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

Pentru realizarea unor indicatori cit mai ridicați 

Rezervele interne 
mai larg puse in valoare! 

și la majoritatea exploatărilor sarci-Minerii Văii Jiului au trecut pra
gul celui de-al IV-lea trimestru cu 
o depășire a sarcinilor de plan de 
87534 tone cărbune și cu economii 
în valoare de 10 439 000 lei. Un suc
ces de seamă în activitatea colecti
velor exploatărilor miniere îl consti- 

. ' tuie realizarea unei productivități pe 
bazin de 1,278 tone pe post, față 
de 1,261 tone pe post planificat si 
față de 1,276 tone pe post — sar
cină prevăzută de Conferința orășe
nească de partid.

Succesele sint rodul entuziastei în
treceri desfășurate de minerii Văii 
Jiului pentru realizarea angajamen
telor anuale, precum și ai măsurilor 
tehnico-organizatorice aplicate în sco
pul creării unor condiții optime de 
lucru în sectoarele productive. Suc
cesele de pînă acum obligă Ia noi 
realizări. Ultimul trimestru consti
tuie o perioadă hotărîtoare pentru 
realizarea angajamentului anual în 
privința sporirii producției — depă
șirea planului anual pe C.C.V.J. cu 
105 000 tone cărbune — și pregăti
rea condițiilor pentru realizarea sar
cinilor sporite (cu 3 la sută) pe 1965 
— ultimul an al șesenalului. Se im
pune deci să se utilizeze din plin 
experiența ciștigată în primele trei 
trimestre, să se valorifice cu perse
verență rezervele interne care mai 
există ■ Î№- cadrul unităților pentru a 
ridica pe noi trepte întrecerea socia 
listă, întreaga activitate tehnico-eco- 
nomică. Gare sînt rezervele ce tre
buie : valorificate din plin pentru a 
realiza. în ultimul trimestru indica
tori tehnico-economici cît mai ridi
cați, chiar la nivelul sarcinilor pre
văzute pentru primul trimestru a! 
anului viitor ?

In 'primul rînd creșterea continuă 
a productivității muncii, in primele 
trei trimestre atit pe combinat cît corespondent
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Privite prin rețeaua dea
să- de armături de fier, pe 
deasupra cofrajelor, fețele 
oamenilor exprimă emoția 
firească a oricărui debut 
și hotărârea de a duce la 
capăt un lucru început, 
chiar dacă acest lucru cere 
eforturi mari și o concen
trare intensă a gîndirii.

In adâncuri, la sute de 
metri, chiar sub picioarele 
noastre alți oameni trimit 
salutul lor celor de la su
prafață prin duduitul Înă
bușit al motoarelor ce răz
bate prin podina groasă 
de stejar așezată deasupra 
gurii puțului. La orizon
turi diferite, constructorii 

Echipa de lăcătuși montori a Iul ^Oprișa Ispas se numără ———— 
printre cele fruntașe în <șa drul I.C.M.M.-ului. lat-o lucrînd la (Continuare 
montaje la puțul sud de la mina Aninoasa. in pag. з_а)

nile de sporire a productivității mun
cii au fost realizate și chiar depă
șite. Dar, în același timp, două ex
ploatări au rămas deficitare la acest 
indicator: minele Petrila și Vulcan, 
care și-au realizat productivitatea 
planificată doar într-o proporție de 
96,9 și, respectiv, 99,7 la sută. Re
zultă deci că în privința sporirii pro
ductivității muncii, mai sînt rezerve 
nefolosite din plin: folosirea raționa
lă a utilajelor din dotare, a meto
delor avansate, asigurarea condițiilor 
necesare ca timpul - de lucru să tic 
folosit din plin în fiecare abataj, iar 
sarcinile de plan să fie realizate de 
toate brigăzile. In primele 8 luni 
ale anului, din cele 339 brigăzi de 
mineri din bazin 31,6 la sută nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan. 
Cauzele acestei situații constau în 
neplăsarea din plin a fronturilor cu 
posturile necesare, situație caracteris
tică exploatărilor Vulcan și Aninoa- 
sa și, îndeosebi, nerealizării norme
lor de către 16,3 la sută din efec
tivul total din abataje și pregătiri. 
O altă cale, menită să asigure spo
rirea productivității muncii o consti
tuie creșterea vitezelor de avansare. 
In această privință există posibilități 
reale în cadrul fiecărei exploatări și 
îndeosebi la minele Lonea și Vulcan, 
unde vitezele de avansare prevăzute 
în planul tehnic pentru abatajele 
frontale nu sînt realizate in între
gime. Pentru obținerea unor rezulta
te și mai mari în sporirea vitezelor 
de avansare atit în abataje cît și 
în pregătiri se impune generalizarea 
inițiativelor „două fîșii pe zi" și 
„două cîmpuri pe schimb și aripă de 
abataj cameră", ceea ce presupune 
îmbunătățirea continuă a organizării 
muncii, folosirea din plin a utilaje-

(Continuare In pag., 3-a)

și minerii se află deopotri
vă antrenați in lupta pen
tru Infrîngerea adâncurilor 
netulburate în repausul lor 
de milenii. Cei de sus con
struiesc pentru cei de jos.

Cei de jos înfruntă în 
fiecare zi necunoscutul pen
tru ca să scoată la zi au
rul negru.

Cei de jos sînt minerii 
toneni. Cei de sus sâni 
constructorii de la I.C.M.M. 
Petroșani.

In Valea Jiului, construc
torii. au lăsat amprenta lor 
pe foarte multe obiective 
industriale, însă turnuri de 
extracție cu cofraje glisan
te, execută pentru prima

dată. Mai mult: o lucrare 
de acest fel se execută 
pentru prima dată la noi 
în țară. De aceea sînt îm
bujorate de emoție fețele 
oamenilor. Se fac ultimele 
pregătiri la cofrajul gli
sant. la armături, la dis
pozitivele de ridicare a cc- 
frajului, la instalația elec
trică de forță. Cînd va în
cepe glisarea, lucrul tre
buie să se desfășoare după 
toate normele tehnice, iar 
uneltele vor trebui predate 
„din mers" celor din 
schimbul următor. întreru
peri nu se permit.

Tehnicienii care 
răspund de con
strucția turnului 
de extracție cu 
schip de la mina 
Ьопеа. II nu sînt 
nici ei mai puțin 
emoționați Dintre 
cei trei care vor 
conduce schimbu
rile doar unul a 
mai lucrat cu cc- 
fraje glisante, 
maistrul Turtu- 
rescu Mihai. Pen
tru ceilalți totul 
e nou și intere
sant
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Artiștii amatori 
din nou pe scenă
In ziua de 4 octombrie, formația 

de teatru și brigada artistică, de a- 
gitație a clubului muncitoresc din 
Aninoasa a prezentat în fata urtui 
numeros public spectacolul artistic 
intitulat „Mozaic*'.

Tinerii artiști amatori; printre ca
re s-au numărat Nedesca Petru, 
Popa Nutzi, Poenaru Nicolae și Pop 
Anuța, care au interpretat cu talent 
spectacolul de brigadă - intitulat „A- 
vețî un bilet în plus" și piesa „Lan
țul manevrelor", au cules călduroase 
aplauze.

/ A. NEGRARU
corespondent

Âcfiuni gospodărești
Zilele trecute, la inițiativa tovară

șului Vlăduț Pompei, muncitorii de 
la depozitul central al G.C.V.J.. 
(Varnița) au plantat în incinta de
pozitului 9 stîlpi de lemn și au efec
tuat numeroase lucrări pentru lăr
girea rețelei de iluminat electric. 
Tot in cursul lunii septembrie, per
sonalul din depozit a revizuit, cu
rățat și pus în ordine c: mare can
titate de materiale depozitate în a- 
fara secțiilor, în boxe și aer liber.

Pentru a scurta timpul afectat în
cărcărilor și descărcărilor ce se fac 

zilnic, personalul 

*

din depozit 
propus’ ea până 
la începutul ier
nii să execute 
și alte aseme
nea lucrări.
B. TRAIAN
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Al treilea bloc ridicat cu ajutorul cofrajului glisant 
din orașul Vulcani

In cadrul „Săptămînii Crucii 
Roșii"’ care s-a încheiat recent, 
în Valea Jiului s-au desfășurat 
numeroase manifestări sanitar 
educative organizate de Comi
tetul orășenesc de Cruce Roșie 
— Petroșani. La Banița. Iscroni 
și Uricani au fost ținute confe
rințe pe teme sanitare, audiate 
de numeroși cetățeni. O formă 
educativ-sanitară mult apreciată' 
a fost concursul „sanitarii pri- 
cepuți", organizat în genul con
cursurilor „Cine știe cîștigă". 
Astfel de concursuri au fost or
ganizate la Lupeni, (Petrila. Pe
troșani și Aninoasa unde mem
brii grupelor sanitare s-au în
trecut pentru a da răspunsuri 
cît mai preeise întrebărilor cu !' 
privire la : prevenirea diferitelor 
boli, călirea organismului cu a- 
jutorul factorilor naturali. îngri-

acordarea primului ajutor în caz
de accidente.

Pentru popularizarea donatori
lor de sînge onorifici au fost or
ganizate la Petrila și Vulcan 
intîlniri între. primitori și dona
tori. In cadrul acestor întâlniri, 
bolnavii salvați‘prin’ ‘transfuzii 
au mulțumit donatorilor onorifici 
și le-au înmînat buchete" de flori.

La Lupeni, cu prilejul unui 
simpozion; pe. tema „Un dar din 
inimă pentru o, altă inimă" dr. 
Martin Vjrgil, directorul, centru
lui de recoltare, „și conservare a 
sîngelui din . Petroșani a. ținut o 

. expunere icu privire la .istoricul 
transfuziei de sînge. Luînd cu- 
vintul în,cadrul simpozionului, 
;dr. Pascu Dumitru, directorul 
Spitalului țmificat din • Petro
șani, a citat; numeroase exemple- muncii, 
de bolnavi salvați cu ajutorul 
transfuziei de sînge în Valea secretara Comitetului orășenesc 

jirea - bolnavilor la domiciliu sau Jiului. Au mai luat curtatul a de Cnice Roșie _  Petroșani

Legătoarea Pataki Susana din secția a III-a de la I.I.S. „Viscoza" 
Lupeni este evidențiată lună de lună în întrecerea socialistă.

La Lonea în preajma deschiderii 
noului an al învățămîntului de partid

In noul an de învățământ 1964- 
1965 la mina Lonea vor activa 
cursuri în care au fost încadrați pes
te 1 000 de membrii și candidați de 
partid 'precum și tovarăși din acti
vul fără de partid. Pentru conduce
rea acestor cercuri comitetul de 
partid a recrutat un număr cores
punzător de propagandiști din rîndul 
celor mai buni membri de partid, cu 
nivelul politic și profesional ridicat. 
Ca propagandiști au fost selecțio
nați mineri, ingineri și tehnicieni ca
re au obținut rezultate frumoase în 
activitatea lor pe linie de partid și 
de producție și care au dovedit in
teres pentru buna desfășurare a 
muncii de propagandă.

Printre propagandiștii cu o vechi
me mai mare și cu o bogată expe
riența. care și în anul acesta vor 
conduce cercuri ale învățământului 
de partid se’numără tov. Guran Con
stantin, ing. Ciriperu Vasile, ing.’ Re
pedea Miron-, Buflacu. Gonstantin și 
nljii.

UN BILANȚ SEMNIFICATIV

Față de anul școlar trecut, in 
noul an de învățămînt numărul 
cursanților a crescut. S-a organizat 
încă un cerc de economie concretă 
în cadrul căruia vor studia mai 
mulți șefi de brigăzi, maiștri, ‘e,hni- 
cienj și ingineri.

S-au luat toate măsurile pentru 
desfășurarea în bune condițiuni a ac
tivității cursurilor. Au fost întocmite 
din timp graficele de desfășurare a 
învățămîntului de partid, în care 
s-au prevăzut ziua, ora și sala unde 
se va ține învățămîntul de partid. 
Comitetul de partid a încredințat 
membrilor săi sarcina de a răspunde 
de cite o organizație de bază în ce 
privește desfășurarea învățămîntului. 
La fel birourile organizațiilor de 
bazo și-au repartizat membrii pe 
cercuri de învățămînt spre a desfă
șura un control permanent asupra 
frecvenței, pregătirii propagandiștilor, 
calității învățămîntului.

In preajma deschiderii noului an 
școlar, la gazetele de perete au a- 
părut ediții consacrate acestui eve
niment. Materialele publicate în ca
drul acestor ediții oglindesc sarcinile 
membrilor și candidaților de partid, 
cît și ale propagandiștilor în noul 
an de învățămînt.

Măsurile luate pentru buna orga
nizare și desfășurare a învățămîntu
lui de partid în acest an, dovedesc 
preocuparea organizației de partid în 
vederea însușirii cît mai temeinice 
de către fiecare membru și candidat 
de partid, de către oamenii muncii 
fără de partid, a învățăturii rayxist 
leniniste, a politicii juste, a partidu
lui nostru.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

Premiera s-a bucurat 
de succes

Sîmbătă și duminică a avut loc la 
Teatrul de stat din Petroșani pre
miera cu piesa „Fii cuminte, Cris- 
tofor". comedie în 3 acte de Aurel 
Baranga.

Spectatorii petroșăneni prezenți în 
număr mare la premieră au apreciat 
jocul actorilor aplaudîndu-i în repe
tate rînduri la scenă deschisă pen
tru nivelul înalt de interpretare.

serie de donatori de sînge ono
rifici printre j:are : Vieru Pavel, 
Sereș Andrei, Crișoveanu Ioan 
— muncitori la E. M. Lupeni și 
pionierul Oprița Ioan care a mul
țumit donatorilor care au salvat 
viața mamei sale.

' In toată’ perioada ;,Săptămânii 
Crucii Roșii" a existat o vie a- 
gitație vizuală educativ-sanitară 
pe-tot cuprinsul Văii Jiului. Ea 
exprimă ilustrativ grija ce o 
poartă statul, nostru democrat- 
popular îngrijirii sănătății oa
menilor muncii și prevenirii bo
lilor profesionale. Bilanțul acti
vității desfășurate de organiza
ția noastră este rodnic. El su
gerează faptul că an de an în 
țara noastră se acordă o aten
ție sporită sănătății oamenilor

IANCU GH1ZELA
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Jiul Petrila învingător la scor
Timpul frumos, dragostea pentru 

formația lor favorită, au atras șl du
minică pa stadionul din Petroșani, 
peste 3 000 de suporteri ai echipei 
Jiul. Frumosul spectacol fotbalistic 
oferit de ambele formații șl în spe
cial de echipa Jiul, a fost adeseori 
aplaudat la scenă deschisă. La sfîr- 
șitul meciului, spectatorii au aplau
dat îndelung pe fotbaliștii echipei

minut mai tirziu, Martinoviel cen
trează impecabil în careu dar nici 
un jucător de la Jiul nu se află pe 
fază spre a relua balonul în gol, La 
rîndul lor oaspeții au două ocazii de 
a egala dar le ratează. Golul ega 
llzator „eade“ în minutul 2Q, Hauler 
II treee de Peteanu și șutează la 
firul ierbii. Zamfir plonjează dar 
mingea se strecoară pe sub al în

Un nou atac la poarta oaspeților.

gazdă, atîț pentru victoria la scor 
cîț și, mai ales, pentru maniera în 
care ea a fost obținută.

