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Jlinii de j u-rțd
Treci prin secție, printre 

utilajele „bolnave" sau e- 
flate în cursul „tratamentu
lui". Ochii îți umblă de la 
oameni la mașini și se o- 
presc din nou pe fețele oa
menilor. Aici — îți spui — 
trebuie să fie oamenii pe 
care îi caut, eroii reporta
jului meu. Te uiți bine la 

■\}iecare față, la fiecare gest. 
Despre unul, din felul cum 
vqrbeșie cu oamenii, îți dai 
seama că trebuie să fie un 
om săritor și sfătos, pe al
tul îl ghicești ban meseriaș 
după siguranța cu care tăi
nuiește cleștele de sudură, 
ori instrumentele de trasat. 
Eroul sau. eroii reportajului 
tău, sint aici.

☆
Vreau să intru in biroul 

șefului secției reparații me
canice a U.R.U.M.P. Mă 
interesează cu totul alte lu
cruri. Nu ideea reportajului 
m-a adus aici. O dată cu 
mine, in birou mai vrea să 
intre un om puțintel la trup 
și vioi nevoie mare in miș
cări. Omul mă poftește po
liticos să intru. El aici e 
„gazdă".

— Cum ii Fănic 7 — îl 
întreabă șeful secției. Știi 
că azi avem de lucru 7

— Știu, de lucru avem 
întotdeauna.

— Da. dar lucrul pe care 
îl avem azi cere mai multe 
eforturi. La preparația Pe
trila a fost avariat angre
najul unui malaxor.. Lucra
rea e urgentă și nu suferă 
aminare. Te încumeți 7

— Apoi isprăvi de astea 
am mai făcut noi și-n alte 
dăți, om face-o și pe asta. 
Nu ne sperie pe noi o ava
ne. Numai să aveți grijă, 
duminică să ne lase să in
trăm pe poartă.

Treburile mele în secție 
s-au terminat, dar o dată cu 
faptul de viață s-a născut 
și ideea reportajului.

După un timp, alte tre
buri mă trimit din nou pe 
la U.R.U.M.P. In drum prin 
secția de reparații mă ur
mărește o pereche de ochi

multe. Aflu 
loan și e-

albaștri, deosebit de expre
sivi. E Fănic Ioan, cel care 
a lucrat la malaxor,

— Ei cum a fost ?
— Cum să fie, merge.
— Cine 7
— Malaxorul, nu de el 

întrebați 7
— Da, dar eu aș vrea să 

știu mai 
că Fănic
chipa lui au lucrat atunci, 
cind cu avaria malaxorului 
de vineri dimineața pînă 
seara, sîmbătă la fel, iar du
minică la ora 10 dimineața, 
lucrarea a fost gata. „Și 
asta-i tot". Restul nu l-am 
mai aflat de la Fănic. In
tr-un anumit fel au „vor
bit" in locul său lucrările 
executate de el și echipa sa. 
In drum prin secția meca
nică, am dat din nou de ur
mele lor. Fuseseră împru
mutați de la secția repara
ții mecanice pentru o lucra
re urgentă: confecționarea 
utilajului și echipamentului 
mecanic pentru cele două 
stații de filtre de la Petrila 
și Lupeni.

— Echipa lui Fănic loan 7 
Da. O echipă de lăcătuși 
harnici și pricepuți — mă 
informează ing. Ktlen, loc
țiitorul șefului de secție. 
Cuvinte de laudă despre a 
echipă demnă de ele. Se 
pare că pentru echipă, in
tervențiile au devenit o 
„specialitate". La mașina de 
extracție de la puțul 7 vest 
Vulcan, la mașina de ex-_ 
fracție de la Jieț, ori unde 
a fost trimisă, echipa lui 
Fănic a lucrat cu tragere 
de inimă, cu dragoste pen
tru meserie și cu sentimen
tul răspunderii înrădăcinat 
adînc în conștiința șefului 
de echipă și a membrilor e- 
chipei. Caracteristicile aces
tea, asemenea unor linii de 
forță ale unui magnet, ating 
și magnetizează cu puterea 
căldurii omenești toate lu
crurile ce ajung în cîmpul 
lor.

I. CIOCLEI
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U.R.U.M.P. La secția tratament termic se- călește o 
nouă piesă.

