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Citiți în pagina a 4-a :
• Festivitățile cu prilejul anivers arii a 20 de ani de la eliberarea 

Belgradului.
• Deschiderea lucrărilor sesiunii Consiliului F.D.I.F.
• întrecerile olimpice de la Tokio.
• ikeda va fi supus unui examen medical.
• Greva muncitorilor feroviari ita lieni.
• După prifna întrunire a cabine tului laburist britanic.

Pe valea Cibanului (Jieț), brigada complexă de forestieri a lui Sicoi 
Ț. Nicolae se îndreaptă spre punctul de încărcare: 10 000 m c bușteni de 
brad așteaptă aici să fie transportați la vale!

La temelia succeselor

Măsuri fehnico-organizaforîce 
eficiente

mirat

spu- 
fetiță

Bine celor 
dintr-a-ntîia

— Tu in ce clasă ești puștiule ? 
— mă adresai deunăzi unui copil 
de-o șchioapă, ce sta rezemat de 
un pom in curtea Școlii generale 
de 8 ani din Iscroni.

Puștiul mă privi oarecum 
și răspunse mlndru:

— Intr-a-ntîia.
— Intr-a-ntîia — li întări 

sele cu un aer competent o
de alături. Sintem colegi. Ei sînt 
tot în clasă cu noi, adăugă ea a- c 
poi, arătind spre un grup de copii. '

Deși mai era aproape o jumă- ii 
taie de oră pînă la începerea j 
cursurilor, cei mai mici elevi ai 
școlii au și sosit la „datorie".

— De ce ați venit așa de dimi- j 
neață ? - mă adresai eu din
citorva.

Răspunsul sosi prompt, 
multe explicații:

— Ca să facem rîndul.
Așa e. Cînd ești în clasa

'nu-i prea ușor să j 
ivesc discuții, se nasc conflicte. >

•Și iată că la. ora opt fără cîteva ) 
minute rîndul celor din clasa I-a 
Л se îndrepta spre clasă. Deodată, j 

însă, privirile cîtorva copii se 
drept ară spre

— Rozi, grăbește-te I De ce 
intirziat ? Doar ești de serviciu 
trebuie să faci ordine In clasă!
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Din munca și viața ceferiștilor

In 
proș 
rate 
găsi 
fată. pe lîngă șirul de elevi 

clasă.

TITU CORNEA
învățător

(Continuare in pag.. 3-a)

Realizările mecanicilor
Colectivul de mecanici și fochiști 

din depoul de locomotive Petroșani 
este, în permanență, preocupat de 
remorcarea a cit mai multe trenuri 
cu tonaje sporite. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent au fost re
morcate 2790 trenuri cu tonaje spo
rite iar încărcătura remorcată în 
plus se ridică la 461 468 tone reali- 
zîndu-se astfel o economie de 210 
locomotive pe distanța Petroșani-Sime- 
ria și retur. In fruntea acestei ac
țiuni s-au situat mecanicii Chiriac An
gliei. Sabău loan. Ardeleanu Vasile 
și alții. O atenție deosebită este a- 
cordată și reducerii consumului spe
cific de combustibil. Buna întreține
re a întregului parc de locomotive, fo
losirea judicioasă a aburului și a foo- 
ței vii a trenurilor a făcut ca pe 
aceeași perioadă să se economiseas
că 6 075 tone combustibil convențio
nal. cu care se pot remorca 1 520 
trenuri de marfă pe distanța Pe
troșani — Simeria și retur.

Revizii $i reparații 
de caisfafe

Nu de mult a poposit în stația Pe
troșani o echipă de meseriași apar- 
ținînd de Secția tabliere metalice Ti
mișoara, venită pentru a revizui și 
repara pasarela ce leagă stația C.F.R. 
de oraș.

Micul colectiv de muncitori a în
ceput încă din prima zi revizuirea 
sistematică și repararea pasarelei. 
Spre deosebire de anii trecuți, cînd 
pentru asemenea lucrări se închidea 
circulația pe pasarelă, în acest an 
toate lucrările se execută sub circu
lația pietonilor. In acest scop a fost 
construit un podeț portabil, care se 
mută dintr-o parte în alta, în func
ție de avansarea lucrărilor. închide
rea pasarelei, se face doar în ve
derea mutării acestui podeț, numai în

anumite zile și la anumite ore dina
inte fixate și aduse la cunoștința pu
blicului. Sub conducerea maistrului I. 
Topală, echipele de lăcătuși, forjori 
și vopsitori au muncit cu spor, tar 
lucrările se află intr-un stadiu avan
sat, calitatea acestora fiind la înăl
țime.

Priefeni ai drumafiilor
Excursiile .colective Ja sfîcșit de 

săptămină au o Veche tradiție la sec
ția de întreținere a căii'din Petroșani.

Iată doar cîteva din excursiile or
ganizate de către colectivul acestei 
unități.. S-a vizitat ‘*wașul Hu
nedoara și împrejurimile, s-a or
ganizat o excursie în mun
ții Reiezat, una pe Dunăre cu 
vizitarea orașului Turnu Severin și 
a insulei Ada-Kâleh, apoi, una la 
Sibiu, vizitîndu-se muzei» Brukenthal, 
și pădurea Dumbrava. Ultima excursie 
a fost ■ organizată în Capitală pen
tru vizitarea Expoziției realizărilor e- 
conomiei naționale a R. P. Romîne. 
îndrăgostiți! de excursii, Dogaru Ilie, 
Chelaru Alexandru. Calotă Dumitru. 
Drăghici Ilie, Joni Nicolae și Almă- 
șan loan au ce povesti celorlalți du
pă fiecare excursie făcută în colec
tiv. Orele, petrecute împreună, dis
tracțiile și voia bună sînt de neuitat.

Zilele trecute, într-o discuție cu 
mai mulți tovarăși de la U.R.U.M. 
Petroșani am aflat despre succesele 
însemnate obținute de colectivul uzi
nei în îndeplinirea sarcinilor de plan. 
In primele nouă luni ale anului la 
toți indicatorii principali s-au realizat 
depășiri importante. Planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 101,2 la sută, planul producției 
marfă în proporție de 103,4 la sută, 
productivitatea planificată a fost de
pășită cu 3,1 la sută, la prețul de 
cost s-au obținut în primele 8 luni 
ale anului economii în valoare de 
1 314 000 lei, iar calitatea utilajelor 
s-a îmbunătățit.

La întrebarea : „Care este secretul 
acestor succese ?“ ni s-a răspuns că 
realizările cu care se mîndrește co
lectivul au fost minuțios pregătite în
că de la începutul anului. S-au luat 
măsuri tehnico-organizatorice care 
au țintit tocmai spre realizarea in
dicatorilor de bază : productivitate, 
preț de cost, calitate.

Planul M.T.O. elaborat de condu
cerea uzinei a constituit o serioasă 
bază de discuții pentru colectiv. Au 
fost discutate măsurile, au fost fă
cute noi propuneri. Și astfel prin ini
țiativa colectivului s-au scos la ivea
lă noi rezerve interne.

Măsurile au fost rezolvate sistema
tic la termenele stabilite în plan, de 
cele mai multe ori înainte de dafa 
fixată. Conducerea uzinei, organiza
ția de partid au urmărit cu atenție 
realizarea planului M.T.O.

lată-ne acum, la aproape 10 luni 
de la începutul anului. Urmărind fie
care obiectiv din cele 47 înscrise în 
planul M.T.O. constatăm că majori
tatea au fost îndeplinite, iar restul 
sînt în curs de rezolvare. Care sînt 
aceste măsuri, ce efect au avut ele ?

Să ne oprim Ia cîteva mai impor
tante : perfecționarea fluxului tehnolo
gic este una din cele mai impor
tante căi de . sporire a productivității 
muncii. La U.R.U.M.P. s-au introdus 
noi fluxuri tehnologice la flanșarea 
tuburilor de aeraj comprimat și la

confecționarea armăturilor de galerii. 
S-au făcut studii, s-a stabilit cu 
precizie drumul pe care trebuie să-l 
parcurgă tuburile, la ce operații sînt 
supuse pînă sînt gata pentru livrare. 
Și astfel s-au putut înlătura o serie 
de operații inutile. La fel și la ar
măturile de galerii. Rezultatul — în 
loc de 53 mțtncitori. aceste operații 
le execută numai 36. restul putînd 
lucra alte repere. Pe lîngă faptul eă 
productivitatea muncii a crescut, s-au 
obținut și însemnate economii la pre
țul de cost.

Introducerea și extinderea procede
elor tehnologice moderne constituie 
o importantă rezervă internă. Este 
deci bine justificată marea atenție 
pe care o acordă colectivul uzinei 
acestor procedee. In planul M.T.®. 
s-a prevăzut să se utilizeze sudura 
automată la confecționarea stîlpilpr de 
abataj. Și această măsură se aplică 
acum . cu rezultate bune. A cresent 
productivitatea muncii cu 30 la sută, 
s-a îmbunătățit calitatea stîlpilor.

Se pot enumera și alte măsuri im
portante care au fost aplicate: mon
tarea unui pod rulant de 5 tone în 
secția construcții metalice, amenaja
rea stației de încărcare pentru loco
motivele cu acumulatori, mecanizarea 
transportului intern, reorganizarea 
muncii în turnătorie etc.

Realizarea integrală a planului 
M.T.O. este una din condițiile de 
bază pentru obținerea de noi succese 
în producție. Acum, cînd pînă la sfîr- 
șitul anului au mai rămas numai 
două luni și cîteva zile, se cere ea 
toate măsurile din plan să fie înde
plinite. Aceasta va asigura obținerea 
de noi succese pînă la sfîrșitul anu
lui și crearea unor condiții optime 
de lucru în anul viitor — ultimul 
an al șesenalului.

V. LUPAN

P E <\ €. V, J.
13 694000 lei economii la prețul 

de cost
Zilele trecute, economiștii de la 

Combinatul carbonifer Valea Jiului 
au încheiat calculele asupra realiză
rilor obținute la prețul de cost pe 
primele 9 luni ale anului. Ca rezul
tat al strădaniilor depuse de majori
tatea exploatărilor miniere, s-au ob
ținut economii suplimentare care se 
ridică la 13 694 000 lei.

Aceste realizări își găsesc explica
ția în realizarea unui randament pe 
bazin cu 18 kg cărbune pe post mai 
mare decît cel planificat, în înlocui
rea armării cu lemn prin susținerea 
metalică, în reducerea consumurilor 
specifice de materiale și energie etc.

Noi obiective industriale
In cadrul exploatărilor miniere din Valea Jiului se duce o muncă sus

ținută pentru terminarea lucrărilor de investiții și construcții-moniaj. Din
tre lucrările care au fost terminate de curînd se numără și funicularele 
de steril de la mina Uricani și Aninoasa sud. Prin aceste mijloace de trans
port de suprafață se rezolvă în bune condițiuni problema haldării sterilu
lui rezultat de la lucrări miniere în piatră. Tot recent s-a dat în folosință 
și stația de ventilatoare de ia puțul nr. 6 Uricani, care asigură un debit 
sporit de aer curat pentru subteran.

Să căutăm ceva mai bun! Lăcătușii inovatori Csilcser loan și Dalea
Eugen de la sectorul IX aii minei Vulcan surprinși de aparatul fotografic 
în timpul lucrului.

Fioml îs tere Pisliai
Zilele de toamnă fumurie, cu nu

anțe de tuci, au îmbrăcat Lupeniul 
ca și celelalte localități ale Văii Jiu
lui. Frunzele îngălbenite aștern co
voare moi pe caildarîm. Pașii' toam
nei se resimt pretutindeni. Totuși 
unele colțuri ale orașului Lupeni 
respiră încă prospețime. In parcul 
„6 August" precum și pe spațiile 
dintre noile blocuri ale cartierelor 
Braia, Viscoza, sau Sohodol ver
dele se dezvăluie încă vesel. De la 
intrarea în oraș și pînă dincolo la ie
șire, spre Uricani, oamenii amena
jează de pe acum pentru viitoare* 
primăvară suprafețele care vor încân
ta prin coloritul și gingășia lor 
ochiul. însemnarea de față nu va 
vorbi însă despre acțiunile oameni
lor, despre strădania lor de a se în
conjura de frumos.

In zilele noastre întreținerea și 
păstrarea frumosului a devenit o 
cerință, o datorie cetățenească. Da? 
se observă (și nujmmai la Lupetri) 
că nu toți cetățenii înțeleg acest lu
cru. In cartierul Braia unii oameni 
au tăiat drum de-a lungul spațiilor 
verzi, nerespectînd cărările a- 
menajate. La rîndul lor, băn
cile sînt deplasate de la local 
lor (la bunul plac al celor cartați cu 
ordinea), iar hîrtiile de ambalaj se 
odihnesc risipite pe .rondurile care 
în anotimpul călduros au încîntat 
privirea trecătorilor.

De ce se bătătoresc cu picioarele 
parcurile, zonele verzi ? De ce se 
degradează frumosul ? Este cazul ea 
gospodarii orașului să reflecteze se
rios asupra acestor neajunsuri și sS 
ia măsurile chveniie.

I. BUREȚEA ■ 
student
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LINIERE
Activitatea inovatorilor sprijinită deplin
Datorită condițiilor create de 

partid și guvern mișcarea inovatori
lor a luat în ultimii ani un puter
nic avînt contribuind din plin la in
troducerea tehnicii noi, la perfecțio
narea utilajelor și a procedeelor teh
nologice la creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității pro
duselor. Prin munca lor creatoare, cei 
peste 500 de inovatori 
CombMatului carbonifer 
fi-au adus contribuția la obținerea 
unor frumoase rezultate 1 
rea sarcinilor de plan.

In scopul generalizării 
acumulate în munca de 
începutul lunii octombrie, 
s-au desfășurat lucrările 
pe țară privind activitatea inovatori
lor din industria minieră, la care au 
participat inovatori, muncitori fruntași 
șl cadre de conducere de la trustu
rile miniere din țară, precum și re
prezentanți 
stat pentru

In prima 
din partea 
bunelui din M.M.E.E. și trusturilor 
miniere Oltenia, Ardealul și a Com
binatului carbonifer din Valea Jiului 
privind dezvoltarea mișcării de ino
vații în acest sector. De asemenea, 
au fost vizitate uzina „Electroputere" 
ți șantierele de construcții ale com
binatului chimie și a centralei electri
ce de termoficare de la Craiova. A 
doua zi, participanții la consfătuire 
au vjzitat sectorul Horaști din noul 
bazin carbonifer Motru și cariera pen
tru exploatarea la zi a cărbunelui de 
te Rovinari.

in prima etapă a consfătuirii s-a 
Hteut analiza mișcării inovatorilor 
perioada anilor 1963 șl 1964. 
fost prezentate patru referate. Din 
fwatțle prezentate se constată 
mișcarea de inovații este în continuă 
dșzvoltare, numărul inovațiilor propu
se și aplicate în acest interval în- 
registrînd o creștere de 8-14 la sută. 
Paralel cu creșterea numerică, s-a 
îmbunătățit și calitatea inovațiilor a- 
plicate precum și eficacitatea econo
mică a acestora, fapt ilustrat prin im
portantele economii realizate.

In matei ialul prezentat de către de
legații C.C.V.J. s-au arătat în pri
mul rînd realizările obținute pe linie 
de inovații. Redăm mai jos rezultate
le obținute de către Combinatul car
bonifer Valea Jiului pe primele 9 
luni din acest an: Propuneri înre
gistrate — 522; inovații aplicate 294.

din cadrul 
Valea Jiului

în îndeplinî-

experienței 
inovații, la 
la Craiova, 
consfătuirii

din partea Oficiului de 
invenții și inovații.
zi au fost expuse referate 
Direcției generale a căr-

economii antecalculate — 1 393 288 
lei; recompense plătite inovatorilor
157 300 lei; Inovații aplicate din pla- 
illți-toțBaiic - 12. Intre inovațiile mai 
importante aplicate îri acest an me
rită amintite :

„Mecanizarea operației de betonare 
în galerii", autor Kelemen Zoltan, de 
la E. M. Uricani; „Dispozitiv pen
tru confecționat bandaje", autor Pîr- 
va L. și Vflnert E. de la. E- M. Lu- 
pem; „Aparat de luat probe de șist 
0-10", autori Crîsnic C. ' și Predo- 
șan C. de la preparația Lupeni; 
„Banc pentru rodajul motoarelor Die 
sel", autori Voinea P. și Mațyaș D-, de 
la U.R.U.Aț.P.; „Reducerea consumu
lui de barită" — autor Ăvasiloaie Du
mitru, de la preparația Corcești; 
„Grindă metalică în consolă" — au
tor, ing Sili Fr., de la mina Lupeni.

Printre metodele aplicate în vede
rea atragerii inovatorilor la rezolva
rea problemelor importante ale pro
ducției și pentru stimularea morală a 
acestora s-au menționat concursurile 
interne cu premii organizate pe mar
ginea planului tematic, consfătuirile 
cu inovatorii cum au fost cele de la 
mina Lonea, U.R.U.M.P., mina Lu
peni, precum și schimburile de expe
riență organizate între 
din Valea Jiului 
deri din țară.

Totodată, s-au 
se constată 
rezolvarea
în realizarea practică a inovațiilor și 
ca o deficiență generala — slaba 

pla-

a se luă în continuate in vederea îm
bunătățirii și dezvoltării permanente 
a mișcării inovatorilor.

Intre aceste măsuri, ce sînt va
labile pentru toate unitățile mențio
năm : rezolvarea cît mai operativă a 
propunerilor de inovații; asigurarea 
realizării prototipurilor prin include
rea lor în planul atelierelor sau crea
rea unor brigăzi complexe în cadrul 
atelierelor, sectoarelor care să se ocu
pe cu prioritate de executarea aces
tora; activitatea inovatorilor să fie 
orientată spre rezolvarea celor mai 
importante probleme ale producției, 
spre problemele din planul tematic; 
organizarea unei propagande susținu
te pentru atragerea în mișcarea ino
vatorilor 
muncitori, 
sectoarele 
inginerilor
corda un sprijin cit mai substanțial 
inovatorilor în realizarea propunerilor, 
experimentarea și aplicarea lor în 
producție.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul organizațiilor 
de masă, conducerile unităților și ca
binetele tehnice sînt chemate să 
desfășoare c muncă susținută pen
tru transformarea activității de ino
vații într-o largă mișcare de masă 
în care să fie antrenați majoritatea 
muncitorilor, inginerilor, și tehnicieni
lor din fiecare unitate

a unui număr sporit de 
ingineri și tehnicieni din 
productive; prin comisiile 
și tehnicienilor, se va a-

exploatările 
și cu alte întreprin-

arătat și lipsurile ce 
la multe unități înîncă

operativă a propunerilor.

pc 
Au 
re- 
că

ob-
ae

vfcțitat

lug. LUCIA MINDIRIGIU
C.C.V.J. .

preocupare în privința realizării 
nulul tematic de inovații.

Pentru a cunoaște rezultatei® 
ținute în mecanizarea procesului 
producție în minerit — s-a
mina Horăști din bazinul Metru. La 
Ș. M. Rovinșri, Qțlată eu vizitarea 
exploatării la zi, participanții au 
аѵш ocazie să vadă un număr de 
cca. 100 exponate reprezentînd inova
ții aplicate în cadrul unităților din 
ramura minieră, și anume: metode 
de exploatare și susținere a lucrări
lor miniere, automatizări în 
ții de evacuarea apelor, în 
transportului cu locomotive, 
zări ale diverselor operații,
tive și scule pentru ușurarea muncii 
fizice și creșterea productivității mun
cii în ateliere. C.C.V.J. a participat 
la această expoziție 
38 de exponate.

Discuțiile purtate 
feratelor prezentate
dență o serie de măsuri ее se impun

---- ■

instala- 
dirijarea 
mecani- 
dispozi-

cu

pe 
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un număr de

marginea te
șea» în evi-

plina Lo
se execută 

co.

La 
nea II 
prin metoda 
frajelbr glisante
un turn pentru 
puțul principal de 
extracție. Fotore
porterul i-a sur
prins pe construc
torii de le i.C.M.M 
eînd se aflau cu 
lucrarea ia înălți
mea 
metri.

de 25 de

Elevi pentru două luni
Incepînd de la jumătatea lunii oc

tombrie. 31 de maiștri minieri prin
cipali și maiștri de schimb de la 
toate exploatările miniere din bazi
nul nostru carbonifer au devenit e- - 
levi. Dispun cu toții de o îndelun
gată experiență practică a muncii 
din subteran. Cei mai mulți au ab
solvit ultima școală în urmă cu peste 
10 ani. Alții, mai țineri, sînt absol
venți ai primelor promoții de la 
școala de maiștri. Lăcătuș Iosif de 
la Lonea, Manoileșeu Nicolae de la
Petrila, Cosma loan, Ceuță Nandra
și Ilinescu Ioan de la
Morar Iosif și Băltăreții 
de la Vulcan, Suciu loan
Iosif de la Lupeni, Matei
la Uricani, și colegii lor. au părăsit 
acum obișnuitele lor locuri de inun

Aninoașa, 
Octavian 
și Brilla 

Vasile de

împotriva prafului de mină
carbonifere și de rocă, a fost pom
pată apă la o presiune de aproxi
mativ 390 atmosfere. Datorită aces
tui fapt s-a redus cantitatea de praf 
fin care viciază atmosfera în timpul 
lucrărilor de înaintare. Totodată, s-a 
constatat o slăbire a rezistenței căr
bunelui și rocilor, ceea ce a accele
rat simțitor ritmul lucrărilor de ex
tracție și înaintare.

Un grup de cercetători sovietici 
au reușit să reducă simțitor conți
nutul de praf din exploatările minie
re subterane, pompînd apă sau u- 
nele rășini 
carbonifere 
toare.

In una < 
carbonifer

sintetiee în straturile 
șj în rocile înconjură-

din minele din bazinul 
Karaganda, în straturile

focurile de mină
rea defectuoasă a lămpilor porta
tive: defecte la montarea și exploa
tarea instalațiilor mecanice și e- 

lectrice, suprasolicitarea cablurilor 
sau a transformatoarelor și mo
toarelor electrice, aprinderea gar
niturilor de etanșare montate ne-

se consumă sou se degra- 
rezerve de zăcămtnt, se dis- 
susținerea căilor de acces 
care se produc surpări etc.

Cuvîntul specialistului
»•*«•«•••••••••*••••♦

L Incendiile și
Dezvoltarea continuă a indus

triei grele reclamă eforturi susți
nute pentru creșterea ritmică в 
producției minerale, in industria 
minieră există însă factori ce pro
duc greutăți în desfășurarea nor 
mala a procesului de producție. A- 
ceste greutăți, care trebuie neapă
rat prevenite, sînt incendiile și 
focurile de mină. In zona focuri
lor și incendiilor apar gaze de at 
dere, 
dează 
truge 
după
Deci incendiile și focurile de mină 
aduc cu sine fenomene care peri
clitează procesul de producție șt 
securitatea muncii in subteran.

Incendiile subterane se got ivi 
in mină în orice toc, fără semne 
prevestitoare și; in majoritatea ca
zurilor evoluează rapid din cauza 
prezenței curenților de aer din lu
crările miniere. In galeriile in care 
curentul aerului are viteza sub 
0,6 mfsee. incendiul se propagă 
contra curent. Dacă viteza aerului 
este cuprinsă între 0,6— 1,7 m/sec. 
propagarea incendiului se face în 
ambele sensuri. Dacă viteza aeru
lui depășește 1J mfsee., incendiul 
se propagă numai In direcția 
scurgerii curentului de aer.

Cauzele care generează incen- 
• dlHe subterane sini foarte variate, 
' însă cele mai des Miluite sini: 

folosirea neîngrijită a flăcării des- 
I chite ta lucrările de sudură, vul- 
) canizarea, fumului în mină, mînui-

corect ia cuplarea conductelor de 
aer comprimai, aprinderea (defla- 
garea) materialului explozia in 
cazul unui buraj riereglementar. 
sau folosirea unui exploziv (lite
rat; transportul, mlnuirea sau de
pozitarea carburanților și uleiuri
lor în mină etc.

Pentru prevenirea incendiilor 
subterane trebuie să se ia urmă
toarele măsuri obligatorii: aplica
rea strictă a normelor de tehnică 
a securității muncii miniere in 
ceea ce privește folosirea lămpii 
și a flăcării descinse, la montajul 
și folosirea instalațiilor electrice, 
îngrijirea motoarelor cu ardere in
ternă, la lucrul ca materialele ex
plozive, la transportul carburanți
lor și a uleiurilor. Curățenia exem
plară din casele de mașini, insta
lații, garaje de locomotive sau sta
ții de transformare, prin colectarea 
uleiurilor din canale, a bumbacu
lui pentru șters mașini, evacuarea 
materialelor lemnoase reduc mult

că — raioanele și revirele — pentru. 
a deveni elevi ai cursului de împros
pătare a cunoștințelor, organizat de 
către Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, Timp de două luni, în liniș
tea unei săli de clasă de la Grupul 
școlar minier din Petroșani, de-a lun
gul a 312 ofe practice și teoretice, 
urmează să audieze lecții despre 
mașini miniere, planificare, exploa
tări miniere, normare, topografie și 
aeraj, vor face cunoștință cu noutăți 
ale tehnicii miniere din țară și 
străinătate, cu metode noi, mai efi
ciente, de săpare, susținere, tăiere șl 
încărcare.

Au îndrumat ani de-a rîndul mun
ca brigăzilor de la abataje, pre- 
gătiri sau investiții. Acum, după cum 
se vede și din fotografia de mai sus, 
au intrat în lumea cărților, plan
șelor și a laboratoarelor. Lectori le 
Sînt cadre de înaltă calificare în 
frunte cu directorul tehnic și ingi
nerul șef al combinatului. Cursanți- 
lor nu le rămîne altceva de făcut 
decît să învețe temeinic.

In luna decembrie, la exploatările 
carbonifere din bazin se ver reîntoar
ce cadre tehnice cu pregătire profe
sională și teoretică avansată, orga
nizatori pricepuți ai muncii în seo 
toarele miniere.

FRAXCLSC VETR©

even-

incen- 
a luat 
lemne

posibilitatea izbucnirii unui 
tual incendiu în subteran.

In cazul declanșării unui 
diu, cind acesta încă nu 
proporții mari și cind ard
focul se stropește intens cu apă. 
Cind ard materiale îmbibate cu 
ulei jocul se acoperă cu nisip. De 
asemenea, se vor folosi cu succes 
extinctoare (de la pichetul antiin- 
cendiar). Dacă incendiul a înce
put să ia proporții sau focarul 
este greu accesibil necesită izo
larea lui In diguri 
din pături umede, 
chiar din zidărie). 
dipt a luat proporții 
subterană, trebuie 
nele din 

camerei oprind astfel alimentarea 
:i aer a focarului

După cum s-a arăta: anterior, 
in afară de incendiile subterane, 
asupra mersului normal al pro
ducției au repercusiuni serioase și 
focurile de mină, care se daioresc 
aprinderii zăcămîntului de la u 
sursă exterioară (ca incendiu, de- 
flagrarea de exploziv) sau dato
rită ăutoaprinderii cărbunelui.

Datele statistice arată că, din 
totalul focurilor de mină сса. 8Ѳ 
la sută izbucnesc datorită tendin
ței de autoaprindere a zăcămîntu
lui, aplicarea unei metode de ex
ploatare care nu se potrivește cu 
condițiile tehnico-miniere existente, 
regim greșit de aera] etc.

(Va urma)
Ing. IOSIF REMETE 

șeful Inspectoratului de control 
geologic-minier — Petroșani

( confecționate 
scinduri sau 
Dacă incen- 
intr-o cameră

închise obloa- 
tablă plină de pe ușile
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Alegeri în organizațiile de pm

Pentru calitatea firelor — exigență,
preocupare colectivă !

BINE С E L @ R
DINT R-A-N T î I A

Secția a ll-a este veriga de bază 
în procesul de producție al între
prinderii „Viscoza" din Lupeni. Aici, 
viscoza ia forma firelor și tot aici 
se hotărăște în mare măsură calita
tea producției de. mătase. Este deci 
firesc ca atât darea de seamă cât 
și discuțiile purtate de comuniștii 
secției în adunarea generală de a- 
legeri care a avut loc recent să 
pună principalul accent pe analiza 
rpuncii politico-organizatorice desfă
șurate de organizația de bază pen
tru îmbunătățirea calității fifelor.

In darea de seamă prezentată în 
fața adunării generale de către to
varășul Bădău Nicolae, secretarul 
organizației de bază, s-a arătat că 
deși în perioada care a trecut pînă 
acum s-au dat peste plan 6,2 tone 
fire vîscoză față de 2,41 tone cît pre
vede angajamentul, indicatorul de ca
ii,? nu a fost realizat. Astfel, cali
tatea firelor a fost cu 2 la sută sub 
nivelul prevăzut de angajament, iar 
deșeuriie au întrecut cantitatea sta
bilită prin normele interne.

Este adevărat, în urma aplicării 
prevederilor planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice întocmit de con
ducerea secției sub îndrumarea bi
roului organizației de bază și cu a- 
portul comuniștilor, în acest an s-au 
luat noi măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea calității bobinelor. In
tre altele, au fost introduse Ia ma
șinile de filat 1500 filiere. 9880 bo
bine și 2100 pompele noi, un alt nu
măr însemnat de bobine șl pompete 
au fost recondiționate spre a putea 
fi folosite în continuare în condiții 
bune. S-au adus noi îmbunătățiri 
instalațiilor de la spălătoria de bo
bine.

Demn de remarcat este, de ase
mene?, faptul că majoritatea comu
niștilor dovedesc simț de răspunde
re pentru calitatea firelor. In aceas
tă secție a luat naștere inițiativa 
„ta 2000 bobine nici una rebutată" 
care a stimulat mult preocuparea 
colectivului pentru reducerea deșeu
rilor. In fruntea aplicării acestei 
inițiative s-au situat numeroși comu
niști. între cate tov. Vîrtosu Petru, 
Pțjp Gheorghe, Fences Aron, lacșa 
David, Goșa Iosif ș. a.

ROADE ALE HĂRNICIEI
Colectivul Ocolului silvic Lupeni 

a obținut în muncă însemnate rea
lizări. Organizindu-și bine lucrul și

Schimbaji foaia
Sînt peste două luni de zile de 

cînd gazeta de perete de la termo
centrala Paroșeni și-a schimbat edi
ția. Patru articole noi le-au înlocuit 
pe cele patru vechi. Acum, cele pa
tru articole noi sînt de mult vechi 
și nimeni nu catadixește să Ie schim
be. Concluzia : colectivul de redacție 
și-a uitai... atribuțiile. Un articol tra
tează problema pregătirilor pentru 23 
August, altul vorbește despre realizări
le secției reparații, al treilea este o... 
felicitare de 23 August, iar al patru
lea vorbește foarte elogios despre ac
tivitatea culturală a uzinei, care în 
realitate este slabă. Semnatarul a- 
cestui articol vădește și lipsă de 
principialitate. Ip loc să cheme la 
muncă culturală tineretul, să arate 
greutățile pe care le întâmpină acti
vitatea culturală si să ceară sprijinul 
organelor competente din uzină în 
vederea intensificării muncii în acest 
domeniu, se mulțumește șă afirme cu 
multă ușurință că activitatea e bună. 
Ei, acest lucru nu-i de loc în ordine...

Se naște firesc întrebarea : Cînd au 
de gînd tovarășii din colectivul de 
redacție al gazetei de perete de la 
termocentrala Paroșeni să schimbe a- 
ceastă ediție ? Două luni au trecut

Nu-i oare timpul pentru a se pre
găti o nouă ediție la gazeta energe- 
tîcieailor ?

G. DINU

Dacă în perioada care a trecut 
din acest an calitatea fire
lor nu s-a ridicat la nivelul ce
rințelor, aceasta se datorește, într-o 
oarecare măsură, și unor cauze o 
biective. Astfel, au continuat să e- 
xiste întreruperi destul de dese în 
alimentarea cu energie electrică a 
fabricii; uzura înaintată a unor în 
stalații, și mai ales capacitatea in
suficientă a instalațiilor de filtrare 
a apei industriale au permis ca im 
puritățile din apă să ajungă pînă 
în bateriile de spălare, murdărind 
bobinele.

Dezbaterile adunării generale au 
arătat însă că o serie de lipsuri, 
cauzate de neglijență și lipsă de 
răspundere au dăunat și continuă 
să dăuneze calității firelor Datorită 
manipulării uneori greșite a vtsco- 
zei în secția l-a chimică, apar im
purități și aer în viscoza, ameste
curi de viscoza lucioasă și mată. Din 
cauza controlului insuficient din 
partea personalului tehnic și a ni 
veluiui scăzut de conștiință al unor 
filatori și centratori. apar bobine 
cu diferite defecte care nu mai pot 
fi remediate și ajung la deșeuri. 
Necurățarea conducătoarelor de fii 
piunerea forțată în mașină a bobine 
lor ovale, întîrzieriie în încărcarea 
șî descărcarea mașinilor, neînlocuî- 
ree la timp a filierelor înfundate — 
sînt tot atâtea cauze care duc la 
deprecierea firelor. Ia creșterea pro
centului de deșeuri. La spălătorie nu 
se mențin la nivel constant tempe
raturile prescrise, se forțează tempe
ratura la uscător.

Deși în acest an un număr de 4 
adunări generale ale organizației de 
bază au fost consacrate analizei 
desfășurării procesului de producție 
și calității firejor, aceste lipsuri con
tinuă să existe. Care este cauza ?

Biroul organizației de bază nu a 
controlat cu exigentă modul în care 
sînt îndeplinite sarcinile repartiza
te membrilor și candidaților de partid 
în legătură cu calitatea producției. 
Chiar unii membri de partid ca Sa
cagiu Ioan. Nfcolcioiu loan, Lum- 
perdeanu Teodor, Savu Constantin, 
Todea Solomon ș. a. nu respectă 
parametri de fabricație, nu dovedesc 

primind din partea specialiștilor o 
asistență tehnică corespunzătoare, 
muncitorii dip acest sector an recol
tat în uîtimrle trei luni 50 kg de se
mințe de paltin, au executat pe o su
prafața de 750 ari întrețineri de cul
turi în .pepiniere, au descopleșit și 
curățit 250 ha cu arborete, degajind 
esențele de cultură de plantele pa
razitare. S-au evidențiat ki activi
tatea depusă brigăzile conduse de 
Bărbăteanu Ioan, Albu Constantin, 
Drăgoi Ioan, Mihăiasa Lazăr și in
ginerul Tatolici loan.

Note șî comentarii
Pentru că halta 
nu are nume ?I

Mai zilele trecute la halta canton 
C.F.R. nr. 80 care deservește cartie
rele Carpați și Livezeni o femeie bă- 
trînă a solicitat un bilet de călăto
rie pentru Lupeni.

— Nu avem bilete decît dus-întors 
— ă fost răspunsul mandatarului de 
serviciu. Biletul costă 10 lei — a- 
daugă acesta cu amabilitate — și 
pînă mîine pe această vreme vă 
puteți înapoia cu el, fără să mai tre
ceți pe la casierie pentr*' i Vă lua 
un altul.

— Dar eu nu am pentru ce veni 
miine la Petroșani.

Dînd din umeri, mandatarul de 
servici privi în urma bătrînei care 
nefiind dispusă să plătească contra
valoarea unul bilet dus-întors pentru 
a merge la Lupeni se îndepărta de 
haltă urmață de alțî călători în a- 
ceeași situație.

Astfel de discuții se duc zilnic, la 
halta sus amintită. Sesizați de către 
un grup de călători, ne-am interesat 

grijă suficientă față de calitate. Era 
necesar ca ei să fie ajutați mai 
substanțial pentru a-și îmbunătăți 
munca. In secție a fost neglijată 
munca politică de masă pentru ca
litatea firelor. Gazeta de perete, pos
tul utemist de control n-au publicat 
ediții sau articole critice consacrate 
acestei probleme. Trebuie să șe ia 
o poziție mult mai combativă față 
de cei care neglijează calitatea pro
ducției și. în același timp, prin e- 
xercjtarea dreptului de control asu
pra conducerii administrative a sec
ției, să șe ia măsuri de înlăturare a 
unor defecțiuni care frînează proce
sul de producție Tov. Hie Rozalia. 
A-ncuța Nicolae. Văgăun Tecîa șî 
alți vorbitori au arătat că gropile 
din spălătorie, lipsa de bobine, că- 
'ucioarele defecte efc. dăunează ca
lității firelor.

Pe anul 1965 indicatorii de plan 
prevăd sarcini de mare răspundere 
în ce privește calitatea firelor. In 
hotărîrea adoptată s-a stabilit ca 70 
la sută din producția realizată să 
fie de calitatea ..extra plus prima". 
Realizarea acestei sarcini centrale 
necesită, alături de măsurile luate 
pentru modernizarea instalațiilor, 
preocupare susținută, exigență spo
rită din partea întregului colectiv 
pentru calitate.

Da, vor pu
tea ieși din mă
tasea aceasta 
produse de bu
nă calitate. A- 
cest lucru pare 
a-l spune bobi- 
natoarea Bălașu 
Lucreția din 
secția a lll-a a 
Vișcoaei Lupeni.

Lucrări de construcții la preparație
Pe lingă spălarea și sortarea căr

bunelui, la preparația din Lupeni se 
execută o serie de lucrări de con
strucții. Printre acestea se număra 
prelungirea clădirii atelierului meca
nic, turnarea planșeelor de beton în 
secția spălătorie și altele. Datorită bu
nei organizări a muncii, noile con
strucții se ridică într-un ritm sus
ținut. Echipa de zidari condusă de 
Pop loan execută numai lucrări de 
bună calitate și colaborează strîns 

la conducerea stației C.F.R. Petro
șani de ce de un timp nu se mai emit 
bilete de călătorie la această haită 
decît numai dus-întors.

Pentru că halta nu are nume 
— a fost răspunsul tovarășului ing. 
Măndoiu Dumitru, șeful . stației 
G.F.R. Petroșani.

Ghicindu-ne nedumerirea, interlo
cutorul nostru ne-a explicat ca pe 
semne, din această cauză halta res
pectivă nu a fost trecută în ndica 
torul kilometric al C.F.R cu oprire 
in linia curentă. Obiectând acest mo. 
tiv. imprimeria C.F.R. nu îi emite 
bilete.

Ținînd cont de această situație, 
conducerea stației C.F.R. Petroșani 
a dispus ca halta în cauză să pri
mească stocul necesar de bilete prin 
depozittd casei nr. I. Se vede însă 
că la întocmirea necesarului de bi
lete nu s-a ținut cont de cerințe și 
astfel halta respectivă trebuie să se 
mulțumească cu bilete de dus-întorș, 
din celelalte primind o cantitate 
care nici pe departe nu satisface 
neveăe.

(Hirma/e din pag. I»)

— tiu voi mai iniîrzia niciodată I 
Hotărit.

lată, așadar, că „bobocii", copiii 
care au o „vechime" doar de citeva 
săptămini in școală au înțeles ce în
seamnă a fi disciplinat. Am petrecut 
cu ei o zi de curs. La prima oră a- 
veau citire. Pe două pagini de abe
cedar era expus, parcă, tot belșugul 
toamnei: struguri rumeniți de arșița 
soarelui, prune brumării, mere ro
șiatice.

— Ce-mi puteți spune despre toam
nă copii ? — li se adresă priete
noasă învățătoarea Mtnodora Băn- 
cilă.

Din bănci se ridică o pădure de 
miini. „Bobocii" cunosc o mulțime 
de lucruri despre toamnă. Știu să 
descrie cu amănunte fiecare fruct de 
pe abecedar. Cei întrebați, au răs
puns cu calm și siguranță. învăță
toarea a fost mulțumită de micii ei. 
școlari. S-a trecut apoi ia lecția 
nouă. Treizeci de mînuțe, întreaga 
clasă a învățat să despartă cuvin
tele in silabe.

Învățătoarea Minodora Bâncilă iși 
cunoaște bine meseria. Cu dragoste 
și răbdare se preocupă de educarea 
copiilor, îi face să înțeleagă că la 
școală trebuie să fie disciplinați, să 

cu echipa de dulgheri în fruntea că
reia se află Marinescu Gheorghe. 
Pentru rezultatele bune obținute in 
muncă, cele două echipe au fost de
clarate în luna trecută evidențiate în 
întrecerea socialistă. Un aport în- 
setnnat la obținerea acestui titlu de 
cinste l-au adus în cele două brigăzi, 
muncitorii Meszaros Vasile, Toma 
Marin, Tokar Ernest și Grădinarii Ni
cols*.

FULOP I. GHEZA 
corespondent

Conducerea stației C.F.R. Petro
șani este chemată să rezolve aceas
tă situație, ca haita canton 80 să 
poate satisface cerințele publicului 
călător.

Drumul nimănui...
in Livezeni există un drum cate 

face legătura între șosea și I.P.I.P., 
atelierele de tîmplărie ale I.O.I.L., 
depozitul central de materiale ale 
șantierelor de construcții, rampa 
tranzitului gării Liyezeni, stația de 
betoane, stația de eoticasare. Pe 
acest drum circulă zilnic sute de 
mașini ale constructorilor, ale fo
restierilor, ale întreprinderii de in
dustrie focală. Dar, pentru că toți 
îl folosesc, nici unul din ei nu se 
îngrijește de întreținerea lui. Din 
această cauză, drumul este într-o 
stare proastă, încît circulația pe el 
se face extrem de anevoios.

De ce l.P.l.P , l.O.l.L. și Între
prinderea forestieră nu iau măsuri 
să repare acest drum ? Mai bine 
să se strice mașinile ? Sfatul popu
lar al orașului Petroșani ar trebui 
să i-a măsuri ca unitățile care fo
losesc acest drum să-l și întrețină 

asculte cu atenție lecția, să se pre
gătească cu perseverență, să nu în- 
tirzie la ore. La rindttl lor. copiii o 
ascultă totdeauna eu atenție, o sti
mează.

După o meritată recreație a înce
put ora de aritmetică. Pe bănci au 
apărut numărătoare, bețișoare, caiete 
cu pătrățele.

— De azi, copii, o să învățăm să 
numărăm — li se adresă învățătoa
rea. Vom începe, cam este și firesc, 
cu primul număr.

întreaga clasă era numai ochi și 
urechi. Intîi mai stîngaci, apoi din 
ce in ce mai corect copiii scriau pe 
caiete rinduri întregi de 1. Și cu 
fiecare zi vor învăța alte și alte cifre. 
Vor învăța apoi să adune, să son
dă, vor ști să numere, să înmulțeas
că, sa împartă. Au urmat alte ore 
la care „bobocii" s-au dovedit disci
plinați, bine pregătiți pentru fiecare 
lecție. Și sînt abia la început. De 
aceea li se cuvine calificativul „bine" 
celor dintr-a-ntiia.

Ѳгеіе s-au terminat. Curtea s-a 
umplut iar de larmă. . S-a format 
iarăși rindttl. De data aceasta, însă, 
spre ieșire. Apoi copiii s-au despăr
țit și au pornit în grupuri pe stră
zile comunei.

" •

PRG6RAM DE RADIO
22 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, 8,30 Melodii populare, 1015 
Pagini din volumul de povestiri 
„Microbuzul de seară" de Eugen 
Teodoru. 10,30 Doine și jocuri popu
lare, 12,30 Lecția de limba engleză. 
Ciclul 1 (reluarea emisiunii din 21 
octombrie), 14,16 Muzică ușoară, 
14,30 Prietena noastră cartea, 16,30 
Antologie poetică, 17,15 Olimpiada 
— Tokio. 1964, 17,50 Cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare, 18,30 
Seară pentru tineret, 20,40 Lecția 
de limba franceză. Cieluil I. 21,15 
Părinți și copii, 21,30 Olimpiada — 
Tokio, 1964, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 9,30 Vreau să 
știu (reluarea emisiunii din 19 oc
tombrie). 11,15 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II (reluarea emisiunii din 21 
octombrie), 13,08 Din folclorul mu
zical al regiunilor patriei : melodii 
din Oltenia, 15,05 Muzică ușoară 
interpretată de Margareta Pîslaru și 
Aurelian Andreescu, 16,30 Interpreți 
în studio. 18,25 Interpreți de muzică 
ușoară. 19,50 Transmisiunea concer
tului orchestrei de Studio și al coru
lui Radioteleviziunii.

Cinematografe
22 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sechestratul din Altona; REPUBLI
CA Bărbații; PETRI LA : Gangsteri 
și filantropi; LIVEZENI: Cartouche; 
ISCRONI : Foto Haber; ANINOASA: 
Totul rămîne oamenilor; VULCAN; 
Nu-i loc pntru al treilea; LUPENI : 
Doi colonei; CULTURAL : Cei trei 
mușchetari; URICANI : Vi-i prezint 
pe Baluev.
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întrecerile olimpice de la Tokio

20 (Agerpres).
celei de-a 20-a aniversări 
loc la Universitatea din

BEfeGRAD 
Cu prilejul 

tombrie a avut
R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, și a altor conducători de partid și de stat, șe
dința solemnă a Skupștinei orașului Belgrad. La ședință a luat parte, de ase
menea, delegația militară sovietică condusă de mareșalul . de aviație V. A. 
Sudeț, locțiitor

După ce a 
căzuți pentru 
aeriene din 19 
mată, secretar de 
slavia, mareșalul 
rășenesc Belgrad 
despre faptele de 
vietici la eliberarea capitalei iugoslave și dezvoltarea orașului în ultimii 
20 de ani.

a eliberării Belgradului, la 20 pc- 
Belgrad, în prezența președintelui

al ministrului apărării al U.R.S.S.
fost păstrat un minut de reculegere în memoria luptătorilor 
eliberarea Belgradului, precum și
octombrie, au luat cuvîntul Ivan

stat pentru problemele apărării
V. A. Sudeț și Branko Peșici,
al Uniunii socialiste a poporului muncitor. Ei au vorbit 
vitejie ale eliberatorilor Belgradului, aportul ostașilor so-

a victimelor catastrofei 
Goșniak, general de ar- 
naționale al R.S.F. Iugo- 
președintele Consiliului o-

e

Beschiderea lucrărilor sesiunii Consiliului F.D.I.F
SOFIA 20. Corespondentul Ager

pres, C. Linte, transmite :
Marți, după-amiază, în sala de 

ședințe a Palatului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, au început 
lucrările sesiunii Consiliului F.D.I.F.

La sesiune, participă 250 de re
prezentante ale femeilor din 66 de 
țări. Din țara noastră participă o 
delegație condusă de prof. ing. Su- 
zana Gîdea, președinta Consiliului 
național al femeilor din R. P. Ro- 
mînă.

Ikeda va fi supus 
unui examen medical

TOKIO 20 (Agerpres).
La Țokio s-a anunțat că primul 

ministru japonez, Hayato Ikeda, in
ternat în spital de Ia 9 septembrie, 
va fi supus sîmbătă unui examen 
medical hotăritor. Se afirmă că de 
rezultatele acestui examen depinde 
modul în care va fi soluționată ac
tuala 
vința 
de a 
După 
țial era de precancer, ceea ce, afir
mă medicii, nu ar trebui în mod ne
cesar, să evolueze în cancer. Oricum, 
starea sănătății lui Ikeda a determi
nat ca cercurile politice japoneze să 
examineze posibilitatea înlocuirii sale 
din funcția de prim-ministru.

Agenția France Presse exprimă 
părerea că concluzia examenului 
medical de sîmbătă, oricare ar fi 
ar putea să antreneze demisia 
Ikeda.

stare de incertitudine în pri- 
capacității fizice a lui Ikeda 
rămîne în actuala sa funcție, 
cum Se știe, diagnosticul ini-

ea, 
lui

*

Greva muncitorilor 
feroviari italieni

а nou-
s-a a- 

o serie

la 27 octombrie.

După prima întrunire 
a cabinetului laburist britanic

LONDRA 20 (Agerpres).
La sfîrșitu'l primei întruniri 

lui Cabinet laburist britanic 
nunțat că au fost discutate
de măsuri menite să ducă la redre. 
sarea balanței de plăți a Angliei. A 
fost, de asemenea, definitivata lista 
noului guvern. S-a hotărlt ca deschi
derea noii sesiuni a Camerei Comu
nelor să aibă loc

Paralel cu această primă reuniune 
a guvernului laburist, Ia Londra a 
avut Ioc o întrunire a partidului con
servator prezidată de fostul prim- 
ministru, Douglas Home. Discuțiile 
au fost consacrate 
zei eșecului suferit 
în alegerile de la 
fost discutată, de
linie politică pe care va trebui să o 
adopte conservatorii in perioada ca
re va urma.

In ce privește vizita pe care mi
nistrul de externe laburist Patrick 
Gordon Walker, о va face la Wa
shington, la începutul săptămînii 
viitoare, corespondenții agențiilor de 
presă relevă că scopul acestei vizite 
va fi de a pregăti viitoarea între
vedere dintre premierul laburist. 
Harold Wilson. și președintele 
S.U.A.. Johnson, care, după toate 
probabilitățile va avea loc în primeie 
zile ale lunii -noiembrie.

ROMA 20. Corespondentul Ager
pres. Octavian Paler, transmite:

Incepîrid de marți, timp de 7 zile 
circulația trenurilor' pe cea mai mare 
parte a cailor ferate italiene se o- 
prește zilnic timp de trei ore și ju
mătate. GreVa feroviarilor, organi
zată de centralele sindicale C.G.I.L., 
C.I.S.N.A.L. și de Sindicatul auto
nom al mecanicilor, a fost declarată 
deoarece nu au fost 
vendicările formulate 
rînduiri de feroviari, 
torțbrie. intre orele
circula numai trenurile deservite de 
personalul care nu face parte din or
ganizațiile sindicale care au decla
rat grevă.

TOKIO 20. (Corespondență de :a 
trimisul special „Agerpres" I. Goga).

Timpul ploios și rece de ieri de 
la Tokio n-a împiedicat desfășurarea 
întrecerilor din cea de-a 10-a zi a 
Jocurilor Olimpice și nici n-a reușit 
să impieteze prea mult asupra per
formanțelor.

La decatlon a constituit o surpri
ză faptul că recordmanul mondial 
al probei și primul de pe lista per
formerilor anului, taivanezul Ciuan 
Kwang Yang, n-a reușit să se cla
seze nici măcar în primele trei lo
curi. Clasamentul probei: 1. Willi
Holdorf (Germania) 7887 puncte, 
medalia de aur; 2. Rein Aun 
(U.R.S.S.) 7842 puncte, medalia de 
argint; 3. Hans Joachim Walde (Ger
mania) 7809 puncte, medalia de 
bronz; 4. Paul Herman (S.U.A.) 
7787 puncte; 5. Ciuan Kwang Yang 
(Taiwan) 7650 puncte; 6. Horst 
Beyer (Germania) 7647 puncte.

Proba de aruncare a greutății (fe 
mei) a revenit conform tuturor pro
nosticurilor recordmanei mondiale și 
campioanei olimpice Tamara Press 
(U.R.S.S.). Reprezentanta noastră 
Ana Sălăgean s-a clasat pe locul al 
8-lea cu o performanță de 15,83 m. 
sub posibilitățile ei. Clasamentul : 
1. Tamara Press (U.R.S.S.) 18,15 m 
medalia de aur; 2. Renate Garisch- 
Culmberger (Germania) 17,61 m 
medalia de argist; 3. Galina Zîbina 
(U.R.S.S.) 17,45 m medalia de bronz

Clasamentul probei de 800 m plat 
femei : I. Ann Packer 
2’01 ”1/10 medalia de aur; 
vdnne Dupureur (Franța) 
medalia de argint; 3. Ann
lain (Noua Zeelandă) 2’02”8/10 me
dalia de bronz; 4. Nagy-Szabo (R.P. 
Ltogară) 2'03”5/10; 5. Antje Gleich- 
feld (Germania) 2’03”9/10; 6. Laine 
Erik (U.R.S.S.) 2'05”l/10.

20 de săritori au trecut standar
dul de 2.06 m la înălțime, care le 
dă dreptul să participe la finala 
probei programate astăzi.

turneului de fotbal. Echipa R. P. 
Ungare a învins cu 6—0 (3—0) e- 
chipa R.A.U., demonstrînd o supe
rioritate evidentă. Fotbaliștii ceho
slovaci au învins cu 2—1 (0—1) e- 
chipa Germaniei.

In turneul pentru locurile 5—8 
echipa R. P. Romîne a învins cu 
4—2 (3—2) Ghana, iar Iugoslavia 
a întrecut Japonia cu 6—1 (4—0). 

’’ Echipele R. P. Romîne și Iugoslaviei 
își vor disputa locurile 5—6 la 22 
octombrie, la Osaka.

CAIAC-CANOE

(Anglia)
2. Marv- 
2’01”9/І0 
Chamber-

satisfăcute re
in mai multe 

Pină la 26 oc- 
amintite, vor

TIR

libe-

în special anali- 
de acest partid 

15 octombrie. A 
asemenea, noua

Sondaj în legătură 
cu raportul 

comisiei Warren

Kennedy, 
deplin pu- 
Oswald a
se spune

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Raportul comisiei Warren privind 

împrejurările asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., John 
n-a reușit să convingă pe 
blicul american că Lee 
acționat de unui singur,
într-un sondaj făcut de către Louis 
Harris și publicat în ziarul „Wa
shington. Post". „Fiecare al treilea 
din. cei întrebați crede că Oswald a 
fost ajutat în comiterea a ceea ce se 
poate considera cea mai nebunească 
moarte a secolului". Referindu-se la 
faptul că publicarea raportului co
misiei Warren a constituit un ade
vărat „best seller" (succes de libră
rie), autorul sondajului confirmă că 
94 la sută din cei întrebați au luat 
cunoștință de acest raport.
45 la sută din 
găsește raportul 
timp ce alți 45 
mai există încă 
Ia care nu s-a 
10 la șută s-au 
Oricum, arată Louis Harris, 
sută consideră în prezent că Oswald, 
asasinul prezumtiv al fostului pre
ședinte, are complici, 56 la sută 
consideră că el a acționat singur, 
iar 13 la sută sînt nedecîși. Aproxi
mativ 10 la sută din americanii con-, 
sulfați cred că între 
Jack Ruby a existat 
tură. Harris declară 
străinătate arată că

Numai 
publicul american 

ca satisfăcător, în 
la sută afirmă că 
numeroase probleme 
dat un răspuns, iar 

declarat nedecișî.
31 la

Lee Oswald șl 
totuși o legă- 
că veștile din 
raportul comi

siei Warren nu a eliminat îndoiala, 
deși a atenuat-o.

Campania electorali din S. U. A
NEW YORK 20 (Agerpres).
Potrivit unui sondaj efectuat de 

ziarul republican conservator „New 
York Daily News" în rîndul a peste 
10 000 de alegători din New York 
și împrejurimi, se anunță că preșe
dintele Johnson menține un avantaj 
de trei la unu în raport cu candida
tul republican Barry Goldwater.

Astfel, în favoarea candidatului 
democrat. Lyndon Johnson, s-au pro-

nunțăt 75,6 la sută din cei întrebați, 
în timp ce în favoarea lui Barry 
Goldwater doar 24.4 la sută.

Datele sondajului sînt favorabile 
și candidatului democrat la postul 
de senator al New York-ului. Robert 
Kennedy, pentru el pronunțîndu-se 
55,5 la sută din cei întrebați. Pen
tru candidatul republican la acest 
post, Kenneth Keating, . procentajul 
este de 42,3.

Clasamentul probei de armă 
ră calibru redus 3X40 focuri, ultima 
din cadrul competițiilor de tir: 1. 
Lodes Wesley Wigger (S.U.A.) 1 164 
puncte — medalia de aur; 2. Velic.io 
Hriștov (R. P. Bulgaria) 1 152 punc
te — medalia de argint; 3. Laszlo 
Hammerl (R. P. Ungară) 
puncte — medalia de bronz.

Pe apele lacului Sagamy, încon
jurat de munții Arasahi, marți di
mineața pe un timp ploios și destul 
de rece au început probele de catac- 
canoe. S-au disputat seriile prelimi
narii în probele de caiac masculin, 
caiac feminin și canoe. Sportivii ro
muri s-au prezentat bine în toate 
întrecerile.

La caiac-1, bărbați, Aurel V^nes- 
cu a cîștigat seria a Il-a îdd
pe cei 1 000 rh ai probei timpul de 
4’02”6/100. Tot pe primul loc în se
ria lor s-au clasat și membrii echi
pajelor noastre de caiac-dublu. Ni- 
coară, Ivanov. Și la caiac 4 echipa
jul romînesc a ocupat locui întîi în 
serie. In probele feminine de caiac 
reprezentanta noastră Hilde Lauer 
a ocupat primul loc în serie și apoi, 
făcînd pereche cu Cornelia Sideri. 
s-a clasat pe . locul doi în serie la 
caiac dublu, calificîndu-se de ase
menea direct în finală.

Canoiștii noștri s-au calificat și 
pentru finalele probelor, care vor a- 
vea loc joi. Ei au ocupat locul doi 
atît în seriile probei, de caiac-simplu 
(1000 m) prin A. Igorov cit și în se
riile probei de caiac-dublu (1000 m) 
prin Sidorov-Lipalit.

Astăzi au loc semifinalele probe
lor masculine de caiac. Toate fina
lele de caiac-canoe se vor desfășura 
joi cînd vor fi cunoscuți deținătorii 
medaliilor olimpice.

SCRIMĂ

1 151

FOTBAL

Marți s-au desfășurat semifinalele

va rîndurî
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MOSCOVA. Ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, l-a invitat pe ministrul de 
exte-ne al Tutciei, Feridun Cemal 
Erkin, să facă o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică.

După cum anunță agenția TASS, 
ministrul turc a acceptat incitația 
și va sosi în Uniunea Sovietică la 
30 octombrie 1964.

PEKIN. La noua hidrocentrală 
care va alimenta cu curent elec
tric orașul Nanning, capitala re
giunii autonome Guansi-Cijuan 
(R. P. Cihneză), a intrat în func
țiune primul grup electrogen, cu 
o capacitate de 57 000 kW. Hidro
centrala. situată pe fluviul Iutzian, 
va furniza, de asemenea, apă 
tru irigarea unei suprafețe 
21 000 ha teren arabil.

NEW DELHI. Potrivit unor 
publicate in ziarul „Patriot",
mărul studenților din India a cres
cut în ultimii 12 ani de două ori 
In prezent, în instituțiile de învă- 
țămînt superior din India studia
ză, peste un milion de studenți. In 
anul 1966, în rețeaua de învăță- 
mint vor fi cuprinse 64 milioane de 
persoane.

ANCHORAGE. Două tancuri 
petroliere nord-americane s-au 
ciocnit luni seara în apropierea 
portului Anchorage din Alaska și 
au fost cuprinse de flăcări. Tan
cul „Santa Maria" pe bordul că-

reia se afla o importantă cantitate 
de benzină pentru avioane, a fost 
abandonat de echipajul său și, po
trivit unor' știri neoficiale, s-a scu
fundat. Un marinar de pe bordul 
acestei nave este dat dispărut.

ACCRA: Academia de Științe a 
Ghanei a alocat 6 000 de lire ster
line ghaneze pentru înființarea 
unui observator geofizic. Oamenii 
de știință ghanezi vor efectua alei 
o serie de observații în cadrul pro
gramului internațional al 
calm.

VIENTIANE. Prințul 
vong, vicepreședinte al
lui laoțian, președintele partidului 
Neo Lao Haksat, a anunțat că a 
acceptat invitația prințului Su- 
vanna Fumma, primul ministru 

a relua negocierile de 
pentru reglementarea 
țării. El a adăugat că 
Paris într-un viitor a-

anî, 
fost 

de

Soarelui

Sufanu- 
guvernu-

pen- 
de

date
nu-

a-

laoțian, de 
la Paris ; 
problemelor 
va pleca Ia 
propiat.

WASHINGTON. Cosmonautul 
merican John Glenn a fost ales 
director al companiei producătoa
re de băuturi răcoritoare fără al
cool „Royal Crown Rola". El va 
fi instalat oficial în această func
ție după се-și va da demisia din 
infanteria marină.

BAGDAD. Consiliul Național al 
Comandamentului revoluției ira
kiene a aprobat luni în unanimi
tate acordul încheiat între Irak și

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. interurban 322, automat 269.
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leri a fost desemnat campionul 
olimpic al probei de sabie. Maghiarul 
Tibor Pezsa a intrat în posesia .-me
daliei de aur. Medalia de argi. , a 
revenit francezului Claude Arabo, iar 
cea de bronz sovieticului Umăr 
Mavlikanov.

GIMNASTICA
-------- I

Conform pronosticurilor gimnaștii 
japonezi au dominat întrecerile com
petiției desfășurate la Metropolitan. 
Dcmonslrînd o pregătire excelentă, 
gimnastul japonez Yukio Endo 115,95 
puncte a obținut medalia de aur, De 
remarcat că trei gimnaști: Shuji 
Tsurumi (Japonia), Vikktor Lisitski 
(U.R.S.S.) și Boris Sahlin (U.R.S.S.) 
cu cîte 115,40 
mulat același 
primit medalii

puncte care au acu- 
număr de puncte au 
de argint.

BOX

R.A.U., potrivit căruia urmează să 
fie înființat comandamentul politic 
unificat între cele două țări. Acor
dul a fost, de asemenea, aprobat 
de guvernul irakian, în ședința sa 
din 18 octombrie.

ADDIS ABEBA. Președintele Re
publicii Federale Germane Heinrich 
Lubke, a sosit la 20 octombrie în- 
tr-o vizită oficială de șase zile tn 
Etiopia.

PRETORIA. In ultimii doi 
în Republica Sud-Africană au 
aruncați în închisori 862 300
persoane. In prezent, numărul celor 

■ deținuți este de peste două ori 
mai mare decît cu 10 ani în urmă. „

ALGER. O delegație oficială \ . 
franceză alcătuită din reprezen- ) 
fanți ai Ministerului de stat pen- 5 
tru problemele algeriene și ai mi- ? 
nisterelor sănătății și muncii a j 
sosit la Alger, în vederea convoi- 
birilor franco-algeriene cu privite 
la statutul muncitorilor algerieni 
din Franța. Luni au și început tra
tativele.

PARIS. După datele publicate 
de anuarul statistic al U.N.E.S.C.O 
asupra activității editoriale din în
treaga lume. în anul 1961 s-au 
publicat 375 000 de titluri de cărți 
și broșuri.

Producția mondială de cărți a 
fost repartizată în felul următor: 
44 la sută în Europa. 22,9 la sută 
în Asia, 19,7 la sută cărți s-au 
publicat în U.R.S.S., 6,9 la sută 
în America de Nord, 4 la sută în 
America de Sud, 1,6 la sută în A- 
frica și 0,9 la sută în Australia.
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Numeroase surprize au marcat cea 
a „sferturilor1' de 

cat. semiușoară, V. Ba- 
(U.R.S.S.) a dispus prin

rundul doi de campionul eu- 
maghiarul J. Kajdi, iar fili- 
Villanueva l-a făcut

de a doua gală 
finală. La 
ranikov 
к «J în 
ropean, 
pinezul 
pe polonezul Gutman. In rest, 
riții au 
pean la 
Kulej a 
4—1 în

Schultz 
victoria
Ion Monea (cat. mijlocie), în timp 
ce campionul european la cat. pană 
St. Stepaschin (U.R.S.S.) a cîștigat 
înainte de limită în rundul 3 meciul 
cu tînărul C. Crudu. I. Grzeziak 
(R. P. Polonă) l-a învins la puncte 
pe V. Mîrza (mijlocie mică).

К O 
favo- 
euro- 
Jerzy

cîștigat. Campionul 
cat. ușoară polonezul 
primit decizia la puncte eu 
întîlrtfrea cu I. Mihalik. E. 

(Germania) și-a reînnoit 
de la București in fața iui

BASCHET

S-au disputat jocuri pentru stabi
lirea diferitelor tocuri în clasament. 
Rezultate: Canada — Peru 82—81; 
R. P. Ungară — Coreea de suci 
99—83 (meciuri pentru locurile 13— ; 
16); Italia — Iugoslavia 75—63; 
R. P. Polonă — Uruguay 82—69 
(meciuri pentru locurile 5—8).
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