Intîlnirea s-a desfășurat de-a Iun 
gul celor 90 de minute de joc într- 
un ritm susținut. Chiar în primul 
minut, la o frumoasă acțiune de 
atac, oaspeții șutează la poartă, dar 
mingea trece pe lîngă bară. Gazdele 
ripostează prompt și în minutul 4 
deschid scorul. Mingea șutată pu
ternic de Csutak intră sub bara 
transversală. Qaspeții însă nu se 
descurajează. Combină frumos în 
cîmp si trag destul de periculos ia 
poartă. Ocazii mai clare au însă 
tot jucătorii de la Jiul. In mare for
mă de șut, cei doi halfi, Crăciun și 
Csutak, trag mult și puternic la poar
tă. Minutul 8 era cît pe aici să 
aducă modificarea scorului dar șutul 
Iul Crăciun trece pe lîngă bară. Un

plasă. Dușul rece parcă La electri
zat pe jucătorii de la Jiul. Iureșul 
lor e irezistibil și după numai doui- 
minute de joc preiau din nou condu
cerea. Iată cum s-a desfășurat te
za. Un atac al jiuliștilor este oprit 
prin fault la marginea careului de 
16 metri. Crăciun execută Impecabil 
în careul mic și, în învălmășeala 
produsă, Farkaș introduce batonul în 
plasă. Trei minute mal tîrelu Vaalu 
trage periculos la poartă dar Zamfir 
apără. Atacăm din nou și în minu
tul 27 Peronescu ratează cu poarta 
goală o mare ocazie. Pînă la sfîr- 
șitul reprizei Jiul domină cu autori
tate dar nu reușește аб majorase sco
rul.

Repriza a П-a se desfășoară sub 
nota de dominare și mai categorici 
a gazdelor. La numai 7 minute de 
la reluare Farkaș primește o pasă 
de la Peronescu șl majorează sco

rul la 3-1. Minutul 00 aduce majo
rarea scorului la 4-1, Infiltrat din 
nou în linia de atac, Csutak trag# 
foarte puternic, iar mingea este 
respinsă cu greu de portar peste ba
ră. Venit înainte, la executarea lo
viturii de eolț, Peteanu reia balonul 
cu capul în gol. Gazdele fac o ader 
virată demonstrație de fotbal și în 
minutul 69 majorează scorul la 5-1 
prin Libardi.

Deși a pierdut la scor, echipa din 
Cărei a arătat unele lucruri fru
moase, Preluări de balon reușite, ten
dința spre un joc deschis, spectacu
los. Echipa S-a dovedit însă pene- 
trabilă în apărare, și-a pierdut cal
mul șl siguranța cînd s-a văzut con
dusă la scor.

Victoria reconfortantă a Jiului a 
fost obținută în urma unui joc da 
zile mari. Pașe dintr-o bucată, com
binații subtile încheiate eu puternice 
șuturi la poartă au fost atuurile care 
Lait adus echipei o victorie la scor 
dar pe deplin meritată Toți atacanții 
și în special Farkaș și Libardi, hal
fii Crăciun și Csutak au tras mult 
și periculos la poartă. La drept vor
bind așa se joaeă fotbal. Capitolul 
finalizare înseamnă goluri, jar golu
rile victorii, Luptînd cu ardoare, îp 
fiecare meci pentru victorie, echipa 
ar putea obține noi succese ce-î vor 
netezi calea spre țelul mult visat, 
promovarea în prima categorie a ță
rii. Dar să nu anticipăm.

Au jucat formațiile; JIUL PETRI
LA: ZAMFIR, N1CQARA, Ppp. PE- 
7EANL1, -Cazan. CRĂCIUN; «SU- 
ТДК. Martinoviel, Peronescu, L1BAR- 
Dl, FARKAȘ; REGQUSA CĂREI . 
ERDEI.YJ, Sxikszay, Szabo f. Horilă. 
Szabo 11, Koch, Fișer, VASIU.
(Pet? II) HAULER II, Bolony. Mi- 
eulas.

ІП ziua de 5 octombrie a.c. Jiul a 
plecat în Iugoslavia unde va susține I 
trei Jocuri eu echipe din țara vecină 
șl prietenă.

li urăm succes 1
D. GRIȘAN 

C. MATEESCU ,

campionatul regional
Știința Petroșani—Refractara Alba 2-0 (1-0)

In deschiderea meciului dintre 
Jiul Petrila — Recolta Cărei, echi
pa studenților din Petroșani a pri
mit replica formației Refractara 
din Aibă iulia. Oaspeții veneau la 
Petroșani cu o frumoasă carte de 
vizită. In patru etape n-au primit 
decît un singur gol în timp ее a- 
veau cinci marcate. Studenții din 
Petroșani le-au știrbit însă din gola
veraj. Deși cu o apărare sigură, ei 
au fost învinși cu 2—0 prin golurile 
înscrise de Răsădeau în minutele 40 
și 47, Ocazii au fost mai multe și 
de o parte și de alta dar au fost ra
tate copilărește. Cea mai mare au

scăpat-o Insă studenții care au ra
tat o lovitură de la 11 metri prtn 
Papură.

îa Lunea, Paringui din localitate 
a învins greu cu scorul de 2—1 pe 
Aurul Zlatna, iar la Vulcan. Mine
rul a dispus doar сц 1—0 de Prepa
ratorul Petrila.

ALTE REZULTATE: Aurul Brad 
— C.F.R. Simerla 2—1; Minerul 
Ghelar — Minerul Anlnoasa 3—0; 
Constructorul Hunedoara — Unirea 
Hațeg 3—1; Dacia Qrăștie — Tex
tila Sebeș 1—0.

CIASAM
Minerul Ghelir
Dacia Orăștie
Minerul Vulcan
Parîngul Lonee
Textila Sebeș
Aurul Zlatna

1.
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6.
7. Refractara Albe

Știința Petroșani 
.Minerul Aninoase
Aurul Brad
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C.F-R- Simeria
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S.S.E. ІМгцмі
Diijm victoria de la București а e- 

ehlpap lor faverite, Iubitorii handba
lului din' Petroșani au așteptat eu 
legitimă nerăbdare evoluția forma - 
lit pe teren propriu, @ași aveau de 
înfruntat un advaraar valoros, «la
vele au privit cu destul optimism 
.mtîlnirea. IriceptHul partidei' părea 
.să confirme optimismul lor. Chiar

I 7 —- f

a ratat victoria
gea ricoșează in plasă. Conducem cu 
4-—3 dar sintem imediat egalați, 
lotuși înainte de sfîrșițirl reprizei 
preluăm conducerea eu 5—4 prin 

solul inseris de Kiaa.
Zestrea de un goi s-a dovedit însă 

insuficientă. La reluare oaspeții e- 
galeaîă și. condus cu 6-5. Egalăm 
și conducem apoi cu 7—6 dar sîn-

Atac la

în primul minut,. l’nșcașu trage și 
înscrie- In minutul 4, oaspeții ega
lează .ca în minutul 5 să preia con
ducerea CU 2—1. Apoi, timp de 9 
minute nu șe mai înscrie nici un 
gol. Perioada de acalmie este între
ruptă în minutul 14 tot de cfttre echi
pa oaspe care majorează scorul 
3—1. La acest scor, în minutul 
gazdele beneficiază de o lovitură 
la 7 metri, dar Pușcașu trage 
bară. Tot ea însă, se revanșează, 
minutul 17, înscriind ca îți același 
minut, Barabaș, lansată pe contra
atac să egaleze. In minutul 20, 
Cșerghezan trage în pfîmînt și min

is 
15, 
de 
în 
în

poarta noastră.

tem din nou egalați. Cu un finiș 
mai bun 1 jucătoarele de la Con
structorul Timișoara înscriu de 2 
ori fără să primească nici unul, ob- 
ținînd în final victoria cu 9—7. De 
remarcat că la acest scor, Pușcașu 
trage din nou în bară o lovitură de 
ia 7 metri.

In deschidere, echipa secundă, ju- 
cînd în cadrul campionatului regio
nal cu S.S.E. Deva, a obținut un re
zultat de egalitate. Scor 12—12. fi
nind seamă de faptul că este forma
tă în exclusivitate din elemente ti
nere, rezultatul . egal este meritoriu.

RUGBI

Minerul Lupeni—C.S.M. Sibiu
Angajați în lupte pentru cuceri

rea locului 1 în seria în care acti
vează, rugbiștii lupeneni au obținut 
o victorie concludentă în fața sibie- 
nilor, care urmăresc, de asemenea, 
același scop — cîștigarea seriei. 
Prin victoria de duminică, echipa 
din Lupeni și-a mărit considerabil 
șansele de a sa califica pentru ba
raj- Nu trebuie însă trecute cu ve-

17-0
care і-ац maideree nici meciurile 

rămas cu Drubeta Turnu Severin și 
Electroputere Craiova, ambele în 
deplasare.

La
Sibiu 
și'în
Taici,

victoria obținută cu C.S.M. 
e-a remarcat întreaga echipă 
mod deosebit Balaș, Tăbăcaru, 
Galan și Munteanu.

.8. UALOI 
corespondent

Cuceritorii înălțimilor
te cedrul asociației sportive C.F.R. 

Petroșani, o activitate deosebită des
fășoară secția de alpinism. La re
centa alpînladă republicană pe a- 
nul 1964, echipa ceferiștilor din Pe
troșani a-a clasat pe locul Ш, înain
tea unor echipe cu multă experiență. 
Dacă și în primele etape echipa ar 
fi acumulat un punctaj mai mare, 
locul ocupat la sfîrșitul concursului 
ar fi fost altul. Spunem aceasta ba
zați pe realizările obținute în ultima 
etapă, cînd echipa ceferiștilor s-a 
clasat pe primul loc. Deși această 
etapă desfășurată la Cheile Bica- 
Zultți — a foet una din cele mai 
grele, datorită unui traseu foarte di
ficil — grad de dificultate 5 A — ea 
a scos în evidență progresul con
tinuu al echipei din Petroșani. Pe 
lîngă faptul că s-a clasat pe primul 
loc, echipa nu a avut nici un punct 
penalizare. La această etapă, un 
punct forte l-a constituit felul cum 
știe să se descurce echipa fără an
trenor, deoarece în concurs, antre

norul nu a avut voie aă contribuie 
cu nimic, ter traseul era cunoscut 
doar teoretic. Cu această ocazie, e- 
chipa de alpiniști din Petroșani, an
trenată de către tovarășul Zolotaru 
Alexandru, a demonstrat înalta ei 
măiestrie. Aceste succese au venit 
după multe ore de instruire tehnică 
șl tactică. Antrenamentele s-au pu
tut desfășura cu regularitate dato
rită condițiilor naturale din Valea 
Jiului. La Cheile Tăii, sînt condiții 
excelente de antrenament. De zeci 
de ori, alpiniștii asociației au esca
ladat peretele abrupt al cheilor, sub 
îndrumarea atentă și competentă a 
antrenorului Zolotaru. Toate aceste 
antrenamente au contribuit fără în
doială la frumosul succes obținut 
în ultima etapă, succes de care poa
te fi mîndru atît antrenorul, cit și 
întreaga echipă. Antrenorul pentru 
faptul că a știut să pregătească e- 
chipa atît din punct de vedere tehnic 
cît și tactic, Iar echipa pentru că a 
învins toate greutățile. Luptînd din

greu cu peretele abrupt al muntelui, 
ea a reușit să învingă nu numai vi
tregia naturii ci și echipele partici
pante la concurs.

Components echipei se bucură de 
un deosebit respect, nu numai dato
rită rezultatelor obținute în. sport, 
ci și a celor din. producție. Astfel, 
electromecanicul Avram Gheorghe și 
lăcătușul Vladislav Silviu lucrează 
împreună cu antrenorul Zolotaru A- 
lexandru, care este șef de sector la 
aceeași unitate. Realizări de seamă 
obține și montatorul Nevezi Nicolae, 
din cadrul sectorului SCB Subcetate 
și ceilalți componenți ai echipei.

Întrecerile din cadrul alpiniadei 
republicane s-au terminat, dar echi
pa de alpinism C.F.R. Petroșani nu 
a întrerupt antrenamentele. La vi
itoarele întreceri, cuceritorii înălți
milor de la asociația C.F.R. Petro
șani sînt hotărîțî să obțină realizări 
și mai frumoase.

I. GRIȘAN 
corespondent

2olotaru Alexandru VrăfUoru Oheorghe Лотт Oheorghe Neoeai РНссЛае
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Prin realizarea unor viteze sporita de avansare în galeria de coastă a 
noii mine Paroșeni pe care o execută, brigada de mineri a lui Mciloei 
Tudor își depășește lună de lună sarcinile de plan cu cite 20-30 Ia șută-

Pregătiri de Iarnă 

Centralele 
gata pentru

Octombrie —. lună de toamnă. Bu
nii gospodari lac intense pregătiri 
în vederea întîmpinări! sezonului ne 
favorabil, ca în lunile friguroase sa 
nu aibă surprize...

Conducerea Întreprinderii de lo
cuințe și localuri (LL.L.) Petroșani 
a luat și ea o seamă de măsuri în 
direcția pregătirilor de iarnă. In a- 
ceastă direcție, punerea la punct a 
centralelor termice și asigurarea lor 
cu combustibil a constituit o preocu
pare deosebită.

—- Centrala termică din cartierul 
Vișcoza IU — Lupeni a fost repa
rată bine — spune mecanicul Popa 
loan. O echipă de meseriași a fă
cut revizia cazanelor, pompelor, mo
toarelor, conductelor, remediind de
fecțiunile.

—' Asemenea lucrări s-au executat 
și la centrala din cartierul Braia 1 
— preciza fochistul Trandafir Jon, 
de la acest grup termic. Conductele

Petroșani—Lupeni 
via Slatina

In era zborurilor cosmice și a vi
tezelor supersonice пи-i mare lucru 

să ajungi de la Petroșani la Lupeni. 
Autobuzele l.C.O. pleacă pe acest 
traseu din jumătate In jumătate oră, 
iar trenurile de persoane fac și ele 
de clteva ori pe zi cursă pe această 
rută. E drept că nici unul și nici celă
lalt mijloc de locomoție nu merge 
cu viteză supersonică, dar totuși în 
45—50 de minute ajungi la destina
ție. Scrisorile fac acest drum cu tre
nul. Excepție de la această regulă 
n-a făcut nici scrisoarea trimisă de 

pensionarul Braica Petru, din Pe
troșani nepotului său Mircea Dina 
din Lupeni. A scris omul citeț adre
sa destinatarului cum că locuiește 
la Lupeni, pe strada Tudor Vladimi- 
rescu Blocul D apartamentul nr 22, 
a depus scrisoarea recomandată la 
poștă cu reci pisa nr 513 și a plecat 
liniștit spre casă. Asta s-a intimplat 
in dimineața zilei de 12 septembrie. 
La cartare insă, să vezi minune. 
Scrisoarea ce trebuia să plece spre 
Lupeni a fost îndrumată tocmai spre 
Slatina. Grozav simț de răspundere 
la funcționarul care o făcut carta
rea scrisorilor in ziua respectivă. 
Pe data de 14 a lunii, scrisoarea a 
ajuns la Slatina. Conștiincioși, func
ționarii de acolo au Indrumat-o spre 
Lupeni. Mergînd din Petroșani la 
Lupeni. prin via Slatina, scrisoarea 
a ajuns la destinație exact la data 
de 16 septembrie. Ar fi mult mai ni
meni ca scrisorile să aibă ca „vie“ 
mai mult simț de răspundere in mun
că din partea celor ce răspund de 
cartarea lor.

termice —- 
noul sezon

au fost vopsite, s-a spoit în centrală. 
Acum putem aștepta iarna liniștiți: 
cînd vine frigul se poate asigura căl
dura în blocuri.

Intr-adevăr, încă din vară s-a tre
cut la repararea tuturor utilajelor 
termice din centrale. In Lupeni și 
Vulcan reparațiile sint terminate, în 
Petroșani centralele din cartierele 
Garpațl, Constructorul. 1 și 3 Live- 
zeni aînt reparate, numai la centrala 
termică 2 Liveeeni reparațiile nu 
sini încă încheiate. Bine înțeles că 
aceasta va fi gata la timp-

O altă măsură bună, luată de con
ducerea I.L.L. în această direcție, 
este asigurarea la unele centrale ter
mice a stocului de cărbune. Zeci 
de vagoane de cărbune au fost tran
sportate pînă acum la centralele ter
mice din cartierele Braia I și Vis- 
coza III — Lupeni, Carpați — Pe
troșani și altele, Prin aceasta, se re
duce simțitor volumul de transport la 
începutul sezonului de încălzit, avînd 
și garanția combustibilului la îndemî- 
nă pe 15 -30 zile.

Pînă la începutul „sezonului" re
ce au rămas însă puține zile; azi, 
mîine vedem coșurile fumegînd din 
plin. Una din cerințele ce se puo 
în fața unităților I.E.L. este ca pînă 
atunci să asigure stocuri de eărbuni 
la toate centralele termice (cele din 
cartierul Livezem — Petroșani nu 
au încă), să se amenajeze platforme
le pentru depozitarea zgurii. Este 
necesar ca fiecare centrală termică 
(sau grup de centrale dlntr-un car
tier ori localitate) să fie dotată cu 
truse de scule pentru întrețineri și 
intervenții în caz de defecțiuni, ca 
și cu un mic atelier de reparații 
avînd menghine, polizor etc. necesare 
activității mecanicilor.

Luînd în continuare măsurile nece
sare pentru buna funcționare a cen
tralelor termice, conducerea l.L.L. va 
asigura condiții optime de locuit 
oamenilor muncii în noile cartiere de 
blocuri ale Văii Jiului.

Rezervele interne mai larg puse în valoare!
(Urmare clin pag. l-a)

lor in dotare șt a metodelor avan
sate.

Sporirea continuă a producției și 
productivității muncii reclamă, tot
odată, realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. Statistica ritmicității pro
ducției pe C.C.V.J. arată că, cu ex
cepția minelor Uricani și Aninoasa, 
la celelalte exploatări planul nu s-a 
realizat ritmic, Pentru realizarea rit
mică a planului pe perioada pînă îa 
sfârșitul anului trebuie create posibi
lități de organizare rațională a mun
cii în toate sectoarele, de folosire 
corespunzătoare a utilajelor și de 
fructificare a rezervelor interne ale 
exploatărilor. Trebuie lichidate saltu
rile cu eforturi mărite și suprasoli
citarea utilajelor de la sfîrșitul lu

Primul de acest fel PUBLICITATE
(Urmare gin pag l-a)

- Ctreu ne va fi - apun tșhni- . 
cssnii ‘ numai pînă punem lucru
rile pe picioare, dar pentru aceasta 
am luat toate măsurile de precauție. - 
Materialul a fost pregătit din timp, 
oamenii au fost inatruiți .„pînă la cel 
m*î mie șurub" asifpra felului în 
care se lucrează cu cofrajele gli
sante. Lucrarea cuprinde un volum 
de 800 m c de beton și peste 100 
tone de armătură, b structură puter
nică, rezistentă. Se impune ca toți 
oamenii зй fie antrenați în lupta cu 
noul și nici un „mărunțiș" să nu 
fiș lăsat la o parte.

Echipa de dulgheri a lui Balint 
Alexandru a mai luerat la glisante, 
cînd s-a executat turnul de apă de 
la mina Dîlja. Pentru ceilalți însă 
totul e nou. Fiecare muncește și în
vață, învață și muncește.

Afgră e un soare cald- In pofida 
începutului de toamnă destul de as
pră de acum o săptgmînă. Numai 
un vînț călduț ea de primăvară mai 
zvîptă de transpirație fețele oame-’i- 
lor. Nu e timp de vorbă. Acuin va 
începe glisarea. Dulgherii lijf Ba
lint Alexandru, ai luj Haivas Mihai, 
fierarii betoniști ai lui Ilaș Gheorghe 
și Bornăjel Nicolae, electricienii lui 
Trașcă Constantin au pregătit totul

Al patrulea
Șantierul Vulcan trăiește în aceste 

sile zorul pregătirilor pentru începe
rea glisării unui nou bloc înalt — 
D 13 — al patrulea de acest gen, 
ridicat în Vulcan. Un aport însem
nat la înălțarea noului bloc înalt îi 
dă sțațte, de betoane condusă de 
tovarășul Șumlanschi Visile: aici 
se prepară betonul eu care se um
ple fundația și șe face elevația nou- 
iui bloc.

Jn același timp, constructorii, șan- 

Brigada zidarului Galigher Ștefan execută o lucrare urgentă: coșurile 
centralei termice 2 de pe șantierul Lțvezeni. Zidarii acestei brigăzi se a- 
chită cu cinste de sarcina încredințată; zilnic coșul crește cu cca. 1 me
tru în înălțime.

nilor și aprovizionate locurile de 
muncă cu materiale și vagonete goa
le în vederea asigurării îndeplinirii 
și depășirii planului din prima zi a 
lunii.

O preocupare permanentă sc cere 
în ultimul trimestru al anului din 
partea fiecărei exploatări miniere pen
tru îmbunătățirea calității producției. 
In primele trei trimestre, datorită 
depășirii normei de cenușă cu 1,2 
puncte Ia cărbunele brut, exploatările 
au pierdut, datorită penalizărilor 
52 498 tone de cărbune. Analizele de 
laborator indică faptul că conținutul 
ridicat de steril este determinat de 
sortul de peste 80 mm, deci la bul
gări, a cărui conținut de cenușă se 
ridică la 38,7 la sută față de 33,2 
— norma admisă. Această situație 
denotă că pușcării selective și alege

pentru ca ItMjrul să se desfășoare 
neîntrerupt.

— Dulgheri, se poate începe gli
sarea ?

— Se poate 1
— Fierari. ,.șe poate începe glisa

rea ?
— Se poate 1
— Electricieni, mecunici, se poete 

începe glisarea ?
Se poate 1

Răspunsul hotărît al oamenilor nu 
mai are nevoie de explicații.

Ora 11,30. A început glisarea tur- 
milui de extracție cu schip de la mi
na Lonea П. Douăzeci de zile de aici 
înainte — după graficul constructo
rilor - lucrul va fi predat din mers 
și nu se va opri decît atunci cînd 
turnul ™. construcție svelte de pes
te 40 metri înălțime, cu linia sa ar
hitecturală modernă — va domina 
perspectiva pe care mina II Lonea 
i-o oferă privitorului postat jos pe 
iiiriia ferată sau sus pe deal.

©emetdi înving în luptă cu noul, 
Constructorii de la LC,M.M. îl pro
movează cu curaj în munca lor- Du
pă cel de la Lonea, alte și alte tur
nuri de extracția executate cu cofraje 
glisante vor îmbogăți peisajul indus
trial al exploatărilor miniere.