Consfătuire regională 
de chirurgie

Subfiliala Petroșani, secția chirurgie, a Uniunii So
cietăților de Științe Medicale din R.P.R. a organizat si- 

în sala festivă a clubului C.G.V.J., o reușită con
sfătuire pe plan regional cu tema „Politraumatișmele". 
Au., participat numeroase cadre medico-sanitare, invitați 
din întreprinderile și instituțiile din-fegîijne. 'în eadrul
consfătuirii au fost prezentate șase co
municări științifice de specialitate. Din
tre acestea au reținut îndeosebi atenția 
comunicările.: „Aspecte ale politrau- 
matismelor grave în industria carboni
feră", coautori - dr. ■ D. Pascu, dr. C. 
Lăpădatu, dr. M. Farcaș, dr. R. Mără- 
șescu, dr. E. Lăpădatu. dr. T. Roșescu, 
dr. I. Samoilă (Petroșani); „Leziunile 
complexe ale cotului", coautori dr. Io- 
nescu Agripa, dr. A. Vasiliu, dr. Chi- 
riac Dan, dr. Miron Ion (București) și 
dr. Șt. Milițescu (Deva); „Aspecte ale 
traumatismelor grave în industria fo
restieră — atitudini terapeutice", coau
tori dr. T. Petrescu, dr. E. Cosma 
(Sebeș), precum și. alte comunicări.

LA MINA ANINOASA
- Л ;

r<;

In activitatea comitetului nostru ‘ 
sindical un obiectiv principal îl. cons
tituie asigurarea de condiții . optime 
de lucru la locurile de muncă, pen
tru ca muncitorii să-și poată desfă
șura activitatea feriți de pericolul 
accidentelor și al îmbolnăvirii pro
fesionale. La E.M. Aninoasa a fost 
înființată îh acest scop o comisie 
de control obștesc care controlează 
organizarea protecției muncii in ex
ploatarea noastră.

Cu prilejul instruirii activului sin
dical. comitetul sindicatului . insistă 
asupra necesității ca fiecare inspec
tor obștesc cu protecția muncii să 
manifeste exigență în’ ce privește mo
dul în care se aplică și se respectă 
normele de tehnica securității și 
igiena muncii, cum se face instruirea , 
muncitorilor în subteran de către 
maiștrii mineri, respectarea monogra
fiilor de armare, îngrijirea măștilor -. 
contra prafului silicogen, manipu
larea măștilor de autosalvare în sub
teran, Pentru respectarea normelor de 
tehnica securității, comitetul sindica
tului a înființat la stația de radio- 
templificare o rubrică : „N'.T.S. ne în- 
Ivață și ne sfătuiește" la care sînt in
vitați mineri, maiștri, ingineri pen
tru a vorbi despre respectare» 
N.TS. '

Pe lingă convorbirile de la locu
rile de muncă sau conferințele pre
zentate la stația de radioamplificare ' 
a minei, acei care nu. respectă nor
mele de 
ficați la 
protecția 
I 1964, 
1 005 434 
mul de instruire a oamenilor noi an
gajați, instruirea făcîndu-se după lA 
program concret. S-ац, prelucrat și 
difuzat toate dispozițiile în legătură 
cu accidentele grave care au fost 
difuzate dc C.C.V.J.

Comisia t de 'protecție “ șF legislație 
a muticii, de’pe lîrigăi comitetul:sindi
catului minei Aninoasa, a întreprins 
și alte măsuri. S-a urmărit ca sectoa
rele' să -țină ședințele lunare pe secții 
și grupe în care s-au’ dezbătut pro-

.. " ’  ■ ' ■ ■

tehnica securității sînt cri- 
.,televizorul minei". Pentru 
muncii, numai pe semestrul, 
s-a cheltuit suma de 
lei. S-a îmbunătățit siste-

aten*ie 
muncii

blemele de protecție a muncii-lega
te de locuri de muncă, s-a analizai 
situația protecției muncii pe exploa
tare în ședință de comitet sindical, 
s-a urmărit modul cum se execută 
reinstruirea periodică a personalului 
de la exploatare, revizuirea monogra
fiilor ' de* armare, cum se aplică mă
surile de combatere a pericolului de 
îmbolnăvire de silicoză. In urma 
analizei situației accidentelor, comi
sia ă constatat că sectorul Ill Piscu 
are cele mai multe accidente pe ex
ploatare. Față de aceasta situație 
s-a indicat înființarea unei comisii 
al cărei responsabil ă fost numit tov. 
Dumitraș Nicolae, maistru miner la 
sectorul III. Comisia a efectuat un 
control preventiv și a analizat cau- 

, zele generatoare de accidente.
întărind controlul la locurile da 

muncă și luînd din timp măsuri de 
prevenire a accidentelor, activitatea 
pe linie de protecție a muncii s-a 
îmbunătățit .apreciabil, Astfel, în se
mestrul I 1964, în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut, nu
mărul total de accidente a scăzut cu 
54 la sută, iar al celor grave cu 46 
la sută.

