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Spre noi succese în sporirea 
producției de cărbune cocsiîicabil

de
Cra-
sea- 
ani,

Unitate

In cursul zilei de marți, 
noiembrie, tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Drăghici, La- 
onte Răutu, Gh. Gaston 
Marin, Mihail Florescu, 
ministrul industriei petro
lului și chimiei, au vizi
tat mari șantiere de con
strucții industriale din re
giunile Argeș și Oltenia : 
Uzina de aluminiu din 

Slatina, Combinatul chimic 
și Centrala electrică 
termoficare din 
iova — obiective de 
mă ale planului ds 6 
stabilite de Congresul al 
Ш-lea al P.M.R.

Conducerea partidului și 
guvernului acordă o deo-

sebită atenție dezvoltării 
industriei chimice, con
struirii și utilării de noi 
întreprinderi moderne, me
nite să asigure 
tot mai 
șăminte 
plastice, 
tetice și 
produse 
strîns 
tehnic al economiei na
ționale, satisfacerea ce
rințelor sporite de bunuri 
de consum ale populației.

In primii trei 
planului șesenal 
tria noastră

cantități
mari de îngră- 

chimice, mase 
fire și fibre sin- 
alte
de

legate progresul 
economiei 

satisfacerea

numeroase 
care sînt

ani ai 
indus - 

chimică

(Continuare ir- pag. 2-a)

Din activitatea cooperatorilor din Petroșani

fruntașă
9

Dintre muncitorii de la lămpăria minei Lonea II, 
utemistul Navrady Victor (în clișeu), lăcătuș, se dis
tinge prin conștiinciozitate și lucru de bună caii-, 
tate fapt pentru care, în ultimele două luni, i s-a 
acordat titlul de evidențiat în întrecerea socialistă.

O
CĂRBUNE PESTE PLAN

Dintre cele 7 unități de 
croitorie, cît numără co
operativa meșteșugărească 

Petroșani, de 
bune rezultate 

unitatea da 
pentru bărbați

lună, în ultimul timp, ca din 
să nu fie trimise la ziuă în-, 
cărbune in atara sarcinilor de 
colectivul sectorului a fost la 

2093 tone de cărbune

Prin succesele dobîndite în întrecerea pentru 
cărbune mult și bun, colectivul sectorului III de la 
mina Petrila, și-a cîștigat de multă vreme un re
nume bun. N-a fost 
abatajele sectorului 
semnate cantități de 
plan. Și luna trecută
înălțime. Mărturie sînt cele 
extrase peste prevederile planului.

Care sînt factorii care au contribuit la obține
rea de asemenea succese ? Creșterea productivi
tății pe sector, prin o bună organizare a muncii, fo
losirea judicioasă a utilajelor, o asistență tehnică 
de înaltă calificare, toate împletite cu hărnicia și 

' priceperea întregului colectiv. Așa se și explică 
faptul că în tot trimestrul III, nici o brigadă din 
sector n-a rămas cu planul neîndeplimit. Mereu în 
fruntea întrecerii pentru mai mult 
tuat brigăzile conduse de Cîșlaru 
fan și Purda Constantin.

Recent, într-o consfătuire de

„Jiul" din 
cele mai 
se bucură 
croitorie
nr. 8 de la complex.

Această unitate își rea
lizează cu regularitate 
sarcinile de plan, dînd 
lucrări de bună calitate 
și la timp. Cei doi res
ponsabili de schimburi, 
Nicșa Adam și Cristea 
Beniamin depun mult in
teres pentru bunul mers

al procesului de produc
ție, pentru deservirea ci
vilizată a populației și 
executarea la timp a co
menzilor. Printre sviden- 
țiații unității se numără 
tovarășii Dudu Iordan și 
Mitrigună loan.

Rezultate bune în mun
că obține și unitatea de 
croitorie pentru bărbați 
nr. 20 din Petroșani, Din
tre lucrătorii de aici se 
remarcă 
Toma, 
schimb, 
lexandru

Și unele

cărbune s-au si- 
loan, Laszlo Șîe-

tovarășii Albi 
responsabil d< 

Bălăcescu A 
și Ciulai Iosif.

lipsuri
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producția, harni
cului colectiv 
de la sectorul 
III i s-a decer
nat drapelul, de 
evidențiat 
întrecerea 
exploatare.

pe 
De

investiții a realizat e- 
valoare de 2 739 000 

tone de cărbune au 
din abataje cu susți-

In sala de festivități a minei, 
unde s-au desfășurat lucrările con
ferinței era expus un panou cu 
următorul eonținut: „Din realiză
rile obținute de colectivul minei 
Lupeni în cinstea conferinței de 
partid: 50 871 tone de cărbune
extrase peste plan,- o producțivi- 
tate de 1,189 tone cărbune 
post; 2 720 000 lei economii,
la începutul anului și pînă în pre
zent toate sectoarele și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan ; 
sectorul de 
conomii în 
lei,- 612331 
fost extrase
nere metalică".

Iată bilanțul de realizări cu care 
s-au prezentat comuniștii minei Lu
peni la conferința de partid. Des
pre aceste reali
zări au raportat 
minerii Ghioancă 
Sabin și Petre 
Constantin, șefi 
de brigadă în sec
torul III, sector în 
care toate bri
găzile de mineri 
și-au depășit în 
acest an sarcinile 
de plan, trimi- 
țînd la zi 34 000 
tone de cărbune 
peste prevederi, 
a raportat mais
trul minier Ne- 
lega loan, secre
tarul organizației 

de bază din sec
torul IV В al cărui 
colectiv a reali
zat în abatajele 
frontale cu ajuto
rul utilajelor mo
derne avansări 
sporite ; a rapor
tat comunistul 
Vereș Ștefan se 
cretarul organiza
ției de bază din sectorul VII-investiții 
al cărui colectiv și-a realizat în 
cinstea conferinței de partid sar
cinile 
portal 
legați, 
toare
muncă ale minei, oameni care prin 
exemplul și cuvîntul lor însufle
țit, au mobilizat colectivul minei 
la obținerea unor succese de sea
mă pe frontul luptei pentru mai 
mult cărbune.

Conferința de partid de la mina 
Lupeni a scos în evidentă marea 
însemnătate a activității politico- 
organizatorice desfășurate de or
ganizațiile de partid, sub conduce
rea comitetului 
ploatare, 
tru 
rea 
lui 
rea 
In
comitetului de 
pairtid s-au a- 
nalizat cele 
mai importante 
probleme ale 
activității eco
nomice
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unui magazin
Magazinul O.C.L. Alimentara nr. 
din orașul Petroșani, al cărui 

responsabil este Ivasnc Anton, se
numără printre cele mai bune din 
Valea Jiului.

Mărfurile aranjate cu gust, a- 
provizionarea la timp a unității 
cu sortimente bogate, curățenia, 
vădesc preocuparea colectivului 
de aici de a satisface pe deplin 
exigențele cumpărătorilor,

Această unitate și-a îndeplinit 
sarcinile de plan ce-i reveneau pe 
primele 10 luni ce s-au scurs din 
acest an, în proporție de І13 la 
sută, desfacînd de la începutul a- 
nului și pînă acum, mărfuri care 
însumează 3187 251 lei. De ase
menea, tot în această perioadă, 
printr-o mai bună gospodărire a 
fondului de mărfuri, cît și prin 
atenția ce s-a acordat utilizării cît 

mai judicioase a tuturor amba
lajelor, s-a realizat o economie 
la cheltuielile de circulație a măr
furilor care se cifrează la peste 
13 000 lei.

O contribuție în dobîndirea a- 
cestor rezultate au adus tov. Șipoș 
Marcela, Martonoși Irina și Szabo 
Irina.

O. IOAN 
corespondent
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Deși majoritatea secți
ilor ce funcționează în 
cadrul cooperativei ,Jiul" 
Petroșani desfășoară o 
activitate rodnică, mai 
sînt unele secții care nu 
se achită în mod cores
punzător de sarcinile de 
producție, rămîn cu pla
nul nerealizat, lucrătorii 
lor amină comenzile 
le execută de proastă 
litate, reped clienții.

Printre acestea se
secția de frizerie nr. 22 
din Cimpa, secția foto nr. 
32 din Lonea și secția de 
ceasornicărie 25 din 
Petroșani.

condu- 
de a 
și cu 

sec-

sau
ca-

află

Este de datoria 
cerii cooperativei 
controla mai dies 
mai multă exigență
țiile care nu-și desfășoa
ră activitatea la nivelul 
posibilităților. Acest lu
cru sa impune în primul 
rînd pentru unitatea de 
ceasornicărie nr. 25, de
oarece se află în centrul 
orașului Petroșani, co
menzile sînt multe și nu 
trebuie... date peste cap. 
Aceasta cu atît mai mult, 
cu cit lucrătorii de aici 
sînt bine pregătiți profe
sional.

, exploatării: munca politică a or
ganizațiilor de partid pentru scoa
terea tuturor brigăzilor de sub 
plan, calitatea producției, reduce
rea consumului de material lemnos, 
ptoblemele protecției muncii etc. 
Comitetul de partid s-a consultat 
în permanență în conducerea ae- 
tivității economice cu activul de 
partid, cu birourile organizațiilor 
de bază, cu organizațiile de masă 
și activul fără de partid. Prin cu
noașterea temeinică a procesului 
de producție, a problemelor lui, 
comitetul de partid a luat măsuri 
eficiente pentru întărirea rolului 
conducător ai organizațiilor de 
partid. Pozitiv este faptul că orga
nizațiile de bază au asigurat ca la 
toate locurile cheie ale product'el 
să lucreze membri și candidați de 

partid, care au 
mobilizat colecti
vul la înfăptuirea 
măsurilor teh- 
nico-organizatori- 
ce menite să asi
gure desfășurarea 
în condițiuni op
time a procesului 
de producție, la 
extinderea tehni
cii noi și a meto- 
delor avnsate de 
muncă.

Conferința de 
partid de la mina 
Lupeni a consta
tat că realizările 
colectivului ex
ploatării puteau fi 
mult mai 
dacă 1 
toa-rele 
realizat 
sarcinile de pflan. 
Activitatea ex
ploatării a fost 
îngreunată de fap
tul că unele sec
toare, cum sînt I 
V sud, au rămas 
multe rînduri. O

cadrul conferinței de 
comuniștii de la mina

pe

pro- 
căr-

unei productivi- 
de 1,220 tone pe

unei economii la 
de 765 000 lei;

• In 
partid, 
Lupeni au hotărit să mobilizeze 
colectivul exploatării la realiza
rea următoarelor obiective 
anul 1964:

• Depășirea planului de 
ductie cu 20 000 tone de 
bune ;

° Realizarea 
tați a muncii 
post ;

• Realizarea 
prețul de cost

• Extragerea din abatajele ar
mate metalic a 50 000 tone de 
cărbune peste sarcinile prevă
zute ;

• Sporirea vitezelor de avan
sare lunare la 22 m.1. în abataje 
frontale, 65 m.l. în abataje ca
meră și 49 m.l. în galerii;

• Reducerea 
lemn de mină
mie de tone de cărbune.

mari 
toate sec- 

și-ar fi 
ritmic

deconsumului
la 34 m.c. pe o

de plan pe acest an. Au ra- 
realizări de seamă și alți de- 
comuniști din diferite sec- 

și de la diferite locuri de

pen- 
mobiliza- 

colectivu- 
la înfăptui- 

sarcănilor. 
plenarele

de partid pe ex-

A, II, IVA, JV В și 
sub pian în mai 
cauză a acestui fenomen o consti
tuie rămânerea îh urmă în privința 
realizării planului de producție a 
peste 33 la sută din brigăzile ex
ploatării, a arătat în conferință 
tov. Teodorescu Constantin, 
n-eru' 
nei. 
cestui
să se îmbunătățească asistența teh
nică la locurile de muncă, iar bri
găzile de mineri să nu fie schim
bate mereu de la un loc de mun
că

ingi- 
mi- 

a-
șef adjunct al

Pentru remedierea 
neajuns este necesar,

la altul.
I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

REPORTAJUL ZILEI ♦
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La dispeceratul central * 
al cailor ferate ♦

IOAN CIUR
corespondent

I

♦
t Schimbul con dus de tov. Gali Ștefan de la sect orul I al minei Vulcan obține re- 
j zultate frumoase î n producție.
i IN CLIȘEU : Tov. Gali Ștefan împreună cu âț iva ortaci înainte de a intra în șut.

Strînse intre șirurile 
de blocuri noi care le 
străjuiesc de cîtva timp 
intrarea spre inima Ca
pitale:, magistralele de 
cale ferată venind di - 
spre Brașov, Constanța, 
lași sau Craiova se des- 
tind, parcă, începînd de 
la Podul Grand îritr-un 
imens evantai. Apoi por
nesc să se încrucișeze, 
să se întretaie și să se 
amestece într-un adevă
rat păienjeniș. Ici-colo, 
mi ini nevăzute mută та- 
caze, iac să sclipească 
roșul, galbenul ori ver
dele semafoarelor. Mal 
departe, învolburarea de 
linii prinde să se liniș
tească pentru ca, pînă la 
urmă, să se canalizeze 
de-a lungul celor 14 pe
roane ale gării. Aici se 
inmănunchiază, ca într-o 
inimă ale cărei pulsații 
nu încetează nici ziua, 
nici noaptea toate rami
ficațiile „sistemului cir
culator" feroviar, a că
rui rețea măsoară mal

mult de 10 200 km. Vin* 
sau pleacă în 24 de ore* 
din cea mai mare gară♦ 
a tării 100 de trenuri * 
care transportă silnic X 
30 000 de călători. In lu- J 
nile de vară numărul pa. J 
sagerilor echivalează zii- ♦ 
nic cu întreaga populație* 
a unui oraș de mărimea * 
Buzăului. ♦

C. F. R. — 
aufomafizaf...

♦
♦

li-Z.. Pe una din aceste 
nii și-a oprit rostogoli-« 
rea roților trenul care J 
mă aducea de la Brașov. ♦ 
In răstimpul celor cit ev a* 
ore de călătorie am tre- ♦ 
cut prin toate anotimpu- J 
iile anului, eșalonate - ♦ 
e 

ne 
sit 
de 
tea

drept — într-o ordi-9 
nefireasca. Am pâră- ♦ 
Tara Bîrsei încălzită* 
un soare care amin- Z 
de începuturile verii; Z

ȘTEFAN BRATU 
redactor la Agerprss

(Continuare In pag. 3-a)
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Cendncâtori вс partM Я вс stat au vizitat mari șantiere 
вс construcții taUustrlalc OM regiunile Argeș Sl Oltenia

' •».6Идваіе Да p*a-

me - degurattat Intr-un ritm anual 
de 23,5 la sute, față de 22,5 la 
sută at s-a prevăzut în Directi
vele Congresului ai III-lea al 
P.M.R.

Primul șantier la care s-au Oprit 
oaspeții a fost cel al Uzinei de 
aluminiu de la Slatina. Ei au fost 
însoțiți de tovarășii Stefan Matei, 
prim-secretair al Comitetului re
gional Argeș al P.M.R., Constan
ta Sandu, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular 
regional, de activiști de partid si 
de stat.

...Sub cerul însorit al acestei 
zile de toamnă tîrzie, pe rfmpul 
din vecinătatea orașului se profi
lează siluetele zvelte ale stupi
lor de beton care încadrează mari 
suprafețe de teren. Excavatoarei șl 
buldozere, macarale, sfafte «ti
tra lă de betoane, dar mai cu sea
mă ritmul viu al muncii oameni
lor, întregesc imaginea acestui 
vast șantier. In mijlocul viitoare
lor hale, care au prins contur nu 
numai pe planurile proiectanților 
ci și aevea. a fost instalată o plan
șetă în fața căreia directorul u- 
zinei, Ioan Filip, și inginerul 
șef al șantierului, Lazăr Tendler, 
dau explicații cu privire la sta
diul actual al lucrărilor și carac
teristicile instalațiilor.

Creînd în tară o nouă ramură 
a metalurgiei neferoase, uzina de 
la Slatina va avea o capacitate de 
producție anuală de 50 000 tone de 
aluminiu și aliaje, prevăzîndu-se 
posibUităti importante pentru ex
tinderea ei. Valorificând resursele 
naturale ale țării, și anume bau
xita din Munții Bihorului, transfor
mată in alumină calcinată Ia uzi
na în curs de construcție de la 
Oradea, la Slatina se vor produce 
blocuri de aluminiu și aliaje, bare 
rotunde, plăci din care se va ob
ține tablă, sîrmă, produse 
necesare pentru progresul tehnic 
ol industriei noastre. O mare parte 
o producției uzinei va fi folosită 
de industria constructoare de ma
șini din țara noastră la realizarea 
de blocuri-motor, utilaje rezisten
te la coroziune pentru industria 
chimică și alimentară, diferite afle 
produse, precum și la fabricarea 
articolelor metalice de uz casnic.

Vorbind oaspeților despre prin
cipalele instalații, specialiștii au 
arătat că aluminiu cu mare pu
ritate va fi obținut prin electro
liză în 328 cuve, cu electrozi pre- 
copți. Numai pentru amplasarea 
euvelor se construiesc 2 hale în 
lungime de peste o jumătate de 
kilometru fiecare. Uzina îșj va a- 
sigura necesarul de electrozi înîr-o 
fabrică proprie cu un înalt ni
vel de automatizare. Prelucrarea 
aluminiului in eadrul turnătoriei 
se va faoe cu ajutorul unor mașini 
de cea mai modernă construcție.

Proiectul uzinei este furnizat 
de firma franceză Pechiney, care 
acordă și asistență tehnică la eon- 
rtrucția și punerea ei fci funcțiune. 
Utilajele principale sint procurate 
de la firme din Franța, Elveția, 
Italia, Belgia. Redresorii cu яйі- 
ciu — utilaje principale ale uzinei 
slnt livrați de firma Siemens din 
R.F. Germană. O parte importantă 
a utilajelor se realizează în țara 
noastră, după proiecte franceze, 
de către Uzinele „Progresul" — 
Brăila. „Independența" — Sibiu, 
„Vulcan" — București, „Unio" — 
Satu Mart și altele,

LA C R
Conducătorii de partid și de

stat, însoțiți de tovarășul Cons
tantin Drăgan, prim-secretar ai
Comitetului regional Oltenia el
F.M.R., Ion Peștișanu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional, și aJti re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, au vizitat apoi 
șantierul Combinatului chimic Cra
iova.

Abia au rămas în urmă ultimele 
blocuri ale orașului și iată că de 
pe șosea se zăresc, răsărite în 
mijlocul cîmpiei, înaltele coloane 
argintii, carte de vait* bteo «-

Tehaotogia de fabricația a alu- 
шіашіпі și utilajele moderne cu 
care va fi dotată uzina vor asi
gura obținerea unor indici tehnici 
foarte buni privind consumurile 
de energie electrică, anozi pre- 
copți, alumină, fluor, cit și la pro
ductivitatea muncii. Numai la e- 
nergia electrică se realizează o e- 
eonomie de eirea 2 000 kWh la 
tona de aluminiu față de alte teh
nologii.

Unul dintre primele locuri la 
care s-au oprit conducătorii de 
partid și de stat a fost acela unde 
lucrează macaragiul Ionică Gheor- 
ghe, evidențiat în întrecerea so
cialistă. Brațul puternic al mași
nii, mânuită cu deosebită pricepe
re, înalță stttpul masiv de beton 
și îl așează în numai 20 de mi
nute în poziția stabilită. Oaspeții 
au urmărit și măiestria cu care 
sudorii aflați la mari înălțimi bo
binau tronsoanele foneielor me
talice pentru acoperișul halelor.

De-a lungul acestui mare șan
tier se remarcă gradul înalt de 
tneoanizaxe a lucrărilor și folosi
rea pe scară largă a prefabricate
lor, realizări apreciate în mod po
zitiv de conducătorii de partid șl 
de stat. Constructorii au fost în
demnați să acorde și în conti
nuare aitentie deosebită acestor 
probleme, ca și adoptării măsu
rilor menite șă asigure punerea in 
funcțiune a, obiectivelor la terme
nele stabilite. Datorită aplicării 
indicațiilor conducerii de partid 
cu privire Ia specializarea între
prinderilor de construcții indus
triale, cit și a experienței acumu
late de constructori, uzina de la 
Slatina va fi realizată în circa 4 
an și jumătate fată de cinci ani. 
rft era necesar cu cîțiva ani in 
urmă pentru construcții de pro- 
porții similare.

Oaspeții s-an interesat și cum 
se preocupă conducerea șantiere
lor să asigure cadre calificate da 
muncitori constructori. După ce 
au fost informați despre măsurile 
pentru pregătirea tu școli a ea
ch el or, pe oare le-a apreciat ca 
bune, tovarășul Gheorghiu-Dej a 
remarcat: „Aveți tehnicieni buni, 
muncitori de nădejde, și cea mai 
bună școală este însuși șantierul".

Fe locul unde se va înălța tur
nătoria uzinei se apropie de oas
peți pentru a le da explicații, șe
ful de Iot Mircea Ceaușu. Tova
rășul Gheorghiu-Dej își reamin
tește eS l-a mas întîlnit pe șantie
rul Fabricii de ulei din Iași șl al 
celei de zahăr de la Bucecea. Deși 
tînăr, inginerul Ceaușu are o „bi
ografie de șantier" cu care se 
poate mîndri...

Uzina de la hotarul Slatinei va 
da orașului nu numai un profil 
iedestrief, ci își va pune pecetea 
și asupra dezvoltării sale urba
nistice. In apropierea uzinei se 
ridică, zvelte, siluetele unor blo
curi. Aiai au foet puse la dispo
ziția locatarilor primele aparta
mente din cele 650 care vor Й 
date în folosință pînă în anul vii
tor. Locatarii noului cartier au 
infâmpinat cu mare căldură pe 
oaspeți. Mesager al sentimentelor 
lor a fost pioniera Violeta Hogea, 
elevă în clasa a VI-а, care, ofe
rind un buchet de flori, a spus: 
..Mulțumim din inimă partidului 
pentru construia acestor frumoa
se blocuri în care loanim noi și 
părinții noștri, muncitori pe șan
tier, pentru școala eouă. In cere 
ne pregătim să devenim desoni 
eonsbructori ai soc* івтііш".
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născută a chimiei. Aici, srttatattod 
sute de kilometri de-a lungul con- 
duetelor, supuse unor presiuni uria
șe, complicatelor procese tehnolo
gie*, gazele naturale vor cunoaște 
miraculoase metamorfoze. Cele 14 
fabriei ale combinatului vor re
prezenta o etapă mei înalt* ta «a-
lorifiearea superioara a acestei 
materii prime. Dup* ce directorul 
general al combinatului ing. Gbeor- 
ghe Prta, și directorat generai al ta 
ireprinderii șantiere construcții 
montaje Craiova MJ.P.C., loo 
ІІМ, au informat pe oas-

МПЫІ lucrfclior,

pre fluxul tehnologic, au fost vizi
tate cele mai importante obiec
tive.

La intrarea în fabrica de atno 
niac, secția compresie, sudorul 
Gh. Pelrache adresează din inimă 
conducătorilor de partid și de stat 
cuvinte de bun venit. Ele sînt 
parcă un ecou al aclamațiilor su
telor și sutelor de muncitori care, 
chiar din înălțimile schelelor, au 
ținut să-i salute pe oaspeți

Fabricile de amoniac, acid a- 
zottc și azotat de amoniu sînt în 
tr-un stadiu avansat, lucrările de 
construcții fiind executate în pro
porție de 80 la sută, iar montajul 
utilajelor este efectuat în proper 
ție de circa 60 la sută. La acest 
grup de fabrici au fost create 
condițiile necesare începerii lu 
erărUor Ia instalațiile de au torni 
tizare.

In diferite locuri de muncă de 
pe șantier își fac practica elevi ai 
școlilor profesionale. Viitorii iuud ■ 
cuori deprind tainele meseriei 
fac cunoștință cu utilajele mo
derne, pe care vor fi chemați să 
le stăpinească. La secția einteză 
a fabricii de amoniac, oaspeții se 
opresc lingă un grup de elevi, 
se interesează de munca lor.

Sînt cunoscute sporurile însem
nate de recoltă ce se obțin prin 
folosirea îngrășămintelor chimice. 
Combinatul de la Craiova va pro
duce anual 300 000 tone de azo
tat de amoniu, Ingrășămintele vor 
fi puse la dispoziția agriculturii 
sub formă de granule, ceea ее 
sporește eficacitatea lor. Demn de 
remarcat este că sistemul de gra- 
nulare este proiectat în țară la 
nivelul tehnicii mondiale, utilajele 
fiind, de asemenea, romînești,

Dominînd peisajul industrial, se 
itnpun privirilor uriașele „clopo
te de beton" ale turnurilor de 
granulară. Specialiștii îi informea
ză pe oaspeți că acestea au fost 
construite în întregime prin me
toda cofrajelor glisante, ceea ce 
a dus la realizarea de însemnate 
economii și ia scurtarea termene
lor de execuție cu 40 Ia sută față 
de alte obiective date în folosință 
in tară

In cadrul combinatului va 
ti pusă în funcțiune o fabrică de 
uree cu o capacitate anuală de 
100,000 de tone. Ureea este folo
sită Ga îngrășământ în agricultură, 
la furajarea animalelor, precum și 
în industria chimică pentru fabri
carea unor mase plastice și rășini 
sintetice.

Produse de mare valoare se vor 
realiza și în fabricile din grupul 
organic. Combinatul va produce 
anual 35 000 tone de acetilenă, 

20000 tone butanol, 20 000—25 000 
tone de acid acetic, la eare se 
vor adăuga, ulterior, 20 000 tone 
de acetat de vinii monomer și 
10 000 tone de acetat de polivinil.

In toate secțiile prin care au 
trecut, oaspeții s-au interesat de 
mersul lucrărilor de construcții, de 
folosirea metodelor înaintate de 
lucru, de ritmul montării utilaju
lui. Pentru coastrueția combina
tului, Uniunea Sovietică ne-a li
vrat proieatele pentru instalațiile 
fabricii de amoniac, acid azotic, azo
tat de amoniu, precum și utilajul 
acestora, «are este construit de 
meri uzine eovietiee ca uzinele 
„Frunze", „Summa", „Krasnîi Ko- 
teteciuc", „Uralhimmaș" și altele.

Tot din Uniunea Sovietică am 
primit proiecte și tehnologii de 
fabricație, precum și utilaje im
portante pentru fabricile din gru
pul organic, fabrica de oxigen etc. 
UBtețul fabricii de acetilenă arte 
Hraat de fimoa belgiană S.B.A. Fa- 
brioa de uree se construiește după 
praeadeul * olandez Stamy-Carbon, 
iar utilajele ei sint livrate de fir
ma Wide din R. F. Ger
mană. Numeroase proiecte pentru 
febrieiie și instalațiile din combi
nei au foet realizate de institutele 
de proiectări din tara noastră.

Dezvoltarea industriei noastre 
socialiste a făcut posibilă reali
zarea în Întreprinderile din țară 
a unei însemnate părți din utilaje. 
Contribuții importanta aduc între
prinderile constructoare de ma
șini din Reșița, Uzinele „23 Au
gust", „Vulcan", „Grrvițe Roșie" 
ЗкаДО și artala.

Constructorii raportează condu
cătorilor de partid și de stat des
pre succesele obținute în folosi
rea tehnicii noi pe șantiere. La 
turnurile de răcire utilizarea plă
cilor de azbociment a permis e- 

conomisirea unor mari cantități 
de material lemnos de calitate su
perioară. Importante economii au 
adus, da asemenea, lolosirea, la 
depozitele de utilaj și materiale 
a unui Ыр ușor de acoperiș din 
plăci de azbociment, așezate pe 
cadre pretensionate.

Experiența acumulat* de con
structori și mentori, dintre care 
mulți au lucrat pe alte mari șan
tiere de construcții ale industriei 
chimice ca Roznov, Făgăraș etc. 
face ca lucrările să fie executate 
intr-un ritm viu.

Impunătoare se inalță clădirea 
centrabi electrice de termoficare 
— care va deveni una dintre cele 
mai mari unități producătoare de 
enargie din țară. Proiectată In pri
ma etapă pentru o putere instalată 
de 350 MV, ea este prevăzută să 
poată ajunge in etapa finală 
la 700—800 MV. Darea în 
exploatare a centralei va 
avea o mare importanță pentru e- 
conomia națională și pentru noile 
întreprinderi în curs de construc
ție, Combinatul chimic Craiova și 
Uzina de aluminiu de la Slatina. 
Centrala va asigura, de asemenea, 
nevoile de abur ale Combinatului 
chimic Craiova și va permite ter- 
raoficara noilor cartiere ale ora
șului.

Cil cuprinzi cu privirea, întîi- 
nești instalațiile exterioare, dominate 

de uriașele cazane și turnuri de ră
cire. Combustibilul folosit — lig
nitul din regiune — face necesară 
construirea unui coș de fum înalt 
de 562 m., avînd o viteză de e- 
vacuare a gazelor arse de
25 - m. pe secundă. El va
fi prevăzut cu o instalație care 
va reținэ aproape total cenușa. 
Silueta zveltă a coșului se înaltă 
temerară spre cer.

După ce au vizitat principalele 
secții ale centralei, remareînd rit
mul intens al lucrărilor de con
strucție și montaj, conducătorii «ie 
partid și de stat s-au îndreptat 
spre extremitatea vastului teren 
cars găzduiește clădirile și insta
lațiile exterioare ale centralei. In 
zare licărește unda argintie a Jiu
lui, se deslușește conturul cana
lului de aducțiune a apel pentru 
nlimentarea centralei. Inginerul A- 
lexandru Cureiaru, directorul teh 
nic al termocentralei, prezintă 
oaspeților principalele lucrări 
hidrotehnice. Se va forma un lac 
de acumulare cu o capa 
citate de circa 2 000 000 m.c., 
care va permite și regularizarea 
unei importante porțiuni a Jiului. 
Impresionează plăcut privirile și 
sutele de izolatori — adevărată 
pădure metalică — așezați pe 
etîlpi centrifugați, cars alcătuiesc

ti інйві al«a|iei — garlitipaiea іівепш 
la ійіш ііііііві Не groMe

Utemiștii din sectorul I В al 
minei Lupeni au analizat cu aten
ție, in cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri ce a a- 
vut loc de aurind, activitatea orga
nizației U.T.M. pentru educarea ti
nerilor în spiritul răspunderii pen
tru sarcinile ee le revin.

Adunarea generală de alegeri a 
apreciat eă biroul organizației de 
bază a inițiat numeroase acțiuni 
importante in acest scop. In adu
nările generale U.T.M. a fost ana
lizată periodic participarea tineri
lor în procesul de producție, felul 
cum respectă tinerii disciplina in 
muncă, s-a cerut utemiștilor să 
Informeze organizația despre felul 
turn își îndeplinesc sarcinile la 
locurile de muncă. In fața tinerilor 
»-ou expus diferite conferințe des
pre chipul moral ai tinerilor de 
tip nou, despre disciplina în pro
cesul de producție, li a-a vorbit 
despre sarcinile ee le revin în lupta 
pentru mai mult cărbune.

Urmărind Îndeaproape participe- 
rea -tîaerilar la tatrecerea socia

.tațiile exterioare de 110 kv și 
220 kv. Ele vor fi dirijate dintr-o 
cameră de comandă amplasată în 
clădirea stației interioare de 35 
kv.

In timpul vizitei, la diferite 
puncte de lucru ale centralei, con
ducătorii de partid și de stat au 
tost salutați cu însuflețire da sute 
de constructori și montori. Se au
zeau lozinci în cinstea Partidului 
Muncitoresc Romin, a Comitetului 
său Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Oas
peții au fost salutați, da aseme
nea. de un grup de montori езіи, 
care lucrează la montarea echipa
mentului centralei livrat în între
gime de R. S. Cehoslovacă. Șeful 
mont or al grupului, Vihnie 
Vlastimil, și-a exprimat sa
tisfacția pentru colaborarea 

..bună cu muncitorii romini. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. adreșlndu-se grupului de 
montori cehi, la urează noi suc
cese. subliniind că este firesc ca 
Intre muncitorii din tarile socia
liste colaborarea să fie rodnică, 
prietenească.

In discuțiile avute cu conduce 
rea șantierului, cu specialiștii, 
oaspeții au apreciat preocuparea 
proiectanților, a constructorilor și 
montorilor aparținînd unităților 
M.M.E.E. de a asigura parametri 
înalț! la exploatarea viitoaiei ^ 's- 
trale, obținerea energiei еіесійсе 
la un preț de cost redus, realiza
rea unor construcții industriale e- 
conomice și în același timp fru
moase.

Pe toate șantierele vizitate In 
regiunile Argeș și Oltenia, con
structorii și montorii lucrează cu 
rnare avînt pentru a respecta gra
ficele de producție. Ei și-au ex
primat dorința ca utilajele din țară 
și din import să fie livrate la timp 
pentru a realiza punerea în func
țiune a obiectivelor la termenele 
stabilite.

☆
La înapoierea ia Craiova, con

ducătorii de partid și de stat <>u 
străbătut Calea Unirii, una dintre 
arterele în curs de sistematizare 
a orașului. Pe de o parte și de 
alta a străzii se văd blocuri cu 
multe etaje. Aici vor fi construite 
1 900 apartamente, dintre care 1 400 
au și fost date în folosință, com
plexe comerciale, vor fi amenajate 
spații verzi. Un mare număr de lo
cuitori, aflînd despre sosirea oas
peților, i-au îniîmpinat cu deose
bită căldură, le-au luminat fiori. 
De la ferestrele Scolii noi de 8 
ani nr. 12, zeci de copii fac semne 
prietenești cu mina.

w
In cursul zilei de miercuri, con

ducătorii de partid și de sta: au 
vizitat obiective ale industriei chi
mice din regiunea Bacău.

I. MĂKGINEANU 
SORIN STRWAN

listă, felul cum își fac ei datoria 
în cadrul brigăzilor unde lucrează, 
organizația U.T.M. a îmbunătățit 
continuu participarea tinerilor la 
realizarea sarcinilor de plan. Ti
nerii din sector au contribuit din 
plin la depășirea planului de pro
ducție pe sector cu 9700 tone de 
cărbune, evidențiindu-se mai ales 
cei din brigăzile conduse de tov. 
Ciuciu Andrei, Koos Ladisiau, Ni- 
colae Oprea, Dumbravă Gheorghe 
și altele.

Pentru îmbunățățirea continuă a 
participării tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan, adunarea gene
rală de alegeri a cerut biroului 
U.T.M. nou ales să acorde pe vii
lor o atenție sporită ridicării ca
lificării profesionale și întăririi 
disciplinei în producție a tineri
lor, să militeze activ, printr-o 
muncă politico-educativă susținută, 
ca fiecare tînăr să devină un par
ticipant activ la lupta colectivu
lui sectorului pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan sporite p* a- 
sub 1864
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Spre noi sueeese "m sporirea 
producției de cărbune cocsificabil

(Игаыге din pag. l-a)

Un alt neajuns care a umbrit 
realizările selectivului minei a fost 
slaba calitate a producției. In pri
mele 9 luni ale anului, procentul 
de cenușă admis al producției pe 
exploatare a fost depășit in medie 
cu 0,5 Ia sută, iar norma de umi
ditate cu 0,7 la sută. In acest fel 
exploatării i-au fost rebutate 10 000 
tone de cărbune. Aceasta dove
dește că atlt comitetul de partid 
cît și organizațiile de bază, mai a- 
les cele din sectoarele Ш, IV A 
si IV B, nu s-au străduit suficient 
pentru a face din lupta pentru Îm
bunătățirea calității o cauză a tu
turor brigăzilor și cadrelor tehnice. 
Iată de ce îmbunătățirii calității 
cărbunelui va trebui să i se acorde 
pe viitor o atenție deosebită.

Lucrările conferinței de partid 
au fost străbătute ca un fir roșu 
de hotărîrea comuniștilor de la 
mina Lupeni de a obține pe viitor 
realizări cu mult sporite, la toți 
indicii planului de producție. In 
anul 1964 in fața coletMivitiuI mi
nei Lupeni stau sarcini mari, mo
bilizatoare, atît In privința spori
rii producției si productivității 
muncii, cit și in reducerea pre
țului de cost. Conferința de pantid 
a cerut comuniștilor exploatării să 
mobilizeze colectivul minei pentru 
realizarea încă* din acest trimestru 
a indicilor de plan prevăzuți pen
tru anul 1964. In acest scop este 
necesar ca organizațiile de partid 
și conducerea tehnică a minei să 
urmărească îndeaproape- realizarea 
planului de măsuri tehnico-orga- 
nnatorice, să asigure Îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan, a pla
nului de pregătiri și deschideri, 
sporirea vitezelor de avansare în 
abataje și pregătiri, extinderea 
tehnicii noi.

Una din condițiile îndeplinirii 
integrale a sarcinilor de plan 
sporite pe anul 1964, a arătat iu 
euvîntul său tov. inginer Ntco- 
rici Nicolae, șeful minei, o consti
tuie folosirea din plin a utilajelor 
moderne. Pe viitor mina Lupeni va 
fi dotată cu noi utilaje moderne 
— combine miniere, pluguri de 
cărbune, transportoare blindate, se 
va extinde armarea metalică. Or, 
pentru a stăplni tehnica nouă, ca

La dispeceratul central al
(Urmare din pag. l-a)

am admirat, iniiorat, măreția Bu- 
cegilor pe ale căror culmi iarna 
ІЯ așternuse prima mantie de ză
padă ; o ploaie rece de toamnă se 
cernea monoton deasupra pădurii 
de sonde a Văii Prahovei, pentru 
ca, in București, să ne intimpine 
primitoare, o zi primăvăratecă.

O intimplare iericită mi-a adus 
tovarăș de călătorie pe șeful sta
ției C.F.R. Bucureșiî-Nord. In cele 
citeva ore de drum el mi-a dez
văluit o intragă epocă — i-aș pu
tea spune epoca modernă ■— a 
istoriei căilor noastre ferate. Aii-a 
vorbit cu entuziasmez caracteris
tic ceferiștilor, despre locomoti
vele Oiesel-eieciriee, care acum 
satisfac 11 ia sută din transpor
tul pe căile noastre ferate; des
pre instalațiile de centralizare eiec- 
tro-dinamică cu ajutorul cărora un 
singur om îndruma întreaga cir
culație dintr-o gară, schimbarea 
ihacazelor șl a luminii semafoare
lor, oiin simpia apăsate pe cîteva 
butoane. Mersui lin ai trenului, fără 
obișnuitele trepidații pe care ie im
primă vagonuiui trecerea roților 
pene locurile de îmbinare a li
niilor, a deschis discuția despre 
avantajele sistemului de linii con
tinue, sudate cap ia cap, care de 
clțiva an: s-a introdus și în re
țeaua noastră leroviară. Deosebit; 
dl irrreiesamă mi-a părut relatarea 
M tare vstptiimeittatui ceierit mi-a

drele exploatării vor trebui să-ți 
ridice continuu pregătirea tehni- 
co-profestonală.

Conferința de partid a adoptat 
hotărfri ooraepuiaătoere pentru 
întărirea continuă a muncii de 
partid, a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid în activitatea 
economică. Conferința a cerut nou
lui comitet de partid să Îmbună
tățească continuu munca de întă
rire a rîndurilor organizațiilor de 
bază prin primirea In partid a ce
lor mai buni dintre cei mai buni 
muncitori, să asigure ca organiza
țiile de bază să-și exercite cu com
petență dreptul de control asupra 
conducerilor tehnice, să întărească 
continuu munca politico-educativă 
în rlndui colectivului In vederea 
mobilizării Iul cu succes la obți
nerea de noi realizări, mereu spo
rite In creșterea producției de 
cărbuae și a productivității muncii.

In cedrul conferinței ан luat eu- 
vtntul tovarășii Pipoș loan, mem
bru in Biroul Comitetului regional 
de partid și Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorii au fă
cut recomandări prețioase noului 
comitet de partid In vederea mo
bilizării colectivului minei la ob
ținerea unor realizări la nivelul ce
rințelor economiei naționale. To
varășul Plpoș Ioan a cerut noului 
comitet să urmărească cu perse
verentă înfăptuirea hotărîrilor șl 
măsurilor elaborate de organizați
ile de partid pentru întărirea acti
vității economice și a muncii poli
tico-educative, să militeze pentru 
generalizarea experienței înaintate 
în munca de ■ partid pentru îmbu
nătățirea educării partinice și ac
tivizarea tuturor membrilor șl can- 
didoților de partid.

Vorbitorul și-a exprimat convin, 
gerea că, în frunte cu comuniștii, 
minerii lupenenl vor munci cu în
suflețire pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin pînă la efîrșitul 
anului ți pe anul 1964,

Conferința a alee noul comitet 
de partid al minei. In prima sa ple
nară, noul comitet de partid l-a 
reales ca secretar al comitetului 
pe tov. Ana Ferdinand.

făcut-o despre blocul automat de 
linie care a condus circulația tre
nului nostru și a altora pe traseul 
dintre Ploiești și București, tără 
ca personalul din stații să ii inter
venit ca ceva.

Sistemul nervos 
al circulației

„Transportul intră In procesul 
nostru de Producție cu aceeași im
portanță ca și materia primă"— îmi 
spunea nu de mult directorul anei 
mau întreprinderi. Semnificația a- 
tlrmațîei am pătruns-o vizitind la 
iacul său de muncă pe dispecerul 
central ai Direcției generale a 
Căilor Ferate.

„Ora 11. Un birou simplu, ca
pitonat, pentru a-l izola de zgomo
tele exterioare, un microfon, un 
difuzor, mai multe telefoane. Ale
se afia creierul circulației noastre 
feroviare. Către el converg printr-o 
rețea de telecomunicații —adevă
rat sistem nervos al căilor ferate 
— toate veștile privind desfășura
rea circulației trenurilor ln țara ; 
pornesc dispoziții, îndrumări, co
menzi, care iac ca trenurile să a- 
ierge unul după altui, într-o ordine 
depi.nâ.

La masa de lucru. In fața „colii 
de d'ciuatie", inginerul Eugen Po
pescu se întreținea prin fire telefoni
ce cu operatorii de circulație de. la 
București, Craiova, Brașov, Timi
șoara, Cluj și lași. Era vorba de 
punerea ia punct a intimelor oină-

к мі M й №t
Pe lingă clubul central al sindi

catelor din Petroșani a luat ființă 
de aurind un cerc de balet pentru 
copii. Pe lingă acest club mai ac
tivează un cerc filatelic, un cerc 
de șah, 5 brigăzi artistice de agi
tație. o formație corală, o forma
ție de. teatru și o orchestră sim
fonică.

In curînd la acest tlub vor mai 
lua ființă o formație de estradă 
și цд cerc pentru radioamatori.

----0 —

Economii 
de combustibil

Folosind forța vie a trenurilor 
și acordînd o atenție sporită între
ținerii locomotivelor între repara
ții, mecanicii și fochiștii depoului 
C.F.R. din Petroșani au transportat 
în acest an un plus față de sarci
nile de plan peste 400 000 de tone 
de diferite mărfuri. Cu cantitatea 
de 4 700 tone combustibil conven
țional economisit se pot remorca 
1200 de trenuri de marfă pe dis
tanța Petroșani-—Simeria și retur.

Tovarășul Georgescu Gheorghe, 
dulgher la mina Vulcan, este 
evidențiat în întrecerea socialistă 
pe luna octombrie.

căilor f erate
minte ale programului de trans
port din următoarea zi de lucru. 
E curios, dar pentru ceferiști ziua 
ue muncă începe la era 19 și se 
termină ia aceeași oră din ziua 
următoare. Discuțiile, grație mij
loacelor moderne de comunicație, 
se desfășurau ca și cum toți inter
locutorii, s-ar fi ailal în jurul 
unei mese, votbindu-și și ascultîn- 
du-se direct. O serie de amănunte 
din convorbiri: de ce trenul nu
mărul X a întîrziat ieri în Brăila 
L minute; care slut cauzele care 
au făcut ca garnitura încărcată cu 
cartofi fi-a prelungit timpul de 
parcurs; de ce vagoanele nu au 
fost încărcate la timp ia fabrica 
de ciment Y etc. — loale m-aa 
făcut sa înțeleg mai bine pe ce 
front larg se duce bătălia ceferiș- 
li.'c pentru utilizarea cît mai ra
țională a mijloacelor de trans
port. Și, trebuie să recunoaștem, 
treaba operatorului nu este de loc 
ușoară, mai ales dacă ne gîndim 
ca zilnic,, pe rețeaua căilor noastre 
ferate circulă aproximativ 2 000 de 
trenuri de marfă și că, de ia un 
timp, numărul vagoanelor Încărca
te în 24 de ore este cu peste 1 000 
mai mare decît in „vițiul de tra
fic" de anul trecut. Esle și acesta 
iui barometru al uriașilor pași îna
inte pe care ii tace economia noas
tră națională...

„Anonimi"
Privind o hartă a căilor de trans

locale
Campionatul orășenesc 

de fotbal
In majoritatea partidelor «progra

ma te, In etapa din 10 noiembrie a 
campionatului orășenesc de fotbal, 
echipele gazdă au ieșit victorioa
se, excepție făcînd preparația Pa- 
trila care a terminat la egalitate 
3-3 cu T.C.M.E. Paroșeni, și 'Visco- 
za Lupeni, neînvinsă pină acum, 
care a suferit o categorică înfrîn- 
gere în fața constructorilor din 
aceeași localitate. Scor final 4-0, 
la pauză 1-0 pentru Constructorul 
Lupeni.

Celelalte rezultata: Unirea Bă- 
nița — I.M. Petroșani 4-1 (T-t),
C.F.R. Petroșani — Sănătatea Petro
șani 2-1 (1-0), Retezatul Uricani — 
Preparatorul Lupeni 1-0 (1-0),

Rezultate în campionatul 
de popice

Din cele 4 jocuri care urmau să 
se dispute în campionatul de po
pice al Văii Jiului, s-au desfă
șurat doar trei (jocul Minerul Vul
can — Voința Petroșani fiind a- 
minat, întrucît echipa cooperatori
lor din Petroșani, în aceste zile.
a participat la finala pe țară a 
Voințiadei).

La Lonea, echipa locală a întîl- 
nit pe Jiul Petrila de care a dis
pus cu 4 779 p,d. față de 4 345 cît 
au obținut oaspeții. Deși echipa 
тіпэгііог din Petrila se află la pri
mul lor campionat, datorită conș- 
tinciozității cu care se pregătește 
la antrenamente, se observă o îm
bunătățire a jocului de la meci la 
meci.

Utilajul Petroșani a întrecut cu 
4 415 la 4 071 popice doborîte echi
pa Viscoza din Lupeni, iar Mine
rul Lupeni a întrecut Voința Lu
peni. Negativ e faptul că Voința 
Lupeni n-a prezentat decît 3 jucă
tori la întrecere. .

S. BĂLOI

—©--- .

Turneul de șah 
de la Moscova

MOSCOVA 13 (Agerpres).
Partidele întrerupte din rundele 

a 10-a și a 11-a ale turneului in
ternațional de șah de la Moscova 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: Smîslov-Gligorici 1-0;

port vezi aproape 130 de ramifica
ții de linie ferată, care se desprind 
din cele 8 magistrale ale țării. Pe 
acestea, anul trecut au fost trans
portați aproape 238 900 000 de călă- 
ton Așadar, in fiecare zi aproxi
mativ 65 000 de oameni au trebuit 
sa Не duși in diverse colțuri ale 
furii. Cine veghează, de pildă, ca 
trenul ce pleacă din București să 
ajungă la timp la Tg. Jiu, iar de 
acolo pasagerii să aibă o legătură 
cu un alt tren pină la Rovinari și, 
mai departe, cu autobuzul spre 
inima munților i

Răspunsul mi l-a dat șeful ser
viciului tehnic, Ion Gheorghe.

— Aici la noi se pregătește, in 
fiecare an, incepind din vară, noul 
meis al trenurilor anului viitor, 
la întocmirea lui conlucrează cu 
ceferiștii lucrători ai sfaturilor 
populare, diverselor muri întreprin
deri, masa de oameni ai muncii, 
care fee mii de pi opuneri...

Pe o coală milimetrică din ser
viciul tehnic, reprezentind o sec
țiune de traseu feroviar. am des
cifrat în liniile frinte desenate cu 
diferite culori, drumm unor tre
nuri în mișcare, ori oprite într-o 
stație; am avut imaginea tuturor 
acelora care fac ca trenul să 
„meargă" ,- mecanici de locomotiva, 
acari, impiegați de mișcare, revi
zori de vagoane, lucrători de ia 
telecomunicații etc... Sint cei peste 
140 000 de ceferiști care făuresc 
azi, sub ochii noștri, istoria nouă, 
modernă, a căilor letale romînești. 

Tal-Vladimirov" 1-0; Antoșin-Szabap 
remiză# Lieberson-Keres 1-0; Sima, 
ghin-Jimenez 1-0; Pîdevski-Kuperșs 
l-0f JKeres-Balczerovskl 1-Oj Pit 
devski-Mat'anovici remiză.

Clasamentul1 după 11 runde: 1, 
Smisiov (U.R.S.S.) 9 puncte; 2-3. 
Tal (U.R.S.S.), Antosin (U.R.S.S.) 3 
puncte; 4-6. Gligorici (Iugoslavia), 
Horth (R. S. Cehoslovacă), Szabo, 
(R. P. Ungară) 6,5 puncte; 7-9. Ѵіач 
dimirov (U.R.S.S.)< Matanovici (Iu
goslavia), Lieberson (U.R.S.S.) 61 
puncte; 10. Keres (U.R.S5.) 5.® 
puncte iste, aJu

Dinamo*. București. —- 
Real Madrid 1-3 (0-2)

Meciul de fotbal Dinamo Bucu
rești — Real Madrid, pentru opti, 
mile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni", a atras, pe sta
dionul ,,23 August" din Capitală 
peste 100 000 de spectatori, dor
nici să vadă la lucru celebra e- 
chipă spaniolă, de cinci ori învin
gătoare în această competiție. A 
fost un joc specific de cupă, în 
care s-a luptat cu ardoare, cu 
multe faze de poartă și momente 
neprevăzute. Contrar așteptărilor, 
fotbaliștii spanioli nu au făcut
„spectacol", ba, dimpotrivă, au 
jucat simplu, organizat, urmărind 
în special rezultatul, ceea ce le-a 
și reușit. Ei au cîștigat cu scorul 
de 3—1 (2—0). Arbitrul polonez 
J. Kowal a condus următoarele 
formații; Dinamo București: Dat- 
cu, Popa, Nunweiller III, Ivan,
Petru Emil, Nunweiller. ■ ГѴ, Pîr- 
călab, Varga, Frățilă, Țîrco-vnicu, 
Hajdu.

Real Madrid: Araquistan, Isidro,
Santamaria, Pachin, Muller, Zo- 
cco, Amancio, Ruiz, Di Ștefano, 
Evaristo, Gento.

Returul acestui meci se va dis
puta la 4 sau 11 decembrie la 
Madrid.

15 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 

populare, 8,06 Muzică populară, 
9,30 Muzică distractivă interpre
tată la diferite instrumente, 10,00 
Muzică de cameră, 11,05 Melodii 
din comedii muzicale, 12,25 Tineri 
interpreți de muzică ușoară, 13,10 
Interpretări de operă distinse cu
Marele Premiu al Discului, 14,00 
Melodii populare romînești și ăl’e 
minorităților naționale, 15,30 Mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,12 Recitalul pianistei Ma
ria Cardaș, 17,30 In slujba patriei 
Din cuprins : „Fapte care nu se 
uită", înregistrări de la Finala ce
lui de al 12-lea Concurs al forma
țiilor artistice oetășeșii , 18,00 
Muzică ușoară cerută de 
ascultători, 19,30 Universita
tea tehnică radio — Ci
clul energetică, 20,10 Cîntece din 
folclorul nou, 21,15 Muzică de 
dans, 22,20 Muzică vocală de 
Adriano Banchieri, 22,45 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Melodii populare, 11,30 Muzică de 
estradă, 13,00 Din muzica popoa
relor, 14,05 Muzică din operete, 
16,12 Valsuri din opere, 17,00 
Formații romînești de muzică u- 
șoară, 18,05 „Ciclul de inițiere mu
zicală", 18,45 Două cărți în pregă
tire despre țara noastră, 19,30 
Teatru la microfon „Ancheta" 
Scenariu radiofonic de Dan Gr. 
Mihăescu, 20,46 Muzică din ope
rete, 21,50 Interpreți de muzică 
ușoară, 23,05 „Medalion Prokofiev", 
23,45 Muzică de dans.

- = ©■-----

15 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Valsul nemuritor ; REPUBLICA : 
Povestea anilor înflăcărați; VUL
CAN : Baronul Mtlnchausen;
CRIVIDIA: Două reprize în iad ; 
LUPENI: Floarea de fier; BÂR- 
BATENI : Descoperirea lui Julian 
В<Ш.
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0 rwtlBfie a Meiului пенни problemele 
evite și finantiare

NEW YORK 13 (Agerpres)
Comitetul pentru probleme e- 

conomice și financiare (nr. 2) al 
Adunării Generale a O.N.U. a a- 
doptat cu 85 de voturi rezoluția 
cu privire la stabilirea fondului 
O.N.U. pentru dezvoltarea capita
lă (fond destinat sprijinirii eco
nomiei țărilor în curs de dezvol
tare). Numai 10 țări, printre care 
S.U.A., Anglia, Franța, Belgia și 
altele, nu au sprijinit această ho- 
tărîre care prevede pregătiri în 
vederea creării fondului destinat 
sprijinirii economiei țărilor în 
curs de dezvoltare.

Delegații unor țări, care au vo

-------- 0---------
Regim de tepoape în Ecuador
CIUDAD DE MEXICO 13 (A-

gerpres) ,
In capitala Mexicului a avut loc 

o conferință de presă, la care a 
luat cuvîntul Manuel Medina, pro
fesor la Universitatea din Guaya
quil (Ecuador), aflat într-o vizită 
în Mexic.

Manuel Medina a făcut o de
clarație referitoare la situația din 
Ecuador unde junta militară, care 
a acaparat puterea în urma loviturii 
de stat a instituit un regim de 
teroare. închisorile sînt arhipline, 
a declarat Medina, iar arestările

CONGO: PE CALEA IZBUCNIRII 
UNEI NOI CRIZE POLITICE

LAGOS 13 (Agerpres)
Ziarul nigerian „West African 

Pilot" a publicat un editorial con
sacrat situației din Congo.

In articol, semnat de un ziarist 
congolez, se arată că în țară este 
pe cale să izbucnească o nouă 
criză politică. Acest lucru îl a- 
testă recenta dizolvare a parla
mentului, decretarea în țară a stă
rii excepționale, persecuțiile poli
țienești la care sînt supuși liderii 
sindicali și reprezentanții opozi
ției

„Guvernul Adoula, se arată în 
continuare în articol, a pierdut 
price sprijin din partea poporului. 
Aceasta îl face să insiste asupra 
continuării operației O.N.U. în 
Congo, întrucît astfel se consi
deră că poate fi pregătit terenul 
favorabil victoriei lui Adoula în 
ailegerile parlamentare care vor 
avea loc în 1964".

iii list tezgripatii ziduri! 
Hiatului Iul Inul

; LONDRA 13 (Agerpres)
• După cum relatează săptămî-
■ naiul „Observer", în cursul unor 
: cercetări, efectuate de o echipă 
: arheologică în regiunea Mării 
< Moarte, au fost dezgropate zi-
• durile palatului lui Irod, precum
■ Și relicve ale fortăreței Masada, 
! distrusă în cursul asediului de 
I către legiunile romane, asediu 
; care a avut loc cu aproape 200( 
; de ani în urmă. Palatul și în- 
; treaga cetate au fost acoperite
■ de cenușa uriașului incendiu 
î provocat de cei 960 de oamen
I care alcătuiau întreaga garnizoa- 
: nă și care au preferat să-și dea 
; foc decit să cadă în mîinile ase-
• diatorilor.
I Se pare că marele incendiu 
I nu a mistuit complet cele 200— 
; 300 de încăperi ale cazematei 
; și, poate datorită climei uscate, 
; au fost conservate fragmente de 
I îmbrăcăminte, sandale și chiar o 
; bucată de pergament purtînd 
; semnături ușor de descifrat, 
; laolaltă cu săgeți, armuri, zeci 
' de monezi, produse cosmetice 

și chiar urme ale ultimelor prîn- 
zuri luate de asediați: curmale,

’ măsline, rodii pietrificate. 

tat pentru adoptarea acester re
zoluții, au arătat în cursul dezba
terilor că un fond al O.N.U. pen
tru dezvoltarea capitală care să 
urmărească acordarea de ajutor 
țărilor. în dezvoltarea economiei 
lor naționale și mai ales a indus
triei lor este deosebit de impor
tant. Ei au subliniat că depunerile 
în aeest fond trebuie să se facă 
în mod voluntar în valută națio
nală sau în natură, (sub formă de 
livrări de utilaj, materiale, docu
mentație tehnică), iar ajutorul pe 
linia fondului trebuie să fie acor
dat sub formă de împrumut de 
lungă durată.

în rîndul țăranilor, muncitorilor și 
reprezentanților intelectualității 
continuă, activitatea sindicateloi 
interzisă, autoconducere'a univer
sităților redusă la zero. Numeroși 
profesori universitari au fost a- 
runcațl în închisori.

Printre cei arestați sau depor 
tați se află cunoseuți oameni de 
cultură ecuadorieni ca fostul rec
tor al Universității din Guayaquil, 
Antonio Parra Velasco, precum și 
scriitoarea Aurora Estrada de Ra
mirez.

©--------

In încheierea editorialului, au
torul relevă că prin intermediul 
unor asemenea mijloace, ca repre 
siunile și starea excepțională, este 
greu eă se mențină puterea.

Mexico „Trecerea în revistă 
a cinematografului mondial*

CIUDAD DE MEXICO 13 (A-
gerpres)

In Mexic se apropie de sfîrșit 
pregătirile în vederea celei de-a 
6-a „treceri în revistă a cinema
tografului mondial" care se va 
desfășura în prezența principale
lor personalități ale ecranului in
ternațional, la Acapulco între 23 
noiembrie și 6 decembrie. La a- 
eest „festival al festivalurilor" vor

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a hotărît con
vocarea celei de-a treia sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
celei de-a 6-a Legislaturi, la 16 de
cembrie 1963, la Moscova.

ARIZONA. Oamenii de știință de 
la Observatorul Universității Lo
well din Flagstati (Arizona) au ob
servat recent, printr-un telescop 
cu oglindă, trei erupții în Lună. 
Toate cele trei erupțit aveau un 
diametru de circa 3 km. și dădeau 
o lumină rubinie.

LONDRA. Publicația „British M 
dical Journal" a publicat un t.. 
rat asupra consecințelor dăunătoa
re ale produsului farmaceutic 
„Chlorodina", foarte răspîndit în 
Anglia. Medicamentul prescris în 
boli digestive provoacă grave per
turbări ale sistemului nervos.

Mulți pacienți care au folosit a- 
cest „calmant" au devenit cu tim
pul morfinomani și au trebuit să 
fie supuși curelor de dezintoxicare.

JOHANNESBURG. Agențiile de 
presă anunță că In Republica Sud-

Scrisoarea F.M.T.D
BUDAPESTA 13 (Agerpres)
Federația Mondială a Tineretu

lui Demoefat a adresat organiza
țiilor de tineret din lumea întrea
gă o scrisoare în care condamnă 
războiul de exterminare dus de 
autoritățile din Irak.

F.M.T.D. cheamă organizațiile 
de tineret să-și manifeste solida
ritatea cu poporul kurd.
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Ch privire Ia situația 
din Rhodesia de sud
CAIRO 13 (Agerpres)
La 12 noiembrie, Asociația a- 

fricană care grupează o serie de 
organizații ale mișcării de elibe
rare din Africa avînd sediul la 
Cairo, a dat publicității o decla
rație cu privire la situația din 
Rhodesia de sud, care după cum 
se știe, în ultimul timp s-a înrău
tățit considerabil. „In prezent, se 
subliniază în declarație, a devenit 
imposibil de deosebit regimul lui 
Winston Field de cel al lui Ver- 
woerd din Republica Sud-Afriea- 

nă, condamnat de toate popoarele 
iubitoare de pace din întreaga Iu? 
me. Situația din Rhodesia de sud 
este explozivă și prejudiciază 
menținerea păcii în lume. Ea con
stituie o dovadă evidentă de vto- 
lare a principiilor drepturilor o- 
mului și a libertății cuvîntulul 
înscrise în Carta Organizației Na
țiunilor Unite.

fi proiectate filmele premiate în 
cursul anului la festivalurile cine
matografice internaționale de la 
Cannes, Veneția, Berlin, Moscova 
etc. Cel mai mare număr de filme 
va fi prezentat de Italia.

Paralel cu această manifestație 
Internațională, la Acapulco se va 
desfășura și cel de-al 2-lea „con
curs cinematografic hispano-ame- 
rican" la care vor fi prezentate 
filme din țările de limba spaniolă.
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Africană a avut loc o invazie de 
lăcuste, care amenință recolta ță
rii. Invazia s-a extins într-o regiu
ne de 20 000 pînă la 30 000 de mile 
pătrate in provinciile Cap și O- 
range. Lăcustele împiedică, totoda
tă, transportul rutier.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a acceptat o 
invitații a guvernelor Marocului, 
Algeriei și Tunisiei de a vizita a- 
ceste țări la începutul anului 1964. 
probabil la mijlocul lunii februarie, 
după cum anunță agenția France 
Presse referindu-se la surse diplo
matice.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram" re
latează că între 10 și 14 decem
brie va avea loc la Cairo prima 
conferință a miniștrilor muncii 
din țările africane. La conferință 
au fost invitați miniștri din 34 de 
țări'și teritorii africane.

WASHINGTON. Consiliul Orga
nizației Statelor Americane a ho- 
tărît convocarea unei conferințe a 
miniștrilor afacerilor externe pen
tru discutarea recentelor lovituri 
militare de stat care au avut loc

Declarația iui D. Home
LONDRA 13 (Agerpres) 

„Tratatul de la Moscova trebuie 
să însemne începutul sfîrșitului 
războiului rece", a declarat în 
Camera Comunelor primul minis
tru englez Douglas Home, ca răs
puns la Mesajul tronului. Făcînd 
bilanțul politicii externe a guver
nului, el a arătat, printre altele 
că Anglia „trebuie să găsească 
domeniile în eare este posibilă 
realizarea unui acord". In această 
privință, primul ministru și-a ex- 
primat părerea că următoarea în
țelegere între Est și Vest ar putea 
fi un acord privitor la interzice

Pregătiri în vederea conferinței 
miniștrilor de externe africani

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres)
In capitalele africane se fac 

pregătiri intense în vederea Con
ferinței miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor africane, care se 
deschide vineri la Addis Abeba. A- 
gențiile de presă transmit știri des
pre consultările care au loc în
tre diversele țări membre ala 
Organzației Unității Africane pen
tru a apropia punctele de vedere 
și a pregăti succesul conferinței 
Delegațiile mai multor țări afri
cane au și părăsit capitalele lor, 
îndreptîndu-se spre Addis Abeba.

Ziarul egiptean „Al Ahram" re
latează că, trăgînd învățăminte
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Oficialități americane examinează 

situația din Vietnamul de sud
WASHINGTON 13 (Agerpres)
Agențiile americane de presă 

anunță că la 20 noiembrie va a- 
vea loo la Honolulu o importantă 
conferință cu participarea unor 
înalte personalități ale S.U.A., 
consacrată examinării noii situații 
create în Vietnamul de sud după 
lovitura de stat care l-a înlăturat 
pe Ngo Dinh Diem. Comunicatele 
oficiale publicate la Washington
precizează că. secretarul de stat 
Dean Rusk, și ministrul de război, 

; Robert Mc Namara, vor pleda la
Honolulu pentru a avea consul- 

în America Latină. Guatemala a 
votat împotriva acestei hotărîri.

ROMA. La Grosseto au începui 
tratative între administrația minei 
„Ravi" și minerii de aici, care se 
află în grevă de două luni, în semn 
de protest împotriva concedierii 
unui mare grup de muncitori și 
intenției proprietarilor de a închi
de întreprinderea.

In urma consimțămîntului admi
nistrației de a începe tratative, 
greviștii au părăsit mina pe care 
o ocupaseră la începutul grevei.

HAGA. Ministerul Poștelor al O- 
landei a anunțat că începînd de la 
1 ianuarie 1964 în această țară vor 
fi mărite tarifele poștale interne 
și externe. Această măsură a fost 
luată în scopul acoperirii deficitu
lui actual înregistrat în acest do
meniu.

NEW YORK. După cum transmi
te agenția UPI, juristul negru Paul 
B. Zuber a anunțat că își va pune 
candidatura la alegerile preziden
țiale din S.U.A. din a-
nul 1964. Intr-o declarație
făcută reprezentanților presei, Zu
ber a arătat că va participa la a- 
ceste alegeri In calitate de candi
dat independent.

rea răspîndirii armei nucleare.
El a declarat că, în ce privește 

Anglia, ea nu va transmite se
cretul nuclear sau controlul nu
clear unei țări care nu le posedă 
subliniind că această hotărîre se 
referă și la Germania occidentală

Referindu-se la politica internă, 
Douglas Home a arătat că el se 
va preocupa de dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe, învățămîn- 
tului public, ocrotirea sănătății, 
construcția rutieră etc. Totodată, 
el a declarat că guvernul său nu 
intenționează să procedeze ;n 
curînd la o reducere a impozite
lor.

0--------

din desfășurarea conflictului al* 
gero-marocan și contribuția Orga
nizației Unității Africane la re
zolvarea pașnică a acestui con
flict, un grup de țări africane va 
propune la apropiata conferință 
un amendament la Carta Organi
zației Unității Africane. Acest a- 
mendament, precizează ziarul, ur
mărește să permită convocarea în 
termen de o săptămînă, la simpla 
cerere a Secretariatului General, 
a conferinței extraordinare a Con
siliului miniștrilor al organizației, 
în cazul în care s-ат ivi probleme 
grave amenințînd pacea statelor 
membre.

țări cu ambasadorul S.U.A. în Vi
etnamul de sud, Cabot Lodge, în 
legătură cu atitudinea Statelor 
Unite față de noul guvern din a- 
ceastă țară. La această conferință 
vor lua, de asemenea, parte Bundv, 
consilierul principal al preșe
dintelui Kennedy, Salinger, secre
tarul de presă al Casei Albe, șl 
alte persoane oficiale americane.

Agenția Associated Press relevă 
că, „în mod evident, conferința 
se va ocupa de problema ajuto
rului economic și militar, precum 
si de strategia americană" în Vi
etnamul de sud.

—o-----

Explozie pe o navă 
americană

. NEW YORK 13 (Agerpres)
Autoritățile americane au anun

țat că pe bordul cargobotului „S. 
S. Hercules Victors", care trans
porta o încărcătură de 34 tone de 
explozivi pentru uzul forțelor ar
mate ale S.U.A., s-a produs marți 
o explozie în camera mașinilor, 
urmată de un incendiu. Echipajul 
cargobotului a reușit să localizeze 
incendiul înainte ca flăcările să 
ajungă la lăzile cu explozivi.

In prezent nava se află imobi
lizată cu motoarele scoase din 
uz, în largul Oceanului Atlantic, 
la aproximativ 300 mile nord-est 
de Bermuda.---.0---

Cambodgia renunță 
la ajutorul S. U. A.

PNOM PENH 13 (Agerpres)
Prințul Norodom Sianuk, primul 

ministru al Cambodgiei, a anun
țat, în cadrul unei conferințe de 
presă că de la 31 decembrie a.c. 
guvernul cambodgian a hotărît să 
renunțe la ajutorul primit din 
partea S.U.A. Primul ministru 
cambodgian a făcut cunoscut, de 
asemenea, că toți consilierii mi
litari americani și francezi vor 
părăsi la aceeași dată Cambodgia.
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