I. C1OCLEI

bloc glisant
fierului au început demontarea eo- 
frajului glisant cu care au ridicat 
blocul D II. pregătindu-l pentru re
montare la noul bloc. Odată cu înpl 
țarea acestuia, șantierul Vulcan va 
avea 288 apartamente noi ridicate In 
blocuri înalte cu 8 etaje, numai cu 
ajutorul eofrajelor glisante.

Anul viitor, pe baza experinței acu. 
mulate, colectivul acestui șantier va 
ridica noi blocuri înalte, într-цп ter
men și mai scurt.

rii șistului vizibil în abataje nu И 
se acordă încă atenția cuvenită, îm
bunătățirea calității cărbunelui nu 
a devenit încă o acțiune de masă 
a tuturor brigăzilor de mineri și a 
personalului mediu tehnic. Brigăzile 
din numeroase abataje mai întîmpi- 
nă greutăți în alegerea șistului din 
cauza iluminației necorespunzătoare 
din lipsă de becuri de 24 V și de 
cabluri de iluminat. Este de datoria 
Direcției comerciale din G.C.V.J. să 
remedieze cît mai operativ acest nea
juns.

lată doar cîteva din rezervele e- 
xistente în cadrul exploatărilor care, 
valorificate pe deplin, vor asigura 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de în
trecere, obținerea unor indicatori ri
dicați.

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA

DE MONTAJE CENTRALE M 
ELE6TR1GE

DIN BUCUREȘTI

ваіеа Dorobanți nr. 105

Angajează șef serviciu 
financiar-contabil ia șan
tierele Luduș și Paroșeni 
de gradul I.

Se cer ștudii superioare eco
nomice și vechime 5 ani sau 
studii medii și 8 ani vechime 
în funcții contabiie-financlare.

SALARIZAREA
IN LIMITA 1 850-2 000 LEI,
PEUS SPOR DE ȘANTIER 
ȘI GAZARE GRATUITĂ,

Informații se pot lua la șan
tierul de montaj Paroșeni, te
lefon inter. 4 Paroșeni, conta
bil șef

In atenția peiniilnr 
inortlii

Pescarilor sportivi li se aduce 
ia cunoștință că în baza ordi
nului primit din partea M.E.F., 
începînd cu data de 15 septem
brie a.c., PESCUITUL LIPANU
LUI SE INTERZICE PÎNĂ EA 
1 IUNIE 1965.

PROGRAM DE RADIO
7 octombrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Ciriiece și jocuri populare, 1C),OU 
Teatru la microfon j „Țesătorii" de 
Gerhart Hauptmann. 12,03 Din mu
zica popoarelor, 12,30 Lecția de 
limba franceză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 6 octombrie), 12,58 O- 
pera „La Serva padrona" de Pergo- 
lese, 14,30 Roza viaturilor, 16,10 
Muzică ușoara de Emanuel lanescu, 
17,15 Tineri poeți clujeni, 17,35 Mu
zică de estradă, 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă, 19,20 Muzi
că de dans, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II, 20,55 Muzică din o- 
perete, 21,15 Cine știe cîștigă (re
luare), 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL IL 9,03 Melodii populare,
9.30 Muzică ușoară, 10,30 Muzică 
de estrada, 11,30 Din folclorul mu- 
zleal al regiunilor patriei : melodii 
din Muntenia, 12,15 De toate pentru 
toți (reluare), 13,30 Program de u- 
verturi, 14,00 interpreți romîni de 
operă, 14,30 Soliști de muzică popu
lară, 15,30 Preludii și scene de ba
let din operete, 16,30 Muzică popu
lară din R. D. Germană, 18,00 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 18,30 
Lectura dramatizată din povestirea: 
..Prințesa Mary" de Mihail Lermon
tov, 19,30 Aspecte de la Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
R.P.R., 19,55 Lecția de limba engle
ză. Ciclul 1, 20,15 Școala și viața,
21.30 Muzică de dans.

Cinematografe
7 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Madame Sans-Gene; REPUBLICA: 
Inspectorul și noaptea; PETRILA: 
Trei plus două; LIVEZENI : Plaja; 
ISCRONI : Zile de fior și rîs; ANI- 
NOASA: Pisica de mare; PARO
ȘENI : Privește înapoi cu mtnie; 
VULCAN; Quivitoc; CRIV1DIA: 
Era noapte la Roma; URICANI s 
Agata lasă-te de crime.
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apru Miting împotriva 
bazelor militare străine

NICOSIA 5 (Agerpres).
In legătură cu pregătirile poporu

lui cipriot în vederea Zilei marșului 
pentru pace, care urmează să aibă 
loc la 11 octombrie, la Nicosia a 
avut loc un miting de masă împo
triva bazelor militare străine.

Bazele militare străine, a declarat 
la miting Nikos Sampson, directo
rul ziarului „Mahi“, reprezintă prin
cipala cauză a tuturor 
gediilor din insulă.

Ridicarea tuturor 
economice impuse 

turce
NICOSIA 5 (Agerpres).
Guvernul cipriot a hotărît să ridi

ce toate restricțiile economice impu
se comunității turce din Cipru,, tran
smite agenția. Reuter, citind surse au
torizate din Nicosia. Guvernul ci
priot consideră că traducerea în fapt 
a acestei hotărîri va duce la destin
derea încordării între comunitatea 
turcă și comunitatea greacă din insu
lă.

relelor și tra-

restricțiilor 
comunității

Combină pentru săparea 
tunelurilor

TBILISI 5 (Agerpres).
In R.S.S. Gruzină a fost construi

tă o combină care efectuează șase 
operații legate de lucrările de săpare 
și căptușite a tunelurilor și care ne
cesită un volum mare de muncă.

Prima combină de acest fel a fost 
folosită în construirea unui tunel sub 
sarcină înaltă pe șantierul hidrocen
tralei Sion din apropiere de Tbilisi. 
Folosirea ei a permis ca pe fiecare 
kilometru de tunel să se economi
sească circa 1000 tone metal, 2 500 
tone ciment și 2 000 mc cherestea

Noua combină își va găsi o largă 
aplicare în construirea hidrocentrale
lor, sistemelor de irigare, a metrou- 
rilor, colectoarelor subterane în orașe 
și a galeriilor principale în mine.

BRASILIA. — Din Brasilia se 
anunță că la granița dintre Brazi
lia și Guyana a fost găsit cada
vrul unui necunoscut. Potrivit sem
nalmentelor, acesta pare să fie Na- 
waf Gazhali, asasinul presupus a.1 
fostului președinte al Siriei, Adhis 
Ghichakly. Se crede că asasinul 
fostului președinte sirian „ar fi 
fost lichidat" de către instigatorii 
acestui, atentai. Cercetările conti
nuă.

OSLO. — La Oslo a fost sem
nat planul schimburilor culturale 
dintre R. P. 
gia pe anul 
acordarea de

Bulgaria și Norve- 
1965. Pianul prevede 
burse studenților din

Jkflbele țări, schimb de expoziții, 
publicații, colaborarea în domeniul 
radiodifuziunii și televiziunii, în do. 
meniul științei, învățămîntului, teh
nicii etc.

Se prevăd, de asemenea, schim
buri de specialiști și de artiști.

PEKIN, —f La 3 octombrie, la 
Pekin a fost dat publicității comu
nicatul comun după încheierea vi
zitei în R. P. Chineză a președin
telui Republicii Congo (Brazzavil
le), Alphonse Massemba-Debat. 
După cum se subliniază în comu
nicat, cele două părți au procedat 
la un schimb de vederi asupra si
tuației din țările respective, asu
pra situației internaționale și asu
pra luptei pentru independență a 
țărilor Africii.

LENINGRAD. — După încheie
rea vizitei de trei zile la Leningrad, 
delegația Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist din R. P. Romînă. condusă 
de general maior în rezervă Ghe- 
orghe Zaharia, secretar al Comite
tului a plecat duminică pe calea 
aerului la Erevan.

Intîlnire între tovarășii
Ton Gheorghe Maurer și Ciu En-lai
PEKIN 

pres, E.
Sîmbătă după amiază, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a avut o Intîlnire cor
dială și prietenească cu tovarășul 
Ciu En-lai. vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. La intîlnire 
au participat tovarășii Emil Bodnă- 
raș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, șeîul Secției de Propa
gandă și Agitație a C.C. al P.M.R.. 
și Dumitru Gheorghiu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Pekin. Au fost 
prezenți, de asemenea, tovarășii Ii 
Sien-nien, membru al 
litic al C.C. al P.C.
premier a! Consiliului 
Siu-Ciuan, membru al 
Chinez, și Hsu Ming. 
junct in Ministerul Afacerilor 
terne al R. P. Chineze.

■tr
Delegația de partid și de stat a 

R. P. Romîne, condusă de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, care a 
participat la manifestările consacrate 
celei de-a XV-a aniversări a procla
mării R. P. Chineze, a părăsit la 4 
octombrie Pekinul, cu un avion spe
cial. pentru a 
șut Harbin din

5 Corespondentul Ager- 
Sorari, transmite : 

amiază. la Harbin, oaspeții romîni 
întîmpinați pe aeroport de 
Chin, prim-secretar al Co- 
provînciei Heilungkiang al 

Li Fan-vu, al doilea

Sifuafia din Saigon
(Agerpres).

zile, relatează agenția

Biroului Po- 
Chinez, vice- 
de Stat, Vu 
C.C. al P.C 
director ad-

Ex-

or a-face o vizită în 
nord-estul Chinei. De- I

legația romînă este însoțită de Li 
Sien-nien,.

Sosind 
au fost 
Ouyang 
miletului
P.C. Chinez, 
secretar al Comitetului provincial al 
P. C. Chinez și guvernator al pro
vinciei Heilungkiang, precum și de 
numeroși locuitori ai orașului Har
bin. In cursul zilei, membrii dele
gației au vizitat uzina de utilaj ener
getic. fabrica de cazane și fabrica de 
turbine cu abur din Harbin. Peste 
tot, oaspeții romîni au fost salutați 
cu căldură de muncitori. Duminică 
seara, Comitetul provincial al P.C. 
Chinez, guvernatorul provinciei Hei
lungkiang au oferit o recepție în 
cinstea delegației de partid și de 
stat a R. P. Romîne. După recepție, 
membrii delegației au asistat la un 
frumos spectacol teatral.

SAIGON 5
In ultimele

France Presse, la Saigon se vorbeș
te tot mai mult despre posibilitatea 
unei noi lovituri de stat pregătită 
de această dată de cercurile catolice 
din oraș. Oficialitățile diplomatice, 
menționează agenția, deși manifestă 
oarecare scepticism, nu exclud totuși 
această posibilitate.

In capitala sud-vietnameză au con
tinuat demonstrațiile de protest ale 
studenților, în ciuda declarației fă
cută săptămîna trecută de generalul 
Khanh prin care interzice orice ac
țiuni de acest fel. Participanții la 
demonstrația organizată într-unul 
din cartierele Saigonului au protestat 
împotriva folosirii nemulțumirilor 
studențești în scopurile personale ale 
unor politicieni.

Luni dimineața au fost luate noi 
măsuri de prevenire a demonstrațiilor. 
In fața centralei sindicale din Sai
gon au fost masate unități de poli
ție și militare și posturi de mitraliere.

•♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦«
♦ ♦

Din R.D. Germană j♦«
♦
♦
♦

X Sporirea producției valorice ♦ 
Z a uzinelor „Leuna“
♦ HALLE 5 (Agerpres).
t Uzinele .Leuna" din R.D.G. 
J și-au sporit valoarea producției în
♦ ultimii 15 ani cu 570 la sută. Ele
♦ produc 400 de diferite produse, ceea
♦ ce
4

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
4
♦ 
♦

Succesul cîntărefilor romîni 
la Festivalul de la Toulouse

TOULOUSE 5 (prin telefon de la 
Tudor Vornicii) :

In noaptea de sîmbătă spre du
minică în celebra piață a Gapitoliu; 
lui din centrul Toulousului s-a în
cheiat cel de-al 11-lea Festival de 
muzică vocală, la care au luat parte 
cîntăreți din 17 țăti. Finala, iinînd 
seama de valoarea parficipanțilcr

in-

4
4 
4 
4 

reprezintă 10 la sută din în- J
♦ treaga producție a industriei chi- J
♦ mice a R.D.G. La „Leuna" lucrea- ♦
♦ ♦
♦ ză 30 000 de salariațî dintre care 4 

J .22 000 absolvenți ai școlilor medii 4
♦ și de specialitate șî 8 500 de fe-♦
4 -
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

♦ Baraje de acumularea apei?
BERLIN 5 (Agerpres). *
In cadrul măsurilor pentru folo- ♦ 

sirea rezervelor naturale de apă, J 
în R.D. Germană se intensifică J 

de baraje de acumula- 
nevoile industriei, agri- 
populației.. In apropiere 
Plauen, regiunea Karl-

mei. Aproape fiecare al doilea тир- ♦ 
citor a participat la elaborarea u-‘J 
nei invenții sau inovații. •

♦ 
♦

Gu-

ro- 
din-

♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦

♦ construcția
♦ re, pentru
♦

♦

♦
♦
♦

Planul unei reforme agrare în Brazilia
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres).
Președintele Braziliei,

Castello Branco, a dat publicității 
planul unei reforme agrare, care dă 
posibilitate guvernului să preia pă- 
mîntul de la marii proprietari și să

Humberto
ъ .-

STOCKHOLM. — Rezultatele de
finitive ale alegerilor pentru Par
lamentul suedez de la 20 septem
brie, publicate duminică, au adus 
o singură schimbare in arma nu
mărării voturilor trimise prin poș
tă : partidul social-democrat a 
pierdut un mandat. Acest lucru nu 
afectează însă continuarea guver
nării social-democrate de 32 de ani 
in Suedia.

CAIRO. — Guvernul R.A.U. a 
refuzat luni dimineață să autori
zeze aterizarea avionului special 
al primului
Chombe, pe aeroportul din Cairo. 
Din această cauză, avionul a fost

ministru congolez.

localitatea 
iugoslavia), 
dat în func- 
călire a sti-

nevoit să-și continue drumul și să 
aterizeze la Atena.

PHENIAN. — In orașul Von- 
san, din R. P. D. Coreeană, a fost 
construită o fabrică textilă, înzes
trată cu războaie automate și uti
laj mecanizat pentru vopsit.

Această fabrică va produce anual 
2 500 000 metri țesături de înaltă 
calitate.

BELGRAD. - In 
Panciova (R. S. F. 
la fabrica de sticlă s-a 
tiuite un nou cuptor de
clei de siguranță cu o capacitate 
de 100 000 mc anual. Cu construi
rea acestui cuptor, producția de 
sticlă de siguranță se va dubla.

BAGDAD. — Guvernul irakian 
a hotărît să acorde compensații 
populației care a avut de suferit 
in urma operațiunilor militare des
fășurate împotriva minorității Kurde 
în nordul Irakului. S-a hotărît 
întocmirea pînă ia 17 octombrie 
a listelor persoanelor cate urmea
ză să beneficieze de aceste com
pensații.

J
I

J(
<•
(

î

îl redîstribuie „în interes social". 
Proiectul de lege așteptat de mult 
va fi înaintat Congresului, în urmă
toarele zile, pentru a fi aprobat

Potrivit agenției Reuter. scopul 
„noului statut agrar" este de „a des
ființa marile proprietăți funciare ne
productive". Totodată un amendament 
constituțional, care însoțește proiec
tul de lege pentru reforma agrară, 
împuternicește guvernul să plătească 
indemnizații proprietarilor exprO- 
priațî.

a fost așteptată cu un deosebit 
teres. Ziarul „La Depeche du Midi" 
consemna valoarea celor doi concu- 
renți romîni — tenorul Ludovic 
Spiess și soprana Viorica Cortez 
guianu.

Intr-adevăr, cei doi cîntăreți 
mîni s-au dovedit cei mai buni
tre participant! la festival, obținînd 
fiecare Marele premiu al Festivalu
lui de la Toulouse. La bărbați, pe 
locurile următoare s-au clasat concu- 
renții italieni Gennaro de Sica și 
Franco Bordoni. La femei, după Vio
rica Cortez Guguianu, se află spa
niola Dolores Cava Perez, cîntărea- 
ță franceză Michelle Abadie și ja
poneza Atsuko Azurna.

După încheierea festivalului, pre
ședintele juriului. Emanuel Bonde- 
ville, a declarat următoarele: „Va
loarea celor doi romîni este cu ații 
mai mare cu cît au întîlnit aici in- 
terpreți cu mari calități și din școli 
renumite. Părerea mea e că cei doi 
interpreți romîni au în față pers
pective dintre cele mai frumoase".

Protocol polono*—egiptean
VARȘOV1A 5 (Agerpres).
La Katowice a fost semnat proto

colul privind colaborarea econorrrtcă 
și tehnică 
niere între 
bă Unită.

în domeniul industriei mi- 
Poionia și Republica Ara-

4
4
4
4
4
4
O

♦

• 
O
4
♦
♦
4
4 
4
4
4
4 
4 
4 
4
4 
4
4

culturii și 
de orașul 
Marx-Stadt, a fost dat în 
tare cei de-al 39-lea baraj, 
lac de acumulare de peste 
lioane metri cubi de apă.

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

exploa- • 
cu un J 

60 mi- ț 

Numai •
în regiunea Karl-Marx Stadt nu- • 
mărul barajelor de acumulare s-a ♦ 
ridicat astfel la 6. Pînă în 1985, ♦ 
numărul totai al lacurilor de acu- ♦ 
muiere va sport <Je 4 ori, ajungînd £ 
la o capacitate de aproximativ 
miliarde metri cubi de apă.

6 400 apartamente
BERLIN 5 (Agerpres).

2,2 ♦

♦

4

Protocolul prevede participarea Po
loniei la extinderea muncilor de pre
lucrare a minereurilor în Egipt și, 
în primul rînd, colaborarea în do
meniul prospecțiunii geologice a ză-;
cămintelor. ♦•♦••♦•♦•••♦•♦«♦•♦♦♦•♦♦••« •

♦
♦
4
4

In orașul-port la Marea Baltică ♦ 
Stralsund (R.D.G.), au fost recent J 
date în folosință peste 2 400 apar’-J 
tamente în noul cartier Knieper- ♦ 
Nord. In felul acesta în ultimii 15* 
ani, în oraș au fost date în folo- ♦

4
♦ sință în total G 400 de apartamente •
4 f ♦
ф noi, ceea ce reprezintă aproape de J
♦ două ori mai mult decît în perioa- J
♦ da anilor 1919-1945. In prezent, au J
♦ început lucrările de construcție a Z
♦ unui nou cartier de locuit, în care ♦
♦ -4
♦ se vor muta, peste cîțiva ani, 6 100 ♦
J de familii. ♦■A *

Rezervoare naturale
„Aici,, șub comuna noastră vor li 

îngropate gaze" — spuneau cetățenii 
comunei Knoblauch. Desigur, majori
tatea locuitorilor erau convinși că e 
vorba de o glumă lansată de cine știe 
ce poznaș. După ce au urmărit însă 
un timp activitatea grupului de spe
cialiști care umblau de ici-colo cu 
diverse aparate, cetățenii au ajuns la 
concluzia că se pregătește într-adevăr 
ceva.

Cetățenii din comuna Knoblauch 
— regiunea Potsdam — nu greșeau, 
vorbind de „îngroparea gazelor". Un 
grup de geologi, ingineri și geofizi
cieni, conduși de geologul șef dr. 
Goldbecher s-a întrunit pentru a în
cerca să soluționeze c problemă 
acută : lipsa de gaze în timpul iernii 
în R. D. 
un fel de 
aplicarea 
alte țări.

Prin măsurători seismografice și 
alte metode de cercetare s-a stabilit 
că în structura solului, pe locul unde 
se află comunele Kefzin și Knobl
auch. la o adîncime de 250 de metri, 
se află un strat poros plin cu apă. 
avînd o grosime de aproximativ 25 
metri. Deasupra și dedesubtul aces
tui strat există straturi de izolare din

Germană. N-au făcut nici 
inovație. Au trecut doar ta 
unei metode verificate în

argilă, deci loc bun pentru a deve
ni „depozit" de gaze. Procedeul con
stă în introducerea în mai multe lo
curi, pînă la acest strat poros, a 
unor conducte prin care să pompeze 
gaze cu o presiune de 50 atmosfere. 
Gazele la rîndul lor evacuează apa. 
cu alie cuvinte creează sonde artifi
ciale de gaze. Avînd în vedere că 
producția de gaze a întreprinderilor 
care transformă lignitul în gaze este 
vara mai mare decît necesitățile de 
consum, iar iarna este insuficientă, 
prin aplicarea noului sistem pot fi 
făcute rezerve de gaze încă din tim
pul verii pentru iarnă.

După cum se știe, R. D. G. are re
zerve de aproximativ 25 miliarde tone 
lignit, din care se extrag anuai 250 
milioane tone, constituind 80 la sută 
din resursele de energie primară.

In ultimul timp s-au făcut efor
turi mari pentru înnobilarea acestei 
resurse energetice. Marele combinat 
Schwartze — Pumpe care a intrat 
parțial în funcțiune, transformă lig
nitul în energie electrică, cărbune 
superior, cocs și gaze. După intra
rea totală în funcțiune a combinatu- 
lui, acesta va alimenta rețeaua de

gaze care are de acum o lungime 
de 
pe 
tri 
fel 
țul 
oarece extracția la suprafață a ligni
tului în . timp de iarnă întîmpină încă 
greutăți.

Potrivit calculelor cheltuielile pen
tru rezervorul mftural de ia Ketzin 
și Knoblach, și care poate stoca 
milioane mc de gaze, se ridică 
numai 80 milioane mărci ceea ce 
prezintă aproximativ 1 la sută 
cheltuielile care ar fi necesare pen
tru rezervoare de oțel.

La 1 mai a.c. au fost pompate pri
mele cantități de gaze în pămînt. In 
urma hotărîrii forurilor economice ale 
R.D.G., se trece acum la amenajarea 
altor rezervoare de acest fel, deoare
ce numai pentru orașul Berlin este 
necesară o rezervă de 500 milioane 
mc de gaze. Aceste „conserve de 
gaze", cum sînt denumite depozitele, 
vor asigura o aprovizionare continuă 
cu unul din principalii combustibili 
provenind din resursele R. D. Ger
mane.

2 200 kilometri și cuprinde aproa- 
întreaga fără cu 4,8 miliarde me* 
cubi gaze anual, furnizînd ast- 
rezervoareilor subterane conținu- 
necesar, și îndeosebi vara, de-

300 
ia 

re- 
din

ST. DEJU
corespondentul agerpres la Berlia
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