
proletari 'din toate tarile, uniți-vă!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

întrecerea
Roade ale creșterii 

productivității muncii
In întrecerea socialistă cu ce- 

lelafe mine de cărbuni din Valea 
Jiului, minerii din Uricani și Vul
can se situiază pe primele locuri. 
In perioada care s-a scurs din 
luna aceasta, colectivul minei U- 
ricani a extras 2370 tone cărbune 

’ cocsificabil peste plan, iar cel al 
minei Vulcan 2124 tone.

Aceste succese ale minerilor din 
Uricani și Vulcan sînt rodul creș
terii productivității ca urmare a 
aplicării consecvente a prevede
rilor din planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice, sprijinirii efec
tive a brigăzilor rămase în urmă. 
Majoritatea brigăzilor din sectorul 
I al minei Uricani, care în această 
perioadă a extras 2575 tone de 
cărbune peste plan, precum și a 
celor din sectorul III al minei 
Vulcan au realizat, în prima jumă
tate a acestei luni, o productivi
tate de pînă la 8 tone cărbune pe 
post. Randamente frumoase au 
ob' .ut și minerii din sectoarele 
I și IV ale minei Vulcan, care la 
un loc au extras luna aceasta 836 
tone cărbune peste plan.

In sectoarele evidențiate 
ale minei Luoeni

Este cunoscut faptul că de ani 
de zile colectivul sectorului III al 
minei Lupeni își realizează’ ritmic 
planul de producție. Acest lucru 
a făcut ca sectorul să se situeze 
nu odată în fruntea întrecerii so
cialiste pe exploatare, să se bu- 
eutJ--. de aprecierea întregului co
lectiv. $i în luna aceasta, minerii 
sectorului III continuă să se men
țină în fruntea întrecerii. Ei au 
extras 3211 tone cărbune peste 
sarcinile de producție.

Realizări frumoase în sporirea 
producției de cărbune au dobîndit 
și minerii din sectorul I В al a- 
cestei exploatări. De la ’ începutul 
acestei luni și pînă în prezent ei

Ziua președinților 
de unitate

Zilele trecute, toți președinții 
unităților de pionieri din Petro
șani ne-am întîlnit într-o ședință 
de lucru care a avut ca temă îm
bunătățirea activității pionierești 
din orașul nostru. Discuțiile au 
fost .axate pe metodele ce trebuie 
să le folosim pentru încheierea cu 
succes a primului trimestru al a- 
nului școlar și întîmpinarea celei 
de a 16-a aniversări a Republicii 
noastre cu rezultate bune la învă
țătură.

CIOARA SILVIA
Președinta unității de pionieri de 
3a Școala de 8 ani nr. 2 Petroșani

----------------- O----------

minerilor
și-au depășit cu peste 400 tone de 
cărbune planul de producție.

Succesele minerilor 
loneni

Pînă în ziua de 15 noiembrie, 
colectivul minei Lonea a extras 
6442 tone de cărbune peste pre
vederile planului anual de pro
ducție. Aceasta înseamnă că mi
nerii de aici mai trebuie să ex
tragă 558 tone de cărbune peste 
plan pentru a putea raporta înde
plinirea integrală a angajamentu
lui de întrecere pe anul 1963.

La succesele obținute pînă acum 
de colectivul minei Lonea o con
tribuție de seamă au adus minerii 
din sectoarele I, IV și V. In luna 
curentă, pe primul loc în întrece
re se situează minerii sectorului 
II cu 998 tone cărbune peste plan, 
urmați de cei din.sectorul I cu 487 
tone.

Printre brigăzile cele mai har
nice ale exploatării se numără 
cele conduse de Nedelcu Nicolae, 
Compodi loan, Policiuc Dionisie, 
Petric Simion, Bîrluț Clement și 
altele care anul acesta au dat sute 
de tone de cărbune peste plan.

La întreprinderea Viscoza Lup eni echipa de lăcătuși condusă de 
Munteanu Ilie, se bucură de multă considerație. Recent, pe lîngă alte 
succese obținute în muncă, ea a reușit să monteze cu trei zile îna
inte de termen un nou agregat pentru obținerea sulfurii de carbon.

IN CLIȘEU: Munteanu Ilie (st înga), Stanciu Vasile și Cotocel 
loan la locul lor de muncă.

„JIUL DE CĂRBUNE" PE O
Jiul de cărbune, Jiul negru, scli

pitor ca diamantele zorește fără 
preget zi și noapte pe drumul lui 
de fier, in vagoane, spre cele o 
mie și una de destina/ii pe care 
le are. De la Lupeni spre Livezeni 
calea ferată se fine aproape la 
braț cu apele tumultoase ale Jiu

lui. Sînt două 
jiuri, doi frați 
îngemănați: „Jiu] 
de cărbune" și 
fratele lui de a- 
ceași vîrstă, Jiul 
de apă.

Cu citva timp 
în urmă, Jiul de 
cărbune s-a abă
tut de pe vechiul*

Stanciu Ele
na, bobinatoare 
la S.R.E. Vul
can, se remar
că lună de 
lună prin im
portante depă
șiri de plan.

IN • CLIȘEU . ’ 
Bobînatoarea 

Stanciu • Elena' 
lucrînd la ma
șina de izolat 
sîrmă.
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Indici îmbunătățiți 
la atelierul de zonă
Harnicul colectiv al Atelierului 

de zonă C.F.R. ■— Petroșani a ob
ținut în primele zece luni ale a- 
nului 1963 rezultate deosebite în 
muncă. Planul de producție al u- > 
nității a fost realizat în proporție 
de 113,78 la sută, productivitatea 
muncii a fost sporită cu 11 la sută, 
prețul de cost a fost redus cu 2 
la sută, realizîndu-se economii înt; 
valoare de 30 000 lei, iar timpul 
de mobilizare a vagoanelor în re
parație a fost redus cu 6 la sută. 
Totodată s-a colectat cantitatea 
de 57 000 kg. fier vechi care a fost 
expediată la uzinele siderurgice 
și s-au prestat un număr de 641 
ore de muncă patriotică pentru 
diferite acțiuni gospodărești.

Colectivul nostru de muncă, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
se străduiește ca prin eforturile 
comune depuse să obțină noi suc
cese în muncă, astfel ca să poată 
raporta partidului realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1963 pînă 
la 30 noiembrie 1963.

ARDELEANU ILIE
șeful atelierului de zonă C.F.R.

Petroșani

sdit drum pășind pe o nouă albie. 
Kilometri întregi de benzi de cau
ciuc poartă cărbunele spre silozuri 
și diferite instalații, pe prima linie 
de spălare din preparația de la 
Coroiești, linie dată de curînd în 
exploatare.

Noua preparație din Coroiești, 
cu construcțiile și instalațiile ei es
te menită să purifice cărbunele 
cocsificabil și energetic extras din 
minele Uricani, Vulcan, Aninoasa

însemnări de pe șantierul 
preparației de cărbune 

de la Coroiești

și Paroșeni. instalațiile ei realizate 
la un înalt nivel tehnic — in bună 
pui te fabricate de uzinele construc
toare de mașini din țară — sînt 
in cea mai mare parte automati
zate. Coordonarea și supravegherea 
întregului proces tehnologic este 
efectuată de la centrala-dispecer, 
locul denumit pe bună dreptate 
„creierul" preparației.

Spre deosebire de preparațiile mai 
vechi de la Lupeni și Petrila, pre
parația din Coroiești are o capaci
tate de spălare mult’sporifă ; pro
cedeele iolosite, spălătoarele pe 
bază de mediu dens și mașini de

j Curînd un nou lot de reductoare pentru transportoare cu ra-
s clete vor lua, înainte de termen, drumul spre minele din Valea 
A Jiului. In această realizare 
te loan.
Г IN CLIȘEU: Lăcătușul

? de doi ucenici fotografiați

un merit revine lăcătușului Florea

Florea loan (primul din stînga) ajutat 
în timpul lucrului.

Pe șantierele de construcții

Darea în folosința a noilor blocuri 
de locuințe — sarcină centrală

Ne apropiam de sfîrșitul anului. 
In această scurtă perioadă, pe 
toate șantierele din Valea Jiului 
forțele constructorilor trebuie con
centrate pentru realizarea obiec
tivului important — predarea în 
folosință a tuturor blocurilor pre
văzute îr sarcinile de plan și an
gajamentele constructorilor I

Colectivul șantierului Lupeni mai 
are de predat încă șase blocuri 
aflate în diferite stadii de finisaj 
interior. Aceste blocuri — В 2, 3, 
4, 5, 6 și G — cu un total de 240 
apartamente pot fi predate în tim 
pul rămas pînă la încheierea anu
lui. Dar, pentru atingerea unui ritm 
mediu de predare de un bloc pe 
săptămînă, pe șantierul Lupeni tre
buie luate de . către conducerea 
tehnică, o seamă de măsuri orga
nizatorice. In' primul rînd, ținînd 
cont de timpul extrem de scurt 
rămas, este necesar ca TOȚI zu
gravii, parchetarii, mozaicarii, ins
talatorii etc., să lucreze numai în- 
tr-un bloc pînă îl termină și predă 
în folosință, apoi să treacă în alt 
bloc pe care, de asemenea, să-l 
termine. Numai concentrînd toate 
forțele existențe pe cîte un obiec
tiv pînă la terminarea lui completă 
și predare în folosință se va pu
tea realiza cu succes planul de 
predări. Aceasta cere însă din par
tea serviciului de organizare a

ALBIE NOUĂ
zețaj asigură un cărbune cu pro
cent de cenușă scăzut, corespunză
tor cerințelor uzinelor cocso-chimi- 
ce, o mai bună recuperare.

In spălătorie instalația mecanică 
tehnologică este împărțită în trei 
Unii independente, fiecare din ele 
spălînd concomitent trei sorturi de 
cărbune. La sfîrșitul întregului 
proces de preparare se obține ca 
produse, cărbune curat în diferite 
sorturi și produse intermediare.

Din primăvara anului 1960 cînd 
au poposit aici primii constructori, 
începînd lucrările de deviere • a 
Jiului și pînă acum, pe noul șan
tier al preparației s-.a executat un 
volum important de lucrări. Au 
fost săpați și transportați peste 
500 000 m.c. de pămînt, s-au turnat 
47 000 m.c. de betoane armate și 
betoane simple, suprafața totală 
a cofrajelor care au încorsetat 
trupurile construcțiilor, a depășit 
240 000 m.p. ; ca niște nervuri au 
fost legate între ele peste 3 900 
de tone de armături metalice. Intre 
corpul central al construcției și 
anexe s-au realizat numeroase cu
loare de transport ca, . de pildă, 
cele care unesc silozurile recepției 
de separație, silozul de cărbuni

G. M.

(Continuare în pag. 3-a) 

muncii șantierului ca efectivele de 
muncitori să fie organizate pe trei 
schimburi, pentru că la vopsitorii, 
curățirea parchetului, frecatul mo
zaicului, instalarea obiectelor sa
nitare și electrice etc., se poate 
lucra în bune condițiuni și noap
tea, în schimburi. De asemenea, 
mijloacele materiale să fie con
centrate și ele pe obiective.

Asemenea probleme se pun și 
în fața conducerii șantierului Vul
can, unde mai sînt de predat în 
folosință încă cinci blocuri noi și 
a căror stadii de finisare prezintă 
diferențe apreciabile și deci ne
cesită un însemnat volum de mun
că pentru a fi predate în folosință. 
Constructorii șantierului 9 Petro
șani trebuie să intensifice lucrările 
la blocurile D și E din Petrila șj 
C 3, C 5 din Petroșani pentru ter
minarea cărora au materialele și 
forțele de muncă necesare.

Colectivele șantierelor terbu-ie 
să dea atenție și amenajărilor ex
terioare din jurul blocurilor, dru
muri, alei.

Pe toate șantierele există con
diții pentru realizarea planului de 
predări a noilor blocuri. Există și 
forțele de muncă necesare pentru 
realizarea acestui țel. Este nece

sar însă ca în perioada scurtă care 
a mai rămas, conducerile șantie
relor să ia toate măsurile tehnico- 
organizatorice pentru concentrarea 
forțelor în scopul terminării și 
predării în folosință a blocurilor 
pe care le au în lucru. Și acest 
lucru poate fi realizat !

—-©=■— 

Magazine O. L. F. 
cu autoservire

Asigurarea unei bune aprovizio
nări a populației din Valea Jiului 
cu zarzavaturi, legume și fructe, 
constituie o preocupare permanentă 
a colectivului O.L.F. Petroșani. In 
acest scop au fost luate numeroase 
măsuri printre care prepararea unor 
sortimente de produse semiindus- 
lrializate ca . varza murată, bulion, 
murături etc., însilozarea de în
semnate cantități de cartofi, zarva- 
vaturi și legume, aprovizionarea 
populației printr-un număr sporit 
de unități etc.

De curînd, a fost luată o nouă 
măsură : introducerea autoservirii 
populației în magazine O.L.F. Pînă 
acum, asemenea unități au fost 
deschise în cartierele noi de blo
curi Dimitrov-Pstroșani și Braia- 
Lupeni, unde cumpărătorii își aleg 
singuri produsele legumicole, iar 
gestionarii Dodu Nicoja^, respectiv, 
Radu Elena numai cîntăresc marfa 
și încasează contravaloarea ei.

înființarea magazinelor O.L.F. cu 
autoservire a fost bine primită de 
populație și'mă’ura respectivă me
rită să fie sxtinsă și la alte uni
tăți din Valea Jiului.
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C.S.M. Reșița 2-0 (0-0)Jiul Petrila
Ultimul «teci din turul campio

natului categoriei В la* fotbal des- 
tășurat pe teren propriu a coincis 
cu o frumoasă 
Jiul Petrila în 
la Reșița.

Așteptată cu

victorie a hthipei 
fața jucătorilor ds

пмг г interes, par-

oaspe[ilorUn nou atac la poarta

vel tehnic, demonstrând in același 
timp o voință fermă de a învinge.

Spte deosebire de alte dăți, îna
intarea Jiului a combinat mai pre 
cis, cele două extreme au fost des 
folosite astfel Că aproape toata ac
țiunile s-au terminat cu șuturi la 

oaspeților 
tOtUȘi 6CO- 
a fost mal 

aceasta e-a 
in primul 

Perones- 
a jucat

asemenea, apărarea ime- 
frunte cu Nicoară a fost 
post, a intervenit prompt, 

majoritatea duelurilor

formații a 
cei peste 

jucat des-

Mar-
prin

cen-
trările 
creat 
careul

$i au contraatacat 
Insă că unii din- 
recurs deseori la 
le-a atras dezapro-

tlda dintre сэіе două 
satisfăcut pe deplin pe 
fi 000 de spectatori. S-a 
chis, în viteză, cu acțiuni bine gîn- 
dite și multe șuturi la poartă. Me
ritul revine în primul rînd jucă
torilor de la Jiul care de-a lungul 
czlor 90 de minute au practicat 
un fotbal clar și de un ridicat ni

poarta
Dacă 
rul nu 
mare, 
datorit
rînd lui 
cu care 
sub așteptări, iro- 
tind multe situații 
favorabile din ca
reul advers. Așa 
S-a întlmplal în 
minutele 18, 47 și 
58 cînd el a ra
tat, nesiingherit. 
ocazii clare de а 
marca de la nu
mai câțiva metri 
de poartă. Cel mai 
bun din linia de 
atac a fost 
tinovici care 
demarările 
pe extremă și

precise a 
panică in 

oaspeților. 
Faptul că înain

tarea gazdelor e-a
apropiat de nenumărate ori de 
poarta reșițenilor se datorește în 
mare măsură și celor doi mijlocași 
Csutak șî Frank care au prsstat 
un joc foarte bun. Ei au acoperit 
în permanență mijlocul terenului, 
ău alimentat cu mingi utile înain
tarea, s-au repliat lâ timp atunci 
cînd a fost cazul, destrămînd multe

din acțiunile ofensive ale reșițeni
lor. De 
diată în 
mereu la 
cîștigînd
pentru balon.

Oaspeții au dat o replică se
rioasă jiuliștilor. Ei s-au organizat 
bine In apărare 
periculos. Păcat 
tre aceștia au 
durități Ceea ce
barea publicului spectator. Ca ur
mare a unuî astfel de joc dur, 
Nicoară și Martiîiovici au fost tie- 
voiți să părăsească pentru cîtva 
timp terenul, fiind accidentali-

In prima repriză, deși nu s-a 
marcat nici un gol, jucătorii de la 
Jiul au asaltat continuu poartă a- 
părata de Rus. In această parte a 
jocului ei au fost net superiori ad
versarilor șl n-a lipsit mult ca 
acest lucru să fie concretizat. In 
minutul 25, bunăoară, o minge ex
pediată puternic de Casandra a 
fost salvată de pe linia porții de 
către unul dintre fundașii oaspeții

La reluara gazdele iorțează tot 
mai mult victoria. După mai multe 
situații favorabile nefructificate 
reușesc să înscrie primul gol prin 
Cazan dintr-o lovitură de la 11 
metri acordată în urma unui henț 
în careu .Cel de-al doilea gol a fost 
marcat cu capul in minutul 8? de 
către Csutak la un corner executat 
de Martînovicl.

Arbitrul 
a condus 
formații:

JIUL:
ban, CAZAN, FRANK, CSUTAK, 
MARTÎNOVICL Vlad (Bleu), Ca- 
sandra, LIBARDl, Peronescu.

GS.M. REȘIȚA,- Rus, SPALAȚE- 
LU, Osan, Apro, GEORGEV1CI, 
Poale, Rodnic, (Sporea), Pătrașcu, 
VARGA. Sfîrlogea, SCINTEIE.

Burtan Titu» (București) 
satisfăcător următoarele

Gram, NtCOARA, Șw

CAMPIONATUL REGIONAL

!
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Știința Petroșani — 
Parîngul Lonea 0-0

Suporterii care și-au susținut 
cu frenezie echipa favorită, au 
plecat dezamăgiți de la stadio
nul Jiul datorită lipsei de fina
lizare a atacurilor Științei Pe
troșani. Cu toate că au dominat 
mai mult de 80 de minute, pres- 
tînd un joc bun în cîmp, stu
denții n-au putut înscrie nici un 
gol fiindcă au pasat exasperant 
de mult în careul advers, s-au 
încurcat unul pe altul în pozi
țiile bune de șut la poartă. Deși 
s-a tras puțin și slab la poartă, 
situațiile de gol n-au lipsit. In 
minutul 60, de exemplu, Petcu 
de la Parîngul Lonea a salvat 
de pe linia porții un gol ea și 
făcut. O notă bună pentru por
tarul lonean Dima, care a 
dovadă de mult curaj și 
ranță în joc.

Despre echipa Parîngul 
nu se poate spune mare
Componenții ei s-au apărat cu 
îndîrjire în decursul întregii 
partide trăgînd doar 4 șuturi, 
dintre care unul pe spațiul por
ții. întreaga repriză secundă, 
cui echipei oaspete a avut 
singur obiectiv: menținerea 
zullatului.

Brigada 
avînd la 
pincaru a
această partidă.

Superiori din toate punctele de 
vedere, gazdele au obținut 
toria cu scorul de 4—1.

vie-

C., MATEESCU 
ST. EKART

*
♦

♦
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dat 
sigu-

Lonea 
lucru.

jo-
un
re

de arbitri din Sebeș 
centru pe Nicolae O- 
condus în general bine

o
Minerul Vulcan a întîlnit pe 

teren propriu pe Textila Sebeș.

o

o excursie

de pionieri 
școlile din

Duminica sportivă la Vulcan
In primele ore ale dimineții la 

Vulcan au avut loc întreceri spor
tive de handbal in 7, La care au 
participat echipele școlilor de 8 

ani din Paroșeni, Vulcan și Lu
peni, a Casei pionierilor precum 
și a Școlii medii din Vulcan.

Cu acest prilej, Ceea pionierilor 
din Lupeni a organizat 
eu mașinile la Vulcan.

La ora 8, peste 90 
și școlari, de la toate
Lupeni, s-au adunat în fața Ca
sei pionierilor gata de plecări» 
spre Vulcan.

La scurtă vreme după sosirea 
la Vulcan au început întrecerile 
Cu acest prilej e-a făcut inaugu
rarea a două terenuri de handbal 
amenajate prin muncă voluntară 
de elevii Școlii medii din Vulcan, 
sub supravegherea profesorilor de 
educație fizică.

Întrecerile au început cu jocu
rile dintre echipele de 

pionierilor din 
medii Vulcan, 
un moment dat.

Casei
Scolii

La

băieți ale 
Lupeni și

scorul era 
de 5—3 pentru vulcaneni, dar pînă 
la urmă partida a luat sfîrșit cu 
scorul de 6—5 pentru Casa pionie
rilor din Lupeni. Cel mai buh de 
pe teren a fost portarul lupenean 
Pecsor Eugen. După această în
tâlnire a avut loc partida dintre 
echipele de fete ale Casei pionie
rilor și Școlii medii Vulcan. Vic
torie a revenit vulcănencelor cu 
6—-3. In continuare am asistat la 
întîlhirea de campionat dintre e- 
chîpele școlilor de 8 ani Paroșeni 
și Vulcan. S-au calificat pentru 
finala din 15 XII, ce va avea loc 
în sala de sporturi de la Lupeni, 
următoarele echipe FETE: Școala 
medie 
Școala

Apoi 
jocuri
pionierilor din Lupeni a întîlnit □

Vulcan, iar de la băieți 
din Paroșeni.

au urmat din nou două 
interesante. La fete, Casa

pionierilor din Vul- 
s-a terminat la e- 
La băieți însă, cei

selecționată a 
oan. Intîlnirea 
galitate : 7—7. 
din Lupeni au ciștigat ou 13—5.
Deși învinși, jocul pionierilor din 
Vulcan a fost plin de fantezie și 
frumos.

ir
După masă a avut loc la Casa 

pionierilor din Lupani o apreciată* 
reuniune între pionierii din toate 
școlile. Timp de două ore ei au 
dansat și discutat probleme le
gate de viata pionierească, despre 
felul cum se pregătesc pentru teze 
și lucrările de control. In înche
iere, toii au cîntat în cor eîntecui 
„Partidul", drept mulțumire pentru 
tot ceea ce li s-a creat pentru a 
putea deveni oameni de nădeîde 
și folositori patriei.

CI OR GA CAlUS
pionier clasa а ѴИ-а A Școala 

de 8 ani nr. 3 Lupani

- «o

E plăcut pentru pescari
In munții Tatta se află „Lacul 

cu pește" unul din cele mai meri 
lacuri glaciale 

înălțimii Megu- 
metri 
le 14
„ochi
mai Irutff4 Joc

deasupra 
kilometri 
de apă'

avlnd dimensiunile 
iar adîncimea lui

și mai cunoscute 
Situat la poalele 
sowecki, la 1303 
nivelului mării și 

de Zakopane acest 
este considerat cei
dift Munții Tatra. Lacul ocupă 34,5 
ha.
m.,
tinge 50,8 m. Pe munții 
cresc brazi. pini, 
creaza un peisaj alpin tipie.

In apele lacului trăiesc 
trăvi, de unde i se trage 
mele. Pe malul lui a fost 
jată o bază turistică. Aici 
plăcut mai ales 
sportivi.

862 mxSflfl 
maximă 
de pe

scoruși

a- 
mal, 
cate

năs- 
și nu- 

amena- 
« tare

pentru pescarii

1

Mineri din Uricani in excursie

Carpati. itinerarul a fost 
El a cuprins Alba luiia 
Tg. Mureș, Blcaz, Bacău, 
Ploiești etc.

Vasile, Rugină Miluță, Cîrciuffiatu 
Victor, Rudic Constantin, Sor-scu 
Constantin și alții.

De menționat e faptul că mina 
Uricani se situează pe primul loc 
în Valea Jiului în ceea ce pri
vește organizarea d ? excursii pen
tru cunoașterea realizărilor 
tria noastră.

Ar fi de dorit
<ări miniere să 
nea acțiuni care
la îmbogățirea cunoșilnțelot muie
rilor.

din pa-

Un grup d j 34 mineri și tehnicieni 
de la mina Uricani au plecat Jntr-o 
excursie de 4 zile, cu autocarul 
O.N.T. 
bogat. 
Turda, 
Galați,

Cu prilejul excursiei minerii au 
vizitat, hidrocentrala și barajul 
de la Bicaz, Uzina 1 Mal — Ploiești, 
Independența — Sibiu, Muzeul Pe- 
leș, Muzeul Brukental etc. Din grup 
au făcut parte mineri ca : Apostol

ca și alte 
organizeze 
vor contribui mult

expio i-
asem?-

♦♦

* 
*
▼*

înțeleasă parcă împreună
colega lor din Vulcan, și repre
zentativa minerilor din Aninoa- J

♦
♦♦

♦«
**
9
9

Cil

i 
и im й la

sa a învins cu același scor. Deo- * 
sebirea este doar că a avut ca 
adversară tot p echipă minieră, 
pe aceea din Teliuc.

o
dinConfirmînd forma bună 

ultima vreme. Jiul II Petrila a 
obținut din nou o victorie ca-________ ____ •
tegorlcă. Juelnd pe teren pro- ț 
priu cu ~ ' 
lenii au

Retezatul Hațeg, 
învins cu 3—0.

petri-

O

REZULTATE :
— Dacie Orăștie 
Ghelar

G.FJL J

2—11 •
Refractara

ALTE
Simeria
Minerul
Alba Iulia 4—1 ; Aurul Brad — 
Constructorul Hunedoara 2—0.

O
ETAPA VIITOARE: Minerul 

Teliuc — Constructorul Hune
doara ; Parîngul Lonea — Au
rul Brad,- Dacia Orăștie — Mi
nerul GhelarRetezatul Hațeg 
— C.F.R. Simeria t Textila Se
beș — Jiul II Petrila; Minerul 
Aninoasa — Minerul Vuican ; 
Refractara Alba Iulia — Știința 
Petroșani.

Intîlnirea de fotbal de la Sibiu, 
fost așteptată cu legitimă emo- 

tie de suporterii echipei Minerul 
Lupeni. Erâ și normal. C.S.M. Si
biu a învins cu o săptămînă în , 
urmă, cu scorul de 8—2 pe Mureșul 
Tg. Mureș. Un asemenea scor cate
goric nu s-a rsalizat în acest cam
pionat. Și totuși, atacul sibîan, 
care a realizat această performan
tă, n-a înscris nici un gol apărării 
bine organizate a minerilor. Rezul
tatul de egalitate contează mult 
și în configurația clasamentului, 
dar mai ales, el dovedește că echi
pa minerilor poate aduce puncte 
și din deplasare.

a

o
întreceri de handbal la Iscroni

Duminică. Soarele abia începuse 
să-și reverse raz sie sale peste cres
tele munților cînd pe terenul de 
sport de la Școala de 8 ani Is
croni fetele din echipele de hand
bal se încălzeau în vederea întîl- 
nirii cu colegele lor de la Școala 
de 8 ani nr. 2 din Petroșani.

Intîlnirea a
tie ceje două echipe a fost mult 
aplaudat de spectatorii prezenți.

Început. Jocul din-

CLASA M E N T u 1
1. C.F.R. Simeria 11 8 2 1 17: 9 18
2. Minerul Aninoasa 11 7 2 2 27:10 16
3. Aurul Brad 11 5 4 2 20:11 14
AConetructorul Hunedoara 11 5 3 3 20: 9 13
5. Minerul Vulcan 10 6 1 3 24:12 13
6, Parîngul Lonea 10 5 1 4 15: i 1 11
7. Textila Sebeș 11 4 0 5 16:16 10
8. Dacia Orăștie 11 3 4 4 20 :23 10
9. Știința Petroșani • 11 2 5 4 11:19 9

10. Refractara Alba Iutia 10 4 1 5 12:25 9
11. Jiul 11 Petrila 11 3 2 6 18:17 8
12. Retezatul Hațeg 11 3 2 6 12:23 8
13. Minerul Ghelar 10 2 2 6 11:26 0
14. Minerul Teliuc 11 2 1 8 1023 5

*♦
4

i 
î î
9
9
9

La această Întrecere echipa de fe
te a școlii de 8 ani Iscroni a lup
tat cu mai multă ardoare și a 
reușit să cîștige cu scorul de 5—4. 
S-a remarcat în mod deosebit Pașa 
Doina, Aștelsan Maria, Terheș Ma
ria de la Iscroni și Tamazi Sebts- 
tița, Șenk Erna, Ungureanu Ange
lica de la Școala de 8 ani nr. 2 din 
Petroșani.

Deși miza era destul de mare, 
la băieți jocul prestat nu l-a ri
dica' la nivelul așteptat

Timp de 20 de minute din prima 
repriză, fazele se succed de la 
o poartă la alta fără finalitate. 
Repriza a doua s-a desfășurat însă 
tot timpul sub nota de dominare 
a oaspeților care de altfel au și 
cîștigat cu scorul de 14-8. Dintre 
cei mai buni de pe teren am re
marcat pe Mânu Emanoil și Maier 
Nicoiae de Ia Școala de 8 ani nr. 2 
Petroșani și Moldovan Ion, Drugă 
Constantin de la Școala de 8 ani 
ișeroni.

CORNEA TITU 
ogreșpendent



„Jiul de cărbune'

(Urmare ша pag. 1-aj

brup de spălătorie, separația de 
sliozuriie de Steril și altele. In 
întreaga preparați* au lost întinși 
реле 220 de km. de cablu de forță, 
incinta separației, după afirmațiile 
inginerului țel al Șantierului, to
varășul Mircea lonescu •— iilncl 
impinZită cu peste 15 km. de cale 
ferată desfășurată de 15 linii.

Este o lucrare impresionantă nu 
numai pentru cei cate se întîlnește 
pentru pruna data cu șantierul pre
paratei ci chiat șl pentru cel cate 
au participat ia lucră iile de aici, 
impiintind in pămtntui nedesțele- 
nit primul țăruș, veterani ai șantie
rului cum sînt de pi,dă maiștrii 
Fidea Tcalau, Clteiăru Gheorghe, 
ioan Ba)ura sau Constantin Petcu 
fi alții.

...Se desfășurau din plin lucră
rile ae eonstruefie și montaje ciiid 
. • șantier a ioni constituit nucleul 
viitorului colectiv ai preparației, 
adică colectivul care urina să stăpî- 
neascâ in mîim sigure funcționarea 
tuturor instalațiilor, să .e asigure 
acestora, încă din prima zi de ex
ploatare, un regim optim de lucru. 
Fregăiirea acestor oameni nu a fost 
de loc simplă și ușoara. Unii din ei 
proveneau de .a pteptirațiile din 
Lupem și Pettiia, erau preparatori, 
spălători, îlotatori, mecanici și elec
tricieni, care aduceau cu el a oare
care experienfă de muncă. Alții 
veneau de ia diferite mine din 
Valea Jiului, iar alții iiind тип- 
c )ti pe șantier, au hotă rit sa tă- 
mirid mai departe in cadrul pre- 
para’ier.

Complexitatea instalațiilor, nive
lul tehnic ridicat la cure au lost 
teplizale cerea din partea fiecărui 
om, începind cu conducerea ptepa- 
rației, un nivel ridicat de cunoștin
țe proiesiorune tnca din primăvara 
anului acesta, ca urmare a unor 
măsuri luate de conduceiea C.C.V.J., 
au fost deschise cursuri de cali
ficare cate au cuprins peste 100 
de muncitori. Organizarea cursuri- 
loț^a tidicat probleme nu tocmai 
ușoare chiar și pentru cei care ur
mau să lie lectori Lipsea o bună 
parte din materialul didactic. Ingi
neri ea Nicoiae V îicea, Fr aricise 
tiaber sau Mircea Rai au tradus 
cu sîrguință numeroase materiale 
din documentație tehnică străină 
ca șt din cartea tehnică a insta
lațiilor.

S-au organizat, aupd cum spu
neam, mai muile cursuri, cei În
scriși in cursui de preparare au 
primit cunoștințe despre granulația 
și clasa cărbunelui spălat, despre 
mașinile principale de spălat căr
bunele. despre căile de îmbunătă
țire a recuperării șl de obținere a 
unei calități superioare a produ-

pe o albie nouă 

sulul spălat, ba cursui de mecani
că, muncitorii noi au iost infor
mați asupra caracteristicilor ma
șinilor și instalațiilor, modului iot 
de funcționare și de întreținere, 
perioadelor de revizii șl reparații. 
A fost, de asemenea, organizat și 
un curs ae pregătire pentru elec
tricieni in care cursanții au făcut 
cunoștință cu instalațiile de înaltă 
și joasă tensiune, cu schemele 
conexiunii, s-au deprins să depis
teze in timpul cei mal scurt de
fectele, să ia măsuri pentru pre
venirea tor.

Măsurile luate pentru pregătirea 
in cursurile de calificare a primu
lui grup de muncitori cate să de
servească prima linie de spălare 
uU făcut ca experimentarea de pro
bă să decurgă in cele mai bune 
cWndiții. Oamenii au dovedit cu 
acest prilej că stăpinesc iluxul 
tehnologic, deservesc în condiții 
bune instalațiile mecanice și elec- 
nice de preparate. Aceste calități 
au fost dovedite de tinărui colec
tiv ai preparației citit lă darea în 
exploatare a primei linii de spălate 
cit și in timpul care a trecut de 
atunci încoace.

ir
Lucrările executate pină acum, 

experiența clștigată la montarea și 
darea in exploatare a liniei a l-a 
de preparare, stadiul actual ai mon
tajelor ia liniile 11 și Ш, ritmul 
accentuat al lucrărilor, entuziasmul 
oamenilor sint tot atltea garanții 
că prepatația de cărbune de ia Co- 
rolețti va li dara în exploatare cu 
întreaga capacitate la termenul 
stabilit prin directivele celui de-al 
i!I-lea Congres al P.M.R,

Activitate bogată 
în noua școală
Odată eu darea în folosințe, la 

începutul acestui an școlar, a noii 
școli cu 16 săli de clasă în <ar- 
Uerul Braia ■■— Lupani, a c'Secut 
și numărul elevilor care învață 
aici, el fiind astăzi de 1374, Do
tată cu mobilier modern și ma
terial didactic necesar, frumoasa 
școală din Lupeni este încă o măr
turie a grijii ce o poartă partidul 
copiilor din patria noastră.

încă de la începutul anului șco
lar, cadrele noastre didactice s-au 
organizat în patru comisii meto
dice și o comisie științifică și li
terară. In ședințele pe care lft 
tin aceste comisii, cadrele didac
tice expun diferite conferințe ■ șl 
referate privind bunul mers al 
procesului de învătămînt dia școa
lă, răspîhdirea celor mai eficien
te metode de predare și semina
rizare, îmbogățirea experienței pe
dagogice a tuturor cadrelor didac
tice. Astfel, tovarășa Napău Ma- 
ria a expus în fata cadrelor di
dactice referatul ,,Lecția în pro
cesul. instructiv-educativ'1, tova
rășa Popescu Elena a expus con
ferința „Metoda fonetică analiti- 
co-sintactică" ș.a.

In îmbunătățirea situației la în
vățătură a elevilor o contribuție 
de seamă a adus-o comitetul de 
părinți prin vizite la domiciliu, 
confecționarea de material didac
tic cu mijloace proprii, schimburi 
de experiență.

TET1LEANU EMIL
director adjunct la Școala de 8 ani 

nr. 3 Lupeni

l

I

I
i

Muncitorul topograf Loy Alfred de Ia mina Aninoasa, în munca 
ce o depune, dovedește conștiinciozitate și preocupare pentru calitatea 
măsurătorilor efectuate.

.............................    =.===sj/satUi№P== -----------------

îmbunătățirea continuă a protecției muncii, 
In atenția noastră

In ultimii ani, Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani a cu
noscut o dezvoltare continuă, prin 
dotarea si cu utilaje noi, moderne, 
prin perfecționarea continuă a pro
cesului de producție.

Odată cu dezvoltarea uzinei, cu 
îmbunătățirea condițiilor de lucru 
ale muncitorilor, se acordă o a- 
tenție deosebită problemelor de 
protecție a muncii.

Iată doar cîteva realizări ale co
mitetului sindicatului din uzina 
noastră obținute în acest an 
pe calea îmbunătățirii continue 
a protecției muncii.

Prin controalele întreprinse de 
comisia de protecție a muncii a 
comitetului sindicatului, cu spri
jinul personalului tehnic, s-a asi
gurat pămîntajul tuturor mașinilor 
unelte și agregatelor de sudură de 
ia secția de construcții metalice. Tot 
în secția construcții s-a terminat 
montarea instalațiilor de iluminat 
combinat cu vapori de mercur,, iar 
la secția turnătorie șt la curăță
torie s-a introdus iluminatul fluo
rescent, imbunătătindu-s- astfel 
substantial condițiile de muncă.

Pe asemenea, în toate secțiile 
productive s-au pus la punct lhs-

talațiile de încălzire. In secțiile re
parații mecanice și curățătorie, bu
năoară, s-au pus în funcție ins
talații de încălzire moderne, cu 
canalul de trecere sub pardoseală 
și instalații de încălzire cu aer 
cald. O altă măsură realizată din 
secțiile construcții metalice și me
canică are drept scop îmbunătăți
rea condițiilor de circulație a per
sonalului și de transport a pieselor 
aflate în lucru și constă în betona- 
rea căilor de acces în secții.

Recent, s-a pus în funcțiune o 
nouă rampă de mare capacitate la 
care sînt create condiții pentru ca 
lucrările de descărcare-încărcare să 
se desfășoare în bune condițiuni, 
în deplină siguranță.

Conform planului de muncă al 
comitetului sindicatului, comisia de 
protecție a muncii a controlat lu
nă de lună felul cum sînt respec
tate normele de tehnica securității, 
cum slnt aplicate regulile de pro
tecție a muncii. Pe această cale au 
fost remediate cu operativitate o 
serie de dsficiențe, mai ales în ce 
privește instructajul făcut munci
torilor pe linie de N.T.S. In pre
zent atît instructajul cît și semi

narizarea muncitorilor se face cu 
regularitate la locuril; de muncă. 
Constatînd că unii muncitori nu 
cunosc felul cum se folosesc apa
ratele stingătoare de incendiu. S-au 
luat măsuri operative pentru ins
truirea personalului de către for
mația P.C.I. din uzină.

Pentru a preveni accidentele și 
îmbolnăvirile profesional?, s-a re
vizuit și reparat baia muncitorilor, 
mașinile au fost asigurate cu ecra
ne de protecție, iar muncitorilor 
li s-au distribuit ochelari de pro
tecție.

In urma măsurilor luate, în uzi
na noastră s-au obținut o serie de 
rezultate pe calea Îmbunătățirii 
protecției muncii. Astfel, fată de 
anul trecut numărul accidentelor 
s-a redus cu 45 la sută, iar zilele 
de incapacitate cu 25 la' sută.

Comisia de protecție a muncii de 
pe lingă comitetul sindicatului se 
va strădui să îmbunătățească con
tinuu condițiile de muncă și de 
protecție a muncii, să educe munci
torii în spiritul respectării N.T.S.

VICTOR ORAVECZ 
membru în comitetul sindicatului 

U.R.U.M.P

P U BL I C IT ATE =:

A N U N T
O.C.L. produse industriale Petroșani anunță publicul cumpără

tor din localitățile
— Petroșani
— Lupeni
— Vulcan
— Uricani

— Aninoasa

— Lonea
— Petrila

Că prin magazinele de produse industriale se poate aprovtti- 
ona și cu plata in rate cu ur motoarele articole:
— CONFECȚII PENTRU BARB AȚI, FEMEI ȘI COPII — in toate 
localitățile.
— ÎNCĂLȚĂMINTE — în locali tățile, Petroșani, Lupeni și Vulcan.
— ȚESĂTURI DE BUMBAC, LINĂ Șl MĂTASE — în localității* 
Petroșani, Lupeni, Vulcan.
— TRICOTAJE ■— in Idealități le Petroșani, Lupeni, Vulcan.
— MOBILE — in localitățile Petroșani, Lupeni, Vulcan.

Magazinele cu produse fie 
calitățile din Valea Jiului oferă

— BICICLETE
— MOTORETE
— MAȘINI DE CUSUT
Vizitați magazinele O.C.L. 

dițille avantajoase de plată ce 
preferat.

o-metallce șl de sport din toate lo» 
cumpărătorilor următoarele articole:

— MAȘINI DE SPĂLAT RUFE
— ACORDEOANE
— APARATE FOTO ȘI ALTELE 

produse Industriale șl loloslțl con» 
vi se oleră, procurîndu-vă obiectul

Institutul de mine din Petroșani
Anunță că susținerea disertației iov. conf. ing. Aron Popa, fi

xată pentru data de 28 septem brie a.c., va avea Ioc in ziua de Ti 
noiembrei a. c„ orele 11, în aula Institutului.

A T E N T I M I ! §
O.C.L. produse industriale Petroșani anunță publicul cumpărător 2
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că au sosit MARI CANTITĂȚI DE MOBILE:
Camere combinate, dormitoare, bucătării, reca-

MIERE, DULAPURI, FOTOLII TAPISATE ETC.
Vînzarea se face și cu plata in rate în condiții foarte avan

tajoase pentru salariați! permanent!.
CONDIȚII DE VINZARE:

Cumpărători cu o renurne- 
roție lunară de :

Acont 
minim

Numărul 
de rate

I
s ?
?>

A) MĂRFURI 1N VALOARE DE
— pină la 1000 lei
— peste 1000 lei ж
B) MĂRFURI ÎN VALOARE DE
— pină la 1000 lei pt. muncitori

și militari 
pt. alți 
salăriați

— peste 1000 lei pt. muncitori
și militari 

pt. alți 
salariați

C) MĂRFURI IN VALOARE DE 
I— pini la 1000 lei pt, muncitori

și militari 
pt. alți 
salariați

— peste 1000 lei pt. muncitori
și militari 

pt. alți 
salariați

500—3000 LEI
20%
25%

3001—6500 LEI

20%

20%

25%

25%
PESTE 6 500 LEI

20%

20%

25%

I
12
12

18

15

18

15

24

20

24

20

Dobînda ce se percepe cumpă rătorilor de mobile cu plata In rate 
este de 3 Ia sută pe an și se achită cu ultima rată.
Vizitați magazinele de mobile din Petroșani, Lupeni, Vulcan ale 
O.C.L. produse industriale și profitați de condițiile avantajoase de 
plată ce vl se oferă.

1

20 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Jocuri in

terpretate de fanfară, 7,45 Melodii 
populare, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,03 Muzică din operete, 10,00 
Tăatru la microfon: „Familia Wan- 

I tier" ds Friedrich Wolff, 11,00 
Concert de estradă, 12,00 Piese 
Instrumentale de compozitori ro- 
mîni, 14,00 Muzică populară din 
Muiitenia, 15,00 Tangouri și val
suri de estradă, 15,30 Muzică din 
operete de compozitori sovietici 
interpretată de soliștii șj ansam
blurile noastre, 16,15 Vorbește Mos
cova!, 16,45 Mici piesa de muzică 
ușoară, 18,00 Program de cîntece, 
18,30 Program muzical pentru evi
dential în întrecerea socialistă, 
19,25 Seară de romanțe, 20,10 Mu
zică instrumentală, 20,55 Muzică 
ușoară interpretată de Dorina Dră- 
ghici și Luigi lonescu. 21,15 „Cine 
știe, ciștigă 1“ (reluare). 23,03 Me
lodii celebre. PROGRAMUL II. 10,10 
Pies? corale, 11,00 Muzică popu

t

lară, 12,45 Din viata de concert a 
Capitalsi, 13,40 Cîntece populare, 
14,35 Muzică ușoară, 15,00 Din lu
crările compozitorului George Si- 
monis, 15,30 Melodii populare, 16,30 
Scene din opere, 17,OG Din mu
zica popoarelor, 18,05 Din albumul 
melodiilor de estradă, 19,45 „Me
lodii... melodii..." emisiune de mu
zică ușoară romînească, 20,35 Doi
nă și jocuri populare, 21,57 Muzi
că de dans.

-=Ѳ=—

7 Hcifc

20 noiembrie

PETROȘANI — REPUBLICA : 
Babette pleacă la război; 7 NO
IEMBRIE : Veniți miine; VULCAN: 
Mila regească; LUPENI: Divorț 
italian; BĂRBÂTENI: Bulonul re
gelui; URICANI: Moartea în șa.
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Sesiunea Consiliului permanent 
al N.A.T.O.

BUENOS AIRES 18 (Agerpres).
Iu cadrul unei conferințe de 

^resă, președintele Societății pe
troliere argentiniene de stat „Ya- 
cîmlentos Petroliferos Fiscales" 
(Y.P.F.), Facundo Suarez, a anun
țat că, în urma anulării de către 
guvern a contractelor cu societă
țile petroliere străine, instalațiile 
acestora au fost preluate de Y.P.F. 
și continuă să lucreze în mod nor
mal.

In legătură cu această hotăTÎre 
a guvernului argentinian Ia Buenos 
Aires a avat loc o demonstrație 
de masă sub lozinca „Petrolul să 
aparțină Argentinei". Pe numeroa
se pancarte purtate de demon
stranți se putea citi: „Poporul sa-

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

Urmînd exemplul 'Argentinei

Peru preconizează anularea contractelor 
încheiate cu societățile petroliere străine
LIMA 18 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

U.P.I., președintele Republicii Pe
ru, Fernando Belaunde Terry, a 
reafirmat' la 17 noiembrie intențiile 
guvernului său de a anula contrac
tele încheiate cu societățile petro
liere străine. Belaunde Terry a a- 
nunțat că legislația în legătură cu 
această problemă a fost prezen
tată Congresului (Parlamentului) 
Peruvian. „Argentina — a declarat 
el — și-a redobîndit petrolul aca
parat de societăți străine prin con
cesiuni obținute pe căi ilegale și în 
condiții pe care nu le poate accep-

-------------©-------------

Filme romînești la concursul de la Leipzig
LEIPZIG 18 (Agerpres).
Intre 16—24 noiembrie are loc 

la Leipzig „Săptămîna filmului do
cumentar și de scurt metraj", la 
care iau parte 53 de țări. R. P. Ro-

-------------©

VARO ETĂȚI
Timbre și cărji poștale 

luminiscente
GENEVA 18 (Agerpres).
Poșta, elvețiană a emis o serie 

de timbre și cărți poștale luminis
cente, întrucit dorește să introdu
că mașini automate pentru sortarea 
scrisorilor și cărfilor poștale. Cer
cetări de laborator, făcute în prea
labil, au arătat că substanțele lu
miniscente folosite nu sînt vătă
mătoare sănătății.

Lac în craterul 
unui vulcan

VLADIVOSTOK 18 (Agerpres).
Membrii unei expediții, organiza, 

tă de Institutul de geologie al O- 
rientului îndepărtat, cercetind ar
hipelagul insulelor Curile, au cons
tatat că vulcanii situafi pe aceste 
insule au o virstă de 30—60 mi
lioane ani.

După cum relatează participan
ta ia expediție, printre obiective
le cercetate a fost și vulcanul 
Teatea din insula Kunașir. In 
craterul principal al acestui vul
can mai există un con, în jurul • 
căruia s-a format un lac avînd o i 
formă perfect circulară. Pe timp 
de iarnă, lacul se acoperă cu un 
strat de gheață, peste care se aș
terne praf, nisip, argilă. Vara, du
pă ce se topește gheața, stratul de 
pămint consolidîndu-se, se trans
formă într-o scoarță ce acoperă 
Întregul lac. Această scoarță este 

Iută și sprijină măsurile guvernu
lui îndreptate spre eliberarea țării 
de sub dominația străină".

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Argentina a adresat 
un mesaj președintelui Arturo Illia 
în care îl felicită pentru hotărî- 
rea luată și exprimă sprijinul a- 
cordat guvernului în această pro
blemă. In mesaj se subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a fi în
treprinse măsuri cu scopul de 
înapoia țării toate bogățiile ei na
turale aflate în prezent în mîinile 
societăților străine. Declarații și 
mesaje de solidaritate au fost date 
publicității de Partidul socialist, 
Partidul creștin-democrat, Partidul 
progresist-democrat și alte organi
zații politice din Argentina.

ta un s«at independent Aceleași 
probleme se ridică și în Peru".

Ziarul peruvian „El Comercio" 
a publicat un editorial în care sub
liniază că societatea nord-america- 
nă „International Petroleum Com
pany" a obținut concesionarea ex
ploatării zăcămintelor petrolifere ala 
tării pe căi ilegale, asemănătoare 
acelora folosite în Argentina. Re- 
ferindu-se la dezbaterile din Con
gresul peruvian cu privire la anu
larea acestor concesiuni, ziarul 
scrie că grupări de opoziție mane
vrează pentru a obține, amînarea 
unei hotărîri în această problemă.

mînă participă cu filmele docu
mentare și de scurt metraj „4000 
de trepte spre cer", „Naică", „Gră
dina din nisipuri", medalion „Geor
ge Georgescu", „Rădăcini" și 
„3X3", 

atît de solidă, incit poate suporta 
greutatea unui om.

Porumbeii — 
o amenințare a sănătății 

populației Veneției
VENEȚIA 18 (Agerpres).
Porumbeii Veneției, care sînt tot 

atît de cunoscuji ca și gondolele 
și canalele orașului, constituie o a- 
menințare împotriva sănătății pu
blice și trebuie „înlăturați" a de
clarat profesorul Muner, directorul 
Asociației spitalelor din Veneția. 
Potrivit declarației lui Muner, din 
cauza înmulțirii extraordinare a 
acestora, ei devin purtătorii unor 
microbi care răspîndesc diferite 
boli. In acest sens, Muner a citat 
înmulțirea cazurilor infecțiilor 
bronho-pulmonare, precum și a ce
lor de difterie.

Rezolvarea acestei probleme. 
Muner o vede prin înfometarea 
porumbeilor. „Nimeni — a spus el 
— nu va trebui să le mai dea 
de mincare".

------- ll~_. =------------

înțelegere în Valea Ulcioarelor
VIENTIANE 18 (Agerpres)
După cum anunță postul de ra

dio „Vocea Lapsului", recant, în 
Valea Ulcioarelor au avut loc tra
tative între generalul Sinkapo, co- 

. mandantul suprem al forțelor ar- 
j mate a!e Patet Lao și generalul

PARIS 18 (Agerpres).
Luni dimineața s-a întrunit la 

Paris Consiliul permanent al 
N.A.T.O., sub președinția lui Dîrle 
Stikker, secretar general al N.A.T.O. 
Agenția France Presse precizează 
că „dezbaterile se referă la pro
blema schimburilor între răsărit și 
apus". La Paris au sosit pentru a 
participa la sesiune George Ball, 

’ subsecretar de stat al S.U.A., Ed
ward Heath, ministrul comerțului 
al Angliei, Mavros Gheorghios, 
mtaietrul coordonării economiei al 
Greciei și alte oficialități. Potri
vit agenției United Press Interna
tional, problema relațiilor comer
ciale dintre Est și Vest, va sta 
și la baza discuțiilor sesiunii Con
siliului O.E.C.D. (Organizația de 
cooperare economică și dezvoltare 
din care fac parte țările membre 
ale N.A.T.O. și alte țări), care vor 
începe tot la Paris în ziua de 19 
noiembrie. Consiliul va examina, 
ea de obicei în sesiunile sale a- 
nuale, perspectivele economice ale 
țărilor membre ale O.E.C.D. și re
lațiile lor comerciale cu restul lu
mii. Consiliul O.E.C.D. va asculta 
un raport al Iui Ball în legătură 
cu eforturile S.U.A. de a reduce 
deficitul balanței de plăți ameri
cane, precum și cu alte măsuri de 
ordin economic preconizate de gu
vernul american.

-=© = -

O amuletă de porțelan 
egiptean descoperită 

în Transural
SVERDLOVSK 18 (Agerpres).
In timpul unor săpături efectua

te în regiunea Gurgan, membrii 
expediției organizate de Universi
tatea din Ural au descoperit în a- 
propiere de satul Kulikovo, o amu
letă din porțelan egiptean care 
reprezintă o figură de om. Amu
leta datează aproximativ din se
colele I—III ale erei noastre. Ea a 
fost găsită printre numeroasele 
obiecte de uz casnic, aparținînd 
oamenilor care au trăit în Ural și 
Transural cam prin secolele I—IV 
ale e. n. Se presupune că această 
amuletă a ajuns în Transural fiind 
adusă din Egipt prin Imperiul 
Roman.

-----

„Săptămîna studenților 
din America Latină"

HAVANA 18 (Agerpres).
In Cuba a început la 17 noiem

brie „Săptămîna studenților din A- 
merica Latină". La această manifes
tare participă numeroase delegații 
ale organizațiilor studențești din 
țările Americii Latine precum și 
secretarul general al Uniunii In
ternaționale a Studenților Abdel 
Razak Nuri.

In cursul săptămînii va avea loc 
un seminar al studenților latino- 
americani la care va fi discutată 
problema rolului studenților în so
cietate și în viața culturală.

Kong Le, comandantul unei părți 
a trupelor neutraliste.

In cadrul acestor convorbiri s-a 
ajuns la o înțelegere asupra res
pectării acordului cu privire la în
cetarea focului și asupra stabilirii 
unor contacte între trupele celor 
două părți.

. Comentând întrunirea Consiliului 
permanent N.A.T.O., agenția Reu
ter subliniază că se așteaptă ca 
George Ball să facă o serie de 
propuneri aliaților vest-europeni 
pentru adoptarea unei politici co
mune în domeniul creditelor. 
In acest context agenția Reuter 
subliniază neliniștea cercurilor de 
afaceri europene și canadiene pen
tru extinderea schimburilor co
merciale Est-Vest. Comentînd vi
zita lui Ball Ia Londra, presa en
gleză cere guvernului britanic să 
se opună categoric oricăror in
tenții de a limita comerțul cu ță
rile socialiste.

[PIN ȚĂRILE SOCIALISTEI
Mașini de rectificat 

de mare precizie
ț LENINGRAD 18 (Agerpres).
î Colectivul întreprinderii eon- 
î structoare de mașini unelte din 
ț Leningrad a pus la punct o ga- 
ț mă de mașini de rectificat de 
» mare precizie pentru prelucra. 
J rea lagărelor miniaturale și de
* precizie.
; Mașinile unelte automate sint
• prevăzute cu sisteme electronice 
» pentru așa-numitul control for- 
! tat, care se exerctiă fără inter- 
t venția omului. Precizia rectifi-
• carii este de două zecimi de mi- 
I croni.
t
? 11 ani de ia crearea
; televiziunii poloneze
? VARȘOVIA 18 (Agerpres).
j Televiziunea poloneză a sărbă- 
i torit recent 11 ani de existență.
♦

DELHI. La Delhi s-a deschis se
siunea de iarnă a parlamentului 
indian. Pe ordinea de zi a sesiu
nii figurează probleme ale politi
cii externe și interne a țării.

Lucrările sesiunii vor continua 
pînă la sfârșitul lunii decembrie.

NEW YORK. In timpul exerci- 
țiilor unei subunități de aviație a 
Gărzii naționale din statul Massa
chusetts s-a prăbușit un avion de 
vînătoare cu reacție „Sabre F-86" 
Pilotul, căpitanul Hugh Lavallee. 
a pierit.

Cu trei luni în urmă, căpitanul 
Lavallee a fost salvat de o navă 
sovietică în Oceanul Atlantic după 
ce a reușit să sară cu parașuta 
dintr-un avion de același tip asu
pra căruia pierduse controlul.

TOKIO. ' Președintele Republicii 
Federale Germane, Heinrich Lubke, 
care întreprinde un turneu prin- 
tr-o serie de țări ale Asiei, și-a 
încheiat luni vizita de aproxima
tiv două săptămîni în Japonia.

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

SITUAȚIA
BAGDAD 18 (Agerpres).
In dimineața zilei de 18 noiem

brie, postul de radio Bagdad a 
transmis o proclamație prin care 
anunța că armata a preluat pute
rea în Irak. A fost constituit un 
nou „Consiliu național al coman
damentului revoluției" condus de 
mareșalul Abdel Salam Aref, pre
ședintele republicii și comandant 
suprem al forțelor armate ira
kiene, care a fost învestit cu pu
teri extraordinare.

După anunțarea preluării pute
rii de către armată, postul de ra
dio Bagdad a transmis trei comu
nicate. Unul dintre ele anunță di
zolvarea „gărzii naționale" baasis- 
te. Comunicatul precizează că

Lupta muncitorilor 
de Ia mina //Ravi/ 

din Italia
ROMA 18 (Agerpres).
Muncitorii de la mina „Ravi", 

situată în provincia Grossetto (Ita
lia centrală), au rămas în subteran 
49 de zile în semn de protest îm
potriva intenției proprietarilor mi
nei de a concedia un mare număr 
de muncitori. Minerii au părăsit 
mina numai după ce patronii au 
consimțit să înceapă tratative cu 
privire la satisfacerea revendicări
lor lor.

Intrucît la tratative patronii au 
refuzat să satisfacă cererile mine
rilor, aceștia au hotărît să reia 
lupta. In noaptea de 17 spre 18 
noiembrie, minerii au ocupat din 
nou galeriile.

In acești ani programele ei au ♦ 
crescut de la 100 ore pe lună, f 
în anul 1955, la peste 400 ore • 
pe lună în prezent. Programele * 
de televiziune pot fi receptionrj* - $ 
pe 60 la sută din întregul teii- ț 
toriu al tării. *

*

Preparatul de penicilină i
„Penduran"

BERLIN 18 (Agerpres). i
La fabrica de produse farma- ♦ 

ceutice din Dresda a început " 
producția noului preparat de f 
penicilină „Penduran". Acest • 
antibiotic după ce este introdus * 
în sînge are o acțiune care du- f 
rează timp de o lună. „Peridt".- * 
ran" este folosit ca mijloc pro- * 
filactic în procesele reumatice ■ 
inflamatorii și pentru combate- < 
rea altor boli.

In aceeași zi, președintele R. F. 
Germane și persoanele care îl în
soțesc au fost într-o vizită oficială 
'.a Manila.

BRAZAVILLE. Primul ministru al 
guvernului provizoriu al Congoulul 
(Brazaville) Massamba Debat, a a- 
nuntat la 17 noiembrie deschiderea 
campaniei electorale în vederea re
ferendumului pentru aprobarea noii 
constituții.

MEXICO. Senatorul mexican 
Natalio Vasquez Paleares a cerut 
în cadrul sesiunii naționale a 
Partidului revoluționar instituțio
nal de guvernământ, înfăptuirea în 
Mexic a unei reforme agrare. El a 
declarat că trebuie să se pună 
capăt existentei marilor proprie
tăți, pentru ca pămîntul să revină 
celor ce-1 muncesc, țăranilor.

BONN. La 21 decembrie cance
larul vest-german, Ludwig Erhard, 
va pleca la Paris, pentru a se în
tâlni cu președintele Franței, ge
neralul de Gaulle.

DIN IDAK
membrii ei sînt obligați să depună 
imediat armele la cea mai apro
piată unitate militară. Cei care 
vor refuza să îndeplinească acest 
ordin vor fi executați pe Ioc.

Totodată, postul de radio Bag
dad a anunțat introducerea unor 
restricții de circulație, interzice
rea circulației pe șoselele care duc 
spre Bagdad și închiderea tuturor 
aeroporturilor pînă la noi ordine. 
Potrivit agențiilor de presă, între 
forțele armate și „garda națională" 
baasistă au avut loc lupte în anu
mite puncte unde membrii „gărzii 
naționale" au refuzat să dea curs 
ordinului de depunere a armelor. 
Deși armata deține controlul, si
tuația este încă destul de confuză.
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