NICOLAE FEIER 
președintele Comitetului sindicatului 

minei AninoaSa

Ipniaiole
Un colectiv de 

actori ai Teatru
lui de stat din 
Petroșani prezintă 
azi la ora 20 în 
sala de spectacole 
a teatrului 
localitate un 
tacol cu 
„Fii cuminte 
tofor". 
aceeași oră va 
putea fi vizionat 
spectacolul „Noap
tea regilor" 
Wiliam 
peare. 
fonului 
fi interpretat de 
actorul Ion 
lescu de la 
trul de stat 
Craiova.

din
spec- 
piesa 
Cris-

Mîine la 
oră

de
Shakes-

Rolul bu-
Naste va

Pav-
Tea- 

din

Productivitate record
Joi, la mina Vulcan, brigada condusă de comunistul 

Gantz Ștefan, care lucrează în abatajul cameră nr. 8, 
stratul III a reușit să trimită la ziuă 390 tone de căr
bune. Acest succes a fost realizat datorită aplicării me
todei „două cîmpuri de cărbune pe aripă și schimb" și 
folosirii unor panouri aranjate sub formă de pîlnie la 
încărcarea cărbunelui după pușcare. Folosirea acestor 
panouri a redus cu aproximativ 85 la sută încărcarea 
manuală și- a înlesnit- obținerea unui randament record . 
de 15,5 tone pe post.

Demn de încredere 
și știm i

Un țînăr. obișnuit. Un tî- 
năr! a1 zifelsr 1 noastre, la 
prima vedere cu nimic deo
sebit de ceilalți muncitori 
de la Î.P.I.iP. Livezeni. Un 
timp Buțu Alexandru a lu
crat în atelierul pentru re
parații auto. De 8 ani e șo
fer. Meseria . îl pasionează. 
Realizările obținute în mun
cii ■dovedesc’., acest lucru cri 
prisosință. -Retras cum e 
din fire. -îți ‘dai seama eu 
greu ее fel de om ai în față. 
Răsfoind înăă dosarele ce 
conțin statisticile . de între
cere. procesele verbale ale 
consfătuirilor de producție 
sau cele scrise cu 
adunărilor generale 
ganizatiei di partid, 
tăcut' apare ’ într-o 
noua, demna de la

prilejul 
ale or- 
tînărul 
lumină 
început

5

de încredere și stimă. Puțin 
la vorbă dar mult la trea
bă, Buțu a reușit să se evi
dențieze aproape, în fiecars 
lună, depășind sarcinile de 
plan cu 10—18 la sută. 
La volanul autocamionului 
„Steagul roșu" nr. 25 547 
HD activitatea comunistu
lui Buțu Alexandru a fost 
și mai. prodigioasă. Reparti
zat să aprovizioneze șantie
rele de construcții din. Vul
can cu diferite materiale, el 
a reușit să execute, zilnic 
pînă la 25 de transporturi. 
Nu a fost ușor. S-a apro
piat mai întîi de cei 4 încăr- 
cători-descărcători. Cînd a

A. NICHIFOREl.

INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
din toamna acestui an, 

de pe pîrîul
in urma, ploilor torențiale 

conducta de captare a apei potabile 
Braia din Lupeni a suferit O avarie. 
Timp de cîteva zile muncitori de la 
l.L.L. Lupeni au lucrat cu ardoare 
pentru remedierea avariei. Fără a fi 
chemați, numeroși locatari ai blocu
rilor din Braia au participat în tim
pul lor liber la lucrările de restabi
lire a alimentării cu apă potabilă. 
Printre aceștia se numără și Mun- 
teanu Traian. Barbu Hie și alții. Ini
țiativa lor este demnă de laudă.

întâlniri sportive
după-amiază pe stadionul din Petroșani va 
întîlnirea de fotbal, în cadrul campionatului

Mîine 
avea loc 
categoriei B, dintre Jiul Petrila și A. S. Tg. Mureș. In 
dimineața aceleiași zile la ora 11. în sala de sport a 
l.M.P. echipa de volei „Știința" se va întîlni cu volei
baliștii de la „Semănătoarea" București.

Sin Mieii:
Minerii de la Aninoasa care în lu

na trecută și-au depășit planul cu 
2 107 tone de cărbune, continuă să 
obțină noi succese în întrecerea so
cialistă. In primele 12 zile ale lunii 
noiembrie ei au extras din abataje 

' încă 151 tone de cărbune peste 
prevederile planului. Cu excepția sec
torului. I, toate celelalte sectoare pro
ductive ale minei .și-au depășit în 
aceșt răstimp sarcinile de plan. Frun- 

' tași jpe ‘ exploatare! sînt minerii sec; 
torului IV care pe baza realizafii 
de randamente sporite în abataje au 
extras în plus mai mult de 600 tone 
de cărbune. Un rezultat frumos au 
înregistrai și minerii din sectorul ПТ. 
Ih intervalul 1—13 noiembrie ei au 
adăugat la realizările anterioare alte 
244 tone de cărbune peste plan. Bri
găzile minerilor Ianc Victor. Stan 
Gheorghe, Schneider Francisc, Biro 
Ștefan, Asmarandei Augustin 
dus un aport substanțial la 
succese obținute de colectivul 
Aninoasa. .

ШІ

au a- 
noile 

minei
t

Cu planul depășit
Lucrătorii cooperativei meșteșugă

rești „Jiul" din orașul Petroșani au 
obținut în ultimele 10 luni frumoase 
succese în activitatea lor de deser
vire a -oamenilor muncii, s Colectivul 
cooperativei și-a depășit cu 24 la su
tă planul producției globale, iar la 
producția marfă a obținut o depășire 
de 17 la sută. Datorită preocupării 
permanente care a existat din partea 
lucrătorilor pentru economisirea ma
terialelor, cooperativa a obținut în 
această perioadă de timp economii hi 
valoare de 5 000 Iei.

(Continuare in pag. 3-a)

IN CLIȘEU: Șoferul Buțu Alexandru lingă volanul autocamionului pe care îl c

La clubul sin
dicatelor din Lu
peni continuă să 
fie deschisă o 
expoziție cu tema 
„Ocrotirea sănă
tății în Valea 
Jiului". Prin bo
gatul ei material 
ilustrativ; poze, 
grafice, planșe etc. 
— expoziția scoa
te în evidentă 
grija pe care sta
tul nostru o a- 
cordă ocrotirii să
nătății oamenilor 
muncii.

I



STEAGUL ROȘU

ț *
І „înflorește țara mea. Mi uit la ca șl «Iml ci-mi crește Inima". « 
I Acest ctntec cate într-adevlr în ton cu înfloririi șl întinerirea fie- ■ 
ț cărui colțișor al patriei noaetre dragi. Suceava, vechea cetate de scaun j
ț a lui ștefan cel Mare a întinerit In anii noștri. Puținele conetrucțll, *
’ vechi de sute de ani, s-au tranet ormat în piese de muzeu. In schimb «
» noul, frumosul și utilul te Intim pină Ia fiecare pas. ]n clișeu, se *
J vede doar un mic colțișor din tinăra Suceavă. E edificator nu ? ț

Descoperiri arheologice 
la Constanța

6u prilejul unor lucrări de canalizare și nivelare e- 
{actuate în noul complex de locuințe Tomis 1 din ora
șul Constanța, muncitorii au dat peste două sarcofage 
din lespezi mari de calcar. Continuate sistematic, să
păturile au scos la iveală un sarcofag mare, de familie, 
cu acoperiș în pantă dublă și un sarcofag mai mic. 
Deși ambele au fost jefuite în antichitate, sarcofagele 
eu mai păstrat o parte din obiectele inventariate: căni, 
opaițe, monede etc. care arată că mormintele datează 
de ia mijlocul secolului HI e.n. in sarcofagul mic s-a 
găalt un frumos cercel de aur cu o camec infățișlnd 
bustul unei femei, lucrat eu multă măiestrie.

Noile sarcofage. împreună cu cele descoperite aici în 
primăvara și vara acestui an, întregesc aspectul necro
polei de epocă romană a Tomisului 
care s-a extins mult îh partea de 
nord, de-a lungul drumului antic 
M ducea spre cetatea Istria.

Noi piese de muzeu
Colecția muzeului „George Enes- 

eu" din Dorohoi și Casa memorials 
din satul marelui muzician s-au îm
bogățit cu noi piese. Au fost expuse 
două mari fotografii, în original, care 
reprezintă casa unde s-a născut mu
zicianul cu familia Costache Eneseu, 
precum ?! hora organizată în anul 
1904 de tatăl compozitorului în spa 
tele casei din Cracalia. Sînt expuse, 
de asemenea, un pendul dăruit de. 
George Enescu unei rude, o baghetă 
de abanos cu capetele îmbrăcate în 
argint filigranat, cu care maestrul 
a dirijat o serie de concerte la lași, 
între anii 1919—1922, precum și di- 
fătite fotografii, scrisori și afișe.

*

Muzeul regional din Suceava я 
achiziționat și el 187 de documente 
ears au aparținut lui Ciprian Po- 
rtunbescu și familiei sale, un jurnal 
intim și 18 partituri originale ale 
compozitorului dintre care unele ine
dite, cum sînt „Hora", „Coana Chî- 
rița" și valsul „Souvenire de Vien-

NOTĂ; Expoziție de... neglijentă
In Valea Jiului numărul autabu- 

■țlor care efectuează transportul în 
comun a sporit mult în uitimii ani. 
E șl aceasta o dovadă că tînăra 
noastră industrie constructoare de 
autobuze și camioane a-a dezvoltat 
într-un ritm impresionant. Ți-e mai 
mare dragul să vezi un autobuz nou- 
eouj, frumos și elegant alergînd pe 
șoaelele Văii Jiului. Prea vechi nu-i 

r A N E C
^\ © Intr-un magazin de automobile, 

un vizitator se oprește, nehotărît, în 
fata unei mașini arătoase. Vînzăto- 
rul începe să-i laude calitățile:

— Această mașină este o adevă
rată perfecțiune I Faceți o achiziție 
minunată I Dacă plecați cu ea din 
Paris ia ora cinci dimineața, după 
cinci ore puteți ajunge la Lyon.

— Pa ? Șî ce să fac acolo atît de 
devreme ?

<
-Ж © Asociația mincinoșilor din Bur- 

lfngton (statul Wisconsin) a acordat 
titlul de cel mai mare mincinos al 
anului 1963 unui anume E. Burlin 
pentru această scurtă povestire : „Pes
cuitul merge atît de rău în ultimul 
timp, înclt nici cei mai mari minci
noși n-au mai prins nimic".

© In familia Brown se naște Un 
fiu mult așteptat. Fratele fericitei 
mame primește telegramă cu ur
mătorul conținut:

„A sosit un flăcău minunat, ne
potul tău".

Curind se primește răspunsul la 
telegramă :

„Nu am nici un fel de nepot- Dați 
afară pe uzurpator.

Д © — Ce se întîmplă cu aurul da

că îi lași în aer liber?
— Dispare.

V
© De unde crezi că-și iab scena

riștii ideile pentru creațiile lor ?

nici unul din autobuzele aflate sub 
îngrijirea „părintească" a celor de 
la I.G.G. Petroșani. Și totuși sînt 
cîteva autobuze îmbătrînite înainte 
de vreme. Printre acestea din urmă 
se numără și cel ce se vede în cli
șeu și poartă nr. 52 343 H.D. Săr
manul autobuz parcă a venit de la 
o expoziție de... neglijență. Scaune 
lipsă, o roată aruncată parcă inten

ționat să incomo
deze pe călători, 
geamurile murdare 
sînt doar cîteva 
din aspectele ce 
dovedesc cum este 
îngrijit. Fotogra
ful amator, care 
a imortalizat pe 
peliculă această 
formă crasă de 
neglijență, regretă 
un lucru. Acela 
că nu a reușit să 
prindă în obiectiv 
?1 pe „harnicii 
gospodari" ce răs
pund de grija a- 
caatui valoros 
mijloc de trans
port. Sperăm însă 
că cei în cauză 
vor lua măsuri în 
consecință.

D O T E
Judecind după filme, cred că 

unul de la altui.

® In timpul unei consultații me- 
1 dicale mama îl spune gdjuJIe băie

țelului ei t
- Și acum, puiule fii cuminte șl 

apune a-a-a-a-a, pentru ca nenea 
doctorul să-și poată scoate degetul 
din gurița ta

Tot mai hîne-i 
pe jos

în orășelul Kent (Anglie), ambu
lanța care transporta la spital pe 
cetățeanul William Kemf, rănit la 
omoplat s-a ciocnit de un camion. 
Rănitul a fost mutat din ambulanță 
într-un autoturism care a pornit ime
diat spre spital. Dar după cîteva mi
nute și această mașină s-a ciocnit 
de un alt vehicul. Imediat, Kemf a 
fost transferat într-un automobil al 
poliției. Dar din cauza unui vira] 
brusc, mașina a derapat și s-a oprit 
într-o vitrină. