depista cele 
mai bune sportive care ne vor re
prezenta la stapâ regională ce ’Se- 
va organiza 
ti ecerile vor 
dimineața.

in orașul Deva. In-
începe ■ la orele 9

drumului de 
cele mai renu-

intrarea sa din

Petrila — Energia Paroșeni 3*1 ; 
C.F.R. Petroșani — C.C.V.J. Petro
șani 5*0.

S. BÂLOI
corespondent'

rurile cele mai cumplite sub 
n.us 2 grade, iar temperatura 
lului (unda se .’aflăрЛіс.-і ’ cea 
vulnerabilă a plantei -- gltul 
dccinei) — sub zero grade, 
asemenea condiții trandafirii
perlă excelent iarna In U.R.S.S.

l.a Moscova s-au obținut noi 
varietăți de trandafiri renuiriiți în 
lumea întreagă. Astfel, varietateîa 
„Dimineața Moscovei" a fost dis
tinsă cu o medalie la Expoziția in
ternațională de la Erfurt. Creatorii, 
îi, Ivan Stanko, a fost ales mem
bru de onoare al Societății Ame
ricane a horticultorilor.

ж
Recenta/etapă a campionatului 

orășenesc de fotbal s-a so’dai cu 
următoarele rezultate; Viscoza Lu- 
peni — T.C.M.E. Paroșeni 2-0; 
l.M.P. Petroșani — Constructorul 
Lupeni 0-4; Unirsa Bănița — Să
nătatea Petroșani 2-1 ; Preparați a

elimi- 
handbalul. 

arcul și judo 
fost luată în 

a numeroase 
susținut lărgi-
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Geoffrey 
zile sub 
mondial

C Â ... ?
• Speolog-ul englez 

Workman a locuit 105 
pămînt bătind recordul 
în această privință ?

• Oslo este, probabil, singura 
capitală din lume în cere 
vlnatul permis ? La nordul 
șultfi există o pădure 
locuitorii obișnuiesc 
plimbarea zilnică. In

8 toamnă etnd pădurea 
treierată de vînători, 
cetățenilor este însoțită de 
cui de a fi nimeriți de un 
tuș de pușcă.

• Cei mai mulți urmași li 
ciupercile ? Există varietăți 
ciuperci care produc cite șapte 

trilioane de spori.
• Melcul vulgar de 

se poate lăuda® eă are 
mulți dinți 1 
de 14 175.

• Floarea 
este cactusul 
ol se simte la o distantă de un 
kilometru.

• Recordul mondial 
tură 
mica 
cest 
dealt 
time 
ușurință o stincă de 7 metri.

• Col mol singuratic copac 
crește te Sahara te oaza Terra* 
Este vorba de un palmier care 
se' află la 0 depărtare de zed 
de kilometri do adțl copaci.

аммомемоомпотдоототсеотоімооаомоототсоотототсоеоототототот

este 
ora- 
care 
facă

• Cea mai mare tobă din lu
me aparține orchestrei studenți
lor din Texas (S.U.A.) ? Ea are 
o circumferință de 8,5 metri. A- 
eeastă tobă uriașă este fixata 
pe o platformă 
de un tractor

8
c?
8
8

8
§

In 
să-și 
lunile de 
este eu- 

plimbarea 
rie- 
car-

Numărul

cea mai 
american ?

lasă 
de

gradină 
cei mai 
lor este

aromată 
Mirosul

de sări- 
in lnâltime Mie deținut de 

antilopa sud-africană ? A 
animal, care nu clnitărește 
10 kg., și nu trece tn lnăl- 

de un metru, poate sări cu

• Prima zi a 
o dată extrem 
eschimoși ? Ea 
derea primei zăpezi.

Sesiunea Comitetului 
international olimpic

BADEN—BADEN 18 (Agerpre.
La Baden—Baden (R.F. Germa

nă) au început lucrările celei de-a 
00-a sesiuni a Comitetului inter
național olimpic (С.1.О.). Participă 
cu drept de vot delegați din 58 
ft?..»?'*-....................

In prima zi a sesiunii, congre
sul a admis noi membre ale C.I.O

O problemă importantă Înscrisă 
pe ordinea de zi a fost stabilirea 
numărului de sporturi pentru 
olimpiada din . 1988. Din cele 22 de 
sporturi olimpice au fost 
nate patru și anume : 
voleibalul, tirul cu 
Această hotărîre a 
pofida protestelor 
delegații, care au
rea și nu restringerea programu
lui olimpic. Mai ales, excluderea 
unor sporturi de echipă atît de 
populare cum sînt voleibalul și 
handbalul a fost primită nefavora
bil în cercurile sportive interna
ționale. După cum se știe, jocul 
de volei face parte din programul 
celei de-a 18-a olimpiade de vara 
de la Toiko. La congresele pre
cedente, acest sport a fost admis 
cu majoritate de voturi. Și de data 
aceasta numai 25 de delegați au 
votat pentru eliminarea sa.

Cele 18 sporturi admise ta olim
piada din 1968 sînt următoarele : 
atletism, gimnastică, natație, fot
bal, ciclism, lupte, box, haltere 
caiac-canoe, călărie, pentatlon mo
dern. baschet, tir, 
hochei pe iarbă, 
academic, yahting.
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anului nOu este 
de nestabil* la 
depinde de

• Strada cea mal larga din 
, noua 

este : 
lată

me se afla in Brasilia, 
pitalfl a Braziliei? Ea 
gA de 2t5 kilometri U 
280 metri.

Că*

1 lu* 
ca- 

lun-
de

polo pe apă. 
scrimă, canotaj

romîni
R. 8. C.

• Indianul Masadia 
Bombay, aste posesorul 
mai lungi mustiți din lume ? Ele 
măsoară 1,80 metri. Cea moi 
teugă- barbă aparține norvegia
nului Han» Lanvzei șl măsoară 
3,ă0 metri.

• Cea mai mare rețetă medi
cală a fost scrisă eu vreo 1600 
de ani Înainte de era noastră I

• Mii de vizitatori admiră in 8 
fiecare an florile cireșilor de la 8 
Washington ? Aceștia au fost o- 8 
feriți orașului de către locuite- ~ 
rii capitalei Japoneze. După o 
perioadă, orașul Washington a 
putut să se revanșeze, olerind 
40 dia cele mal frumoase exem
plare orașului Tolflo, deoarece 
toți cireșii din acest oraș au lori 
distruși te timpul celui de-al 
dottoa război mondial.

Din din 
celor

s
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Hocheiștii 
victorioși în

FRAGA 18 (Agerpres)
ContinUîndu-și turneul în R. S. 

Cehoslovacă, selecționata de ho
chei pe gheață a R.P. 
jucat în localitatea 
formația locală 
cîștigat hocheiștii 
(2—-0, I—0, 1—1)

Romine a 
Poprad cu 

Lokomortiv. Au 
romîni cu 4—1 

prin golurile
marcate de Biro (2), Florșșcu și 
Twkacs.

VIENA 18 (Agerpres)
Echipa reprezentativă de hochei 

. pe gheață a Iugoslaviei aflată în 
turneu în Austria, a întîlnit cu* 
noscuta formație Kac Klagsnfurt. 
Hocheiștii austrieci au obținut 
Victoria cu 9—3 (2—2, 4 -1, 3—0). 
Cel arai bun jucător al gazdelor a 
fost... canadianul Tambelllni
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Adunări de dări de *eamă și atageri în arginiaițlMe de baza

sa creștem tineri

darea tie seama și din dis- 
care au urmat, a reieșit că 
organizatei de partid a des

Luni după-amiază, , la școala 
profesională din Lupeni a avut loc 
adunarea generală a comuniștilor 
cu ocazia alegerilor de partid.. Da» 
rea de seamă prezentată în fata 
adunării generale de către biroul 
organizației de bază ,. scos în evi
dență aportul adus de comuniști la 
educarea, creșterea și formarea ti
nerelor cadre de muncitori ralifi- 
cati.

Din 
cuțiile 
biroui
fășurat o activitate rodnică. Pe baza 
planurilor de muncă lunare, orga-

' hizația de partid a analizat pario-
■ ‘ die activitatea organizațiilor Ob

ștești din cadrul școlii precum și 
activitatea instructiv-educativă des
fășurată de cadrele didactice. A- 
ceste analize periodice au conți i- 
buit la înlăturarea la timp a unor 
lipsuri.

Aslfel, din analiza activității co
mitetului U.T.M.
nizatia U.T.M. a 
ținută împotriv a 
învățătură și i-a
tinerii ia învățămîntul 
U.T.M.Ca urmare, preocuparea ele
vilor pentru obținerea unor note 
mai bune a sporit, iar la sfîrșitul 
anului de învățămînt trecut, nu
mărul celor promovați a crescut în 
mod simțitor. De asemenea, a ieșit Vi
in evidență ca în școală au fost 
introduse forme educative avînd la

bază disciplina liber consimțită. Qe 
exemplu, conducerea școlii, împreu
nă cu comitetul sindicatului și cu 
comitetul U.T.M, a desființat lacă
tele de la dulapurile din vestiare, 
iOr pe lingă chioșcul aiijnentar cu 
autoservire a fost introdus și sis
temul de distribuire a burselor în 
bani prin autoservit?.

Bitoul organizației - de bază ș-a 
ocupat, de asemenea, și da ridica
rea nivelului politic și ideologi? al 
comuniștilor și al tovarășilor din 
activul fără de partid, Pentru dez
voltarea cunoștințelor politice 
ideologice ale cadrelor 
acestea au fost încadrate 
de economie politică.

Vorbitorii au scos insă
și unele lipsuri manifestate 
tivitatea biroului.' Astfel, 
Okroglici loan, directorul școlii, a 
arătat că trebuie .acordată o mai 
mare atenție ridicării învățămîntu- 
lui profesional la im nivel mai 
înalt, iar tovarășul Cristea Aron 
a apreciat, pe bună dreptate, că 
biroul organizației de bază a des
fășurat o slabă activitate în ceea 
ce privaște creșterea
ganizației de partid. Astfel, de la 
ultimele alegeri șl 
zent, au fost primiți 
bri de partid.

De asemenea, din
Ia iveală că mai sint multe de fă
cut și în privința îmbunătățirii dis
ciplinei elevilor. In acest scop, tov. 
Ionescu Constantin , a propus, ca 
gazeta de perete să fie folosită 
mai din plin, să publice mai des.' 
pe baza unor planuri tematice, edi
ții în care să fie combătute
nifestările de indisciplină ce se mai 
ivesc uneori.

Adunarea de alegeri a dezbătut 
într-un spirit combativ numeroase 

• alte aspecte ale activității organi
zației de bază. Numeroși vorbitori 
au venit cu propuneri concrete, care 
au fost cuprinse în hbtărîre. Fără 
îndoială că prin ducerea la bun 
sflrșit a hotărîrii adoptate, noul or
gan ales va reuși, cu ajutorul ce
lorlalți membri de pattid să ridice 
la un nivel mai înalt activitatea 
organizației 
de a educa 
nădejde cu 
feșională

Calitatea calcarului 
extras la Banița 

trebuie îmbunătățită 
(Urmare din pag. l-a)

și
didactice, 

cerculla

la iveala 
în ac

tor.

a reieșit -;ă orga- 
dus o luptă sus- 
medlocrității la 
îndrumat pe toți 

politic rindurilor or*

plnă în pre- 
doar doi mem-

discuții a ieșit

>

școlii profesionale 
Încheiat un con- 
Lupeni cu scopul 
unele reparații la 

Insă termenele 
nu

Conducerea 
din Lupeni a 
tract cu I.L.L. 
de a executa 
clădirile școlii,
de executare a reparațiilor 
sint respectate. Nici pînă în pre
zent nu sint terminate lucrările 
ce trebuiau 
la sfîrșitul 
cestul an.

Anuittlte 
tărăgănate
nici nu au fost Începute. De e- 
xemplu, mozaicarea din fața

să fie efectuate pină 
trimestrului III al a-

lucrări începute sini 
la nesfîrșlt, iar altele
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de partid, cu scopul 
și de a crește tineri de 
o bună calificare pro-

1

i

școlil nu este terminată încă, 
iar din totalul porțiunii de 200 
m. pe care trebuie înlocuite 
jgheaburile de scurgere a ploii 
nu s-a reparat de cit o porțiune 
de 45 m. Dintre reparațiile ce se 
cer a fi executate, dar încă nu 
au fost începute 
cuirea exterioară 
șeul de beton Ia 
vizionare pentru 
de cartofi, sclivisirea și repara
rea scărilor dintre școală și in
ternat precum și alte lucrări.

Cu toate că Conducerea ad
ministrativă a școlii a procurat 
din mijloace proprii însemnate 
cantități de material lemnos, 

tablă zin- 
din totalul 
executate 

35 la sută.

amintim : ten- > 
a școlii, plan- 5 

beciul de apro- -J 
iarnă, boxele j

> 
s
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de
var, nisip, ciment și 
cată, pină in prezent 
lucrărilor ce trebuie 
nu s-au efectuat nici

Unele din lucrările executate 
sint de calitate slabă. De exem
plu, tăvănirea ateiierului-școală 
executată de curînd este departe 
de a-1 mulțumi pe beneficiar, de
oarece în tavan s-au și ivit fi
suri prin care se poate infiltra 
apa. Beneficiarul este nevoit ast
fel să ceară 
lucrări.

îngrijorată 
reparațiilor 
școlii precum 
slabă a unor lucrări 
administrația școlii profesionale 
din Lupeni a cerut din nou con
ducerii I.L.L. Lupeni să respecte 
contractul încheiat. Toate adre
sele au rămas insă fără răspuns.

De ce conducerea I.L.L. Lu
peni nu-șl respectă obligațiile a- 
sumate fn , cadrul acestui con
tract ?

refacerea acestei

de mersul lent al 
necesare 

și de
clădirilor 
calitatea 

executate.

S. VASILE

г<
*$

runțirea ei excesivă. O altă cele 
o constituie sortarea mai bună a 
pietrei la încărcarea în vagonets, 
cu furca cu bile, scuturînd argila 
lipită de piatra spartă. Totodată 
conducerea carierei Bănița trebuie 
să se îngrijească de procurarea 
unor utilaje simple — concasor, 
sortator mecanic — pentru meca
nizarea acestor operații și ușura
rea muncii, 
fi procurate 
mecanizare, 
bancă.

Printre diferitele măsuri care se 
măi pot lua în scopul îmbunătăți
rii calității calcarului se numără 
și împărțirea actualelor trepte 
mari de exploatare în cite dduȘ 
trepte mai mici. Prin această îm
părțire muncitorii pietrari pot fi 
repartizați la lucru pe mai multe 
orizonturi creindu-se posibilitatea 
renunțării la schimbul de noapte, 
cînd supravegherea muncii în ca
rieră și controlul producției se fac 
mai greu. Aceasta ar fi și în spri
jinul unei exploatări mai raționale, 
fată de actualele trepte de lucru 
avînd o 
Totodată 
perforare 
producția
repede prelucrată și 
dus de exploziv.

Centrele siderurgice 
de cantități tot mai
calcar, corespunzător din punct de 
vedere calitativ. De aceea 
■torii pietrari din Bănița 
să îmbine armonios lupta 
sporirea producției cu cea 
îmbunătățirea calității
,ps care-1 extrag. Organizația 
partid să îndrume astfel comitetul 
s;r.dicatului incit calitatea calcaru
lui să devină obiectivul nr. 1 in 
întrecerea socialists.

înălțime de 
s-ar reduce 
și pușcarfe 
de piatră

Asefflenea utilaje pot 
și din fonduri de mică 
puse la dispoziție de

Revizuirea ven- 
tilelor de joasă 
și. îăaltă presiu
ne necesită aten
ție, răbdare și o 
bun® calificare 
profesională. la- 
tâ-1 in clișeu pe 
utemlstul Cara- 
gea Ioan de Ie 
secția cazane a 

termocentralei 
Paroșeni lucrfnd 
la , recondiționa- 
rea celui 
patrulea

această

de-al 
ventil 

lună.

Ridicarea nivelului profesional 
in sprijinul producției

(Urmare din pag. l-a)

alți 34

cca. 30 m. 
timpul de 

a unei trepte, 
puțind fi mai 

consum re

cele de lăcătuși. La/ 
cadrelor pentru 
ținut seama de 
unde muncește

aceste 
specifi- 
liecar . 
ingineri

con-
preocupă 
ridicarea 

tehnic al 
ajutindu-i

cu

au nevoie 
sporite de

mutlci- 
trebuie 
pentru 
pen‘ru

calcarului 
de

și 
recrutarea 
cursuri s-a 
cui locului
Cursurile sint predate de 
și tehnicieni dintre cei mai pregă
tiți din punct de vedere teoretic 
și profesional din cadrul întreprin
derii. Pentru o mai bună apro
fundare a celor predate, in afara 
orelor de curs, au fost organizate 
demonstrații practice. Așa de pil
dă, la cursul de preparatori, lecția 
„Concentrarea prin zețaj" 
urmată de probe practice 
tate cu această instalație, 
cursanții au reușit să 
mal temeinic 
sare, să fie 
procesul de

In afară

mai multe cadre calificate, 
ducerea întreprinderii se 
în bună măsură și de 
nivelului profesional și 
muncitorilor calificați,
să însușească și să folosească cu 
pricepere procedeele tehnologice 
noi de lucru. In acest an 
cursurile de ridicare a 
un număr de peste 200 

Cursurile acestea
pe specialități, 

cîte 6—12- lecții 
la cursuri a fost 
la sută.

au urmat 
calificării 
de mun- 
au fost 

avînd 
fiecare, 
în me-

Economii de combustibil
Mecanicii și fochiștii Depoului 

C.F.R. Petroșani, au intensificat ac
țiunea de remorcară a trenurilor 
cu tonaj sporit. Datorită acestui 
fapt, ei realizează ’ importante e- 
conomii de combustibil convențio
nal. In luna trecută, de exemplu, 
pe Întregul depou s-a economisit 
o cantitate de 378 tone
bustibil conventional cu care 
pot remorca 75 trenuri de marfă 
pe distanta Petroșani Simeria 
și retur. In mod deosebit s-au e- 
vidențiat echipele de locomotivă

de com-
se

organi-a fost 
execu- 
Astfel,

asimileze 
cunoștințele nece- 

cit mâi folositori în 
producție.
de formarea de tot

convențional
de mecanicii Pătroi 
Marcu Gheorghe care 

o economie de 
de combustibil 
De asemenea,

13— 
con- 

echipele 
și

economisit 12

conduse 
Petru și 
au făcut 
16 tone 
vent io nai.
mecanicilor Bogăteanu Nicolae 
Stanciu Vasile au 
si respectiv, 11 tone de combus
tibil.

In primele trei trimestre ale a- 
nului mecanicii și fochiștii Depou
lui C.F.R. Petroșani au realizat o 
economie totală de 4433 tone 
combustibil convențional.

de

Pe urmele materialelor publicate
Lupeni au fost sesizate în hota cri 
tică intitulată „Se care o rezolvare 
urgentă", publicată în ziarul nos
tru din 11 octombrie, de unele ne
reguli in funcționarea ghișeelor 
unde se încasează taxele pentru 
consumul de energie elect-ică și 
îndatoririle cetățenilor față de 
I.C.O. .

Cu toate că nota critică 
difuzată și, la statja locală de 
Lcare, conducerile, acestor 
prinderi; hu au luat încă nici
sură. Oare ce așteaptă conducerile 
1 R E.H. și I.C.O. din Lupeni ? Gru- 
pui de . muncitori care au semnat 

. nota, critică menționată așteaptă să 
ia măsuri secția gospodărie 
tului popular orășenesc din

©-------—

Li se acordă atenfia 
cuvenită

In ziarul nostru nr. 4 336 din 25 
septembrie 1963 a apărut un arti
col intitulat „Gazetelor de perete 
să li se acorde atenția cuvenită ' 
In care a fost criticată activitatea 
slabă a colectivelor gazetelor de 
perete de la statia C.F.R. Petroșani.

După cum era de așteptat, sesi
zarea nu a fost lipsită de efect. La 
puțin timp după apariția articolu
lui, comitetul de partid și comi
tetul Sindicatului din cadrul nodu
lui C.F.R. Petroșani s-ait îngrijit de 
publicarea 
„Feroviarul' 
un conținut 
simțitor. Iar 
lat „Despre 
rete", publicat în prima ediție, co
lectivul de redacție al gazetei de 
perete „Feroviarul" apreciază ca 
justă critica noastră șl dă reco
mandări concrete celorlalte colec
tive ale gazetelor de perete de la 
C.F.R. Petroșani, cu scopul de a 
le ajuta să-șl inlbunătățească ac
tivitatea. In ptezent se poate spu
ne că gazetelor de perete de la 
statia C.F.R. Petroșani Ц se acordă 
atentia cuvenită, deoarece conținu
tul lor s-a îmbunătățit, iar edițiile 
apar cu regularitate.

cale Havlin Nuța tie la spitalul 
unificat Petrila—Lonea. Ia redacția 
noastră a sosit de culind o scri
soare din partea 
talului. In această 
relatează că sora 
avut înt.r-adevăr o 
t'ă fată de bolnavi. In 
plice oamenilor care 
tisă pentru tratamente 
buiau să aștepte, ea li 
pe un ton jignitor. Cp urmare, pen 
tru atitudinea ei nejustă, sora Hav
lin Nuta a fost sancționată cu a- 
vertisment.

conducerii spl- 
scrisoare ni se 
Havlin Nuța a 
atitudine nejus- 

loc să ex- 
așteptau la 
de ce tre- 
s-a adresat

a fost 
radio ■ 
între- 
o ma

la gazeta de perete 
a unor noi ediții cu 
îmbunătățit în mod 

într-un articol intitu- 
gazeta noastră de pe-

Au fost luate măsuri
Ca răspuns la nota critică publi

cată în ziarul „Steagul roșu' din 
.21 septembrie la adresa serei medi-

De ce nu M rezolvă?
Conducerile I.R.E.H. și I.C.O. din

a; Sia- 
Lupepi.

Congresul național de igienă 
și protecția muncii

Intre 23 și 25 octombrie va a- 
vea loc la București , Congresul 
național de * igienă și protecția 
muncii, organizat de Uniunea So
cietăților științelor medicale.

• La lucrările Congresului 
participa circa 500 de delegați, 
cademicieni, cercetători din insti
tute, cadre didactice universitare, 
medici și ingineri din inspecțiile 
de stat pentru igienă și protecția 
muncii, din întreprinderi, precum 
și reprezentanți ai 
ecpnomice și alte 
trale.

La congres și-au

J
străini, 

cuprinde:

vor 
a-

unor ministere 
instituții cen-

anunțat parti-

citori. 
organizate 
cicluri de 
Frecventa 
die da 90

Pentru trimestrul IV s-a 
zat un curs de ridicare a califică
rii pentru lăcătuși. La acesta au 
fost înscriși 100 de muncitori. 
Sporirea numărului de cadre ca
lificate, ridicarea nivelului tehnico- 
profesional 
ficați, stă 
conducerii 
la folosirea
tehnicii noi, la folosirea intensă a 
rezervelor de creștere a producti
vității muncii — chezășia îndepli
nirii planului Ia toți indicii.

al muncitorilor cali- 
necontenit în atenția 

preparației, contribuie 
tehnologiei înaintate, a

ciparea și numeroși delegați 
Tematica Congresului

aspecte importante din toate sec
toarele de igienă și protecția mun
cii Ea se oglindește în .nume
roase comunicări și referate ale 

. cercetătorilor romîni și străini 
înaintate secretariatului Congresu
lui. Acestea 
bile romină,

Lucrările
Io- în saJa
Romine

20 octombrie
PROGRAMUL I. 8.00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Estrada 
dimineții, 11,00 Interpreți ăi muzi
cii de operetă, 11,30 Vorbește 
Moscova I 12,20 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Melodii populare 
cerute, de ascultători, 16,15 Trans
misiune sportivă, 18,30 Lecturile 
dumneavoastră preferate, 18,45 Re
citalul sopranei Arta 
19,00 „Melodii... melodii...
ne de muzică ușoară romanească,
19.35 Program de romanțe, 20,00 
Teatru la microfon. Premiere : ,,Ro
meo, Julieta și întunericul'' de Jan 
Otcenașek, 2L.45 - Cincisprezece mi
nute în tovărășia valsului, 22,25 
Muzică de dans.. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 9,00 Din val
surile lui JohapRr Strauss, 9,30 Mu
zică din opere cerută de ascultă
tori,’ 10,60 Melodii populare, 10,30 
Revista presei străine, 10,50 Con
cert interpretat de orchestra sim
fonică a filarmonicii de stat „George 
Enescu", 13,02 Ctntec si joc d; pe 
întinsul patriei, 1345 Muzică ușoară 
interpretată de Margareta Pislaru,
14.35 Soliști de muzică ușoară, 17,15 
Versuri de dragoste; 18,20 Concert 
de muzică: ușoară romînească, 19,30 
Sfelectluhi din Operele, 20,05 Mu
zică de dans, .21,15- „Din comoara 
folclorului nostru muzical", 21,45
Versuri iu lectura artistului po
porului, Radu Beligan.

Fioreseu, 
" emisiu-

0 fc*

1
' < a ■ a ■ e • .1 • •

vor fi tipărite în lim- 
rusă și franceza.
Congresului vor avea 
mică a Palatului R.

precum și în 
Institutului de igienă 
muncii din București.

P. 
amfiteatrele 
și protecția

(Agerpres)

I 20 octombrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Codin; REPUBLICA : Luna de mie
re fără bărbat; PElRlLA : Vint de 
libertate; VULCAN : LuPeni 29; 
LUPENI: Vacanță la mare; BÂR- 
BĂTENI: Telefonista.

I
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Interzicerea importului 
mărfurilor din R.S.A.

! DAMASC 18 —I (Agerpres).
[ Un decret al „Consiliului națio
nal al comandamentului revoluției” 
din Siria, publicat joi la Damasc, 
prevede interzicerea importului 
tuturor mărfurilor fabricate în Re
publica Sud-Africană. Decretul in
terzice, de asemenea, exportul ori-

1 căror mărfuri sirien э spre Africa 
de sud. Aceste măsuri au fost a- 
dopt'ate în semn de protest împo
triva politicii de apartheid promo
vate de guvernul rasist al Repu
blicii Șud-Africane și se adaugă 
măsurilor similare adoptate de nu
meroase alte țări.

- = ©=—

a încefef

satelitul meteo- 
care a fost lan- 
Canaveral la 18 

a încetat să mal

.1

„Tiros-6 
să funcționeze

WASHINGTON 18 (Agerpres)
Administrația națională pentru 

aeronautică și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anunțat la 
17 octombrie că 
rologic „Tiros-6", 
sat de la Cape 
septembrie 1962,
funcționeze, ca urmare a unor de
fecțiuni în aparatura de • bord. Cu 
acest satelit meteorologii ameri
cani au obținut fotografii asupra 
condițiilor în care a luat naștere 
recentul uragan „Flora”, care a 
bîntuit *n regiunea Mării Carai
bilor, șî asupra furtunilor de nisip 
din Arabia Saudită.

Ia U.R.S.S. a fost lansat 
„Cosmos-20“

MOSCOVA 18 (Agerpres)
După cum anunță agenția TASS, 

în Uniunea Sovietică a fost lansat 
la 18 octombrie satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-20".

La bordul satelitului a fost ins
talat aparataj științific destinat 
continuării cercetărilor asupra spa
țiului cosmic în cadrul programu
lui anunțat de agenția 
16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe 
cu următorii parametri:

— perioada inițială 
89,55 minute, distanța 
suprafața Pămîntului 
311 km; — distanța 
perigeu) 206 km,- —

înclinare a orbitei față de planul 
Ecuatorului 65 grade;

In afara aparataj ului științific 
la bordul satelitului ș-au montat : 

emițător radio care func- 
pe frecvența de 19,995

— un 
ționează 
MJj»;

— un

de

TASS Ia

O Orbită

revoluție 
maximă de 

(la apogeu) 
minimă (la 
unghiul de

©

dintre
Litigiul marocano-algerian nu 

și-a găsit o rezolvare în tratati
vele purtate la Marakech, dar ușa 
nu a fost închisă negocierilor ul
terioare. Aceasta indică interesul 
celor două părți pentru căutarea 
unei formule reciproc acceptabile 
Acest interes depășește cadrul 
Maghrebului, dacă ținem seama de 
oferta de mediere făcută de pre
ședintele Libanului R. Karame. de 
sesizarea Ligii arabe și de cererea

—---- ------- -----

Manifestație de ppotest Ia Seul
SEUL 18 (Agerpres).
Agenția Franca Presse relatează 

că vineri dimineața în fața Uni
versității din Seul s-au. adunat un 
mare număr de studenți pentru a 
protesta împotriva menținerii regi
mului militar pentru încă patru 
ani. Poliția i-a atacat pe studenți, 
împrăștiindu-i.

In același timp, poliția a anun
țat arestarea unui număr de stu
denți acuzați de a fi pus la cale 
o revoltă împotriva regimului mi
litar a lui Paik Cijan Hi. Autorită
țile au afirmat că au descoperit un 
complot cars urma să fie declan-

șat vineri dimineața și care avea 
drept scop răsturnarea actualului 
regim. Agenția France Presse re
levă că în acest, complot sînt im
plicați militari potrivnici juntei mi
litare aflate în prezent la putere.

Agenția arată că după anunțarea 
arestărilor operate, a fcțst convoca
tă o conferință a șefilor de stat 
major ai armatei sud-coreene și a 
ofițerilor serviciului de spionaj 
Poliția a fost pusă în stare de a- 
larmă, iar patrulele de poliție au 
fost înzestrate cu carabine și 
nade cu gaze lacrimogene.

gre-

-----------©-----------

Sesiunea Congresului argentinian
BUENOS AIRES 19 (Agerpres)
In urma unei întrevederi pe 

care au avut-o cu noul președinte 
al Argentinei, Arturo IUia, preșe
dinții Senatului și 

, taților au declarat 
iembrie Congresul 
fi convocat într-o
ordinară pentru discutarea proble
mei contractelor petrolifere, înche
iate cu societățile străine. După 
cum se știe, în cursul campaniei

Camerei Depu- 
că în luna no- 
argentinian va 
sesiune extra-

electorale și în primul său mesaj 
adresat națiunii, președintele Illia 
s-a pronunțat în favoarea revizui
rii acestor contraste a căror ter
meni contravin intereselor statului 

- argentinian.

CUVÎNTAREA
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WASHINGTON 18 (Agerpres)
Comisia senatorială pentru pro

bleme externe a S.U.A. a adoptat 
joi un nou amendament Ia legea 
cu privire la ajutorul pentru stră 
inătate. Amendamentul dă preșe
dintelui Ș.U.A. împuterniciri de a 
suspenda ajutoarele economice 
său militare din partea S.U.A. ță
rilor în care s-au instalat la putere 
junte militare. Acest amendament 
propus de senatorul Wayne Morse 
—■ subliniază agenția Associated 
Press — a fost adoptat în urma 
loviturilor de stat care au avut loc 
recent în țări din America Cen
trală, ca Republica Dominicană sau 
Honduras, unde grupurile militare 
au instalat la putere junte prin 
răsturnarea regimurilor existente. 
De' altfel, adaugă agenția, admi
nistrația Kennedy a și suspendat 
ajutoarele în cadrul programelor 
„alianța pentru progres" acordate 
acestor țări.

LONDRA. — Potrivit unui comu
nicat al Ministerului Finanțelor ai 
Marii Britanii, deficitul comerțului 
exterior al Angliei a crescut în luna 
septembrie a.c. cu 13 milioane lire 
sterline față de luna precedentă, 
reprezentind aproximativ 72 milioa
ne de lire sterline.

DRESDA. — La Dresda ș-a des
chis Congresul Societății de neuro- 
psihiatrie, la care participă specia
liști din Austria, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, RJ. 
Germană, R.P. Polonă, R,P. Romî- 
nă, R.P. Ungară și U.R.S.S. Delega
ția R.P. Romîne este condusă de 
prof. dr. Șoflete Alexandru.

NEW YORK. — La baza ameri
cană Wallops Island din Virginia 
a fost lansată în spațiu, cu aju
torul unei rachete americane de 
tipul „Aerobee-150-A", o instalație 
franceză pentru studierea straturi
lor ionosierei.

MONTEVIDEO. — In Uruguay se 
desfășoară în prezent primul recen- 
sămint al populației acestei țări din 
ultimii 55 de ani. La Montevideo 
s-a anunțat că populația capitalei 
țării se ridică la 1 069 000 locuitori. 
Au fost înregistrați 508 000 bărbați 
și 561 000 de femei.

Datele recensămîntului din inte
riorul țării vor fi cunoscute peste 
cîteva zile.

sistem radiotehnic pentru 
măsurarea precisă 
orbitei;

— un- sistem
pentru transmiterea 
datelor referitoare la funcționarea 
dispozitivelor și aparatajului știin
țific.

Aparatura instalată la bordul sa
telitului funcționează normal, iar 
centrul de • coordonare și calcul e- 
fectuează prelucrarea informațiilor 
recepționate.

a elementelor

radiotelemetric 
pe Pămînt g

NEW YORK 18 (Agerpres)
In cuvîntarea rostită în fața de- 

legaților celei de-a ХѴЦІ-а sesi
uni a Adunării Generale O.N.U.. 
Sean Lemass, primul ministru al 
Irlandei, a exprimat din nou ade
ziunea Republicii Irlanda la prin
cipiile și scopurile Organizației 
Națiunilor Unite. Vorbind despre 
Tratatul de Ia Moscova, el a ară-

O

tat că aprobarea cu care a fost 
întîmpinată semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea parțială 
a experiențelor nucleare a demon
strat cît 
pericolul

Primul 
exprimat
de la Moscova va constitui 
începutul unor noi acorduri în do
meniul dezarmării.

de bine înțeleg popoarele 
atomic.
ministru al Irlandei și-a 
încrederea că Tratatul 

doar

O declarafie a Departamentului 
de Sfat al S.U.A.

Maroc și Algeria
președintelui Mauritaniei Moktar 
Ould Daddah ca dialogul să fie 
reluat pe baza Cartei africane a- 
doptată la Addis Abeba.

Este lesne de înțeles că am
bele state — Algeria și Marocul
— nu au interes în irosirea ener
giilor în lupte fratricide cînd aiu
— potrivit declarațiilor repetate 
ale celor două 
de făcut pentru 
conomică. Or, 
lele acestea la
Maroa și Algeria, reprezintă 
primejdie a cărei înlăturare 
impune cu atît mai mult cu 
cei interesați într-un astfel
conflict ml fac decît să-și mani
feste satisfacția pentru eventua
lul prilej de a interveni.

Obiectivul conflictului îl formea
ză orașul Tinjoub și zona încon
jurătoare, 
sub 
ceze 
rele 
spre
pătruns în oraș, stabilind în felul 
acesta o frontieră comună cu 
Mauritania. Respectiva zonă, la 
fel ca și regiunea Colomb Be
cher care este de asemenea re
vendicată de partea marocană, are 
și o însemnătate economică deose
bită, fiind bogată în 
minereu de fier.

Deși întreruperea 
de la Marakech și
luptelor nu sînt elemente de bun 
augur, declarațiile făcute la Alger 
și Rabat indică posibilitatea unei 
apropieri.

WASHINGTON 18 (Agerpres)
Un purtător de cuvînt al De

partamentului de Stat al S.U.A. a 
declarat, la 17 octombrie, că gu
vernul Statelor Unite este bucuros 

. că Adunarea Generală O.N.U.
adoptat în unanimitate 
care cheamă toate statele 
se abțină de a plasa pe 
jurul pămîntului obiecte
bord arma nucleară. Purtătorul 
cuvînt și-a exprimat, de

a 
rezoluția 
lumii 

orbită 
avînd

să 
în 
la 
de

aseme-
©

părți — încă mult 
dezvoltarea lor e- 

cele petrecute zi- 
frontiera dintre

o 
se 
cît 
de

revendicate de Maroc 
cuvînt că autoritățile frân
au extins odinioară frontie- 

Algeriei. In noaptea de joi 
vineri, trupele marocane au

zăcăminte de

tratativelor 
intensificarea

nea, mulțumirea că această rezo
luție a putut fi elaborată și că ea 
a fost sprijinită de cele 17 țări 
membre ale Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva. „Consi
derăm, a spus el, că această rezo
luție constituie o măsură utilă în 
scopul de a se împiedica extinde
rea cursei înarmărilor în spațiul 
planetar și ne exprimăm speranța 
că ea va beneficia de cea mai 
largă aprobare posibilă".

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 18 (Ager

pres).
In Republica Dominicană conti

nuă demonstrațiile antiguvernamen
tale în semn de protest împotriva 
preluării , puterii de către junta 
militară în urma loviturii de stat 
de la 25 septembrie. Agenția U.P.I 
transmite că pentru a treia zi con
secutiv poliția a intervenit eu gră 
nade cu gaze lacrimogene pentru 
a împrăștia demonstrațiile studen
ților din Santo Domingo. Studenții 
au ridicat baricade în fața liceului 
„Argentina" și s-au apărat cu pie
tre în fața atacurilor polițienești 
Puternice incidente s-au produs în 
orașul Barahona unde poliția i-a 
atacat cu bastoane de cauciuc pe 
studenții care îndemnau populația 
să se pronunțe împotriva juntei 
militare. Totodată, după cum trans
mite agenția Prensa Latina, în în
treaga țară continuă represiunile și 
arestările în rîndurile elementelor 
care și-au manifestat opoziția față 
de noul regim dominican. Potrivit 
unor date preliminare, peste 50 de 
persoane au fost arestate în ultime 
ie două zile

La Santo Domingo s-a anunțat 
arestarea vicerectorului Universității 
din capitala dominicană, Aybar Ni
colas. Acest'a s-a refugiat însă în

4

clădirea Universității care benefi
ciază de „autonomie universitară". 
Potrivit relatărilor agenției U.P.I. 
de cînd a preluat puterea junta 
militară a exilat din țară peste 200 
de adversari politici.

Corespondentul din Santo Domin
go al agenției Prensa Latina trans
mite că partidul politic dominican 
„Mișcarea 14 iunie" a aprobat la 
17 octombrie alegerea fostului pre
ședinte al Senatului, Juan Casano
vas, în funcția de președinte al 
Republicii Dominicane și a adresat 
un apel în care cheamă la сгеагга 
unui „front patriotic" care să lupte 
împotriva juntei militare. Săptămî- 
na trecută, membrii Congresului 
dominican, care a fost dizolvat' de 
noul guvern, s-au întrunit într-un 
oraș din provincie și au desemnat 
pe Casanovas drept președinte al 
țării. Junta militară nu a recunos
cut această alegere. Potrivit' agen
ției, „1 
Partidul 
fostului 
partidul 
la acest
14 iunie" a condiționat sprijinul a- 
cordat lui Casanovas de înfăptuirea 
tuturor reformelor de care are ne
voie țara, îndeosebi în sectorul in
dustrial și agricol.

Mișcarea 14 iunie" a invitat 
revoluționar dominican al 
președinte Juan Bosch și 
social-creștin să participe 
front patriotic. „Mișcarea

I

. 17^ сдЯгЖя, i
muncitorilor industriali din Pe
tr adresat un protest prefectu- 
orașuiui Santa ,Gruz în legătu- 

cu ocuparea de către militari a 
„Șan Aurelio",

legală

ce- 
a 

de

octombrie 
Afacerilor 
a partici-

ДА PAZ. — După cum transmite 
agenția Prensa Latina, Confedera
ția 
ru 
lui 
ră
rafinăriei de zahăr 
ai cărei muncitori se află în pre
zent în grevă. In declarația de 
protest se subliniază că greva mun
citorilor, declarată în sprijinul 
terilor de mărire a salariilor, 
fost recunoscută drept 
către Ministerul Muncii.

NEW YORK. — La 18 
A.A. GrOmîko, ministrul 
Externe al U.R.S.S., care
pat la lucrările celei de-a 18-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
a plecat din New York spre Mos
cova.

WASHINGTON.
tul de Stat a anunțat, joi seara, 
că un grup de regizori americani 
de cinematograf și televiziune, prin
tre care cunoscutul cineast Frank 
Capra, va pleca săptămîna aceasta 
într-o vizită în Uniunea Sovietică. 
In cursul acestei vizite — care are 
loc în cadrul programului de schim
buri culturale americano-sovietice•

REDACȚIA' Я ADMINISTRAȚIA i Petroșani, Str. Republicii nr. £6. TeL interurban 322, automat 260. Ttoarul i întreprinderea poligrafică Hunedoara — Petroșani
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— regizorii americani vor studia di
ferite aspecte ăle tehnicii cinema
tografice sovietice.

PARIS. — Federația sindicatelor 
feroviarilor din Franța a lansat un 
ordin de grevă de 24 de ore care 
urmează să înceapă la 23 octom
brie. Cele trei mari centrale sindi
cale (Confederația Generală a 
Muncii, Force Ouvriere și Confe
derația franceză ă muncitorilor 
creștini) au luat această măsură în 
semn de protest împotriva refuzu
lui autorităților de a da curs reven
dicărilor prezentate de feroviari 
privind majorarea salariilor. .

ANKARA. — Medjlisul turc a 
aprobat, in după-amiaza zilei de 17 
octombrie prelungirea cu încă 2 
luni a stării de asediu în provin-

Departamen- . ciile Ankara și Istanbul, decretată 
după tentativa de lovitură de stal 
din noaptea de 20 spre 21 mai 1963.

Ministrul de Război al Turciei, 
Sancar, a declarat cg starea de 
asediu trebuie menținută plriă la 
terminarea procesului împotriva ce
lor care au luat parte ia încerca
rea de lovitură de stat.

HELSINKI. — Tratativele privind

fprmarea unui guvern finlandez de 
coaliție au intrat în impas după ce 
reprezentanții Uniunii social-demo- 
crate au anunțat că refuză să ia 
parte la ele. La 17 octombrie, pre
ședintele Finlandei, U. K. Kekko
nen, a propus fostului prim-ministru 
A. Karialainen să-și continue acti
vitatea.

Se așteaptă ca, în cursul zilei 
vineri, guvernul să-și retragă 
mod oficial cererea de demisie.

de 
în

PRETORIA. — Tribunalul din 
calitatea East London din Republi
ca Sud-Africană a Început procesul 
a 52 de africani acuzați- de „sabo
taj" Împotriva statului. Acuzații au 
transformat prima ședință a pro
cesului într-o manifestație împotri
va politicii de apartheid, promova
tă de guvernul Verwoerd. .

lo-

LOCARNO. — In valea Peccia 
nu departe de Locarno (Elveția), 
se află o carieră de marmură care 
a fost data recent în exploatare.

Cariera se află la o înălțime de 
peste 1 200 metri și extragerea pre
țiosului material se face la zi.

După evaluarea geologilor aici 
se află un depozit de cel puțin 
60 de milioane de metri cubi de 
marmură, ceea ce echivalează cu 
160 milioane tone. _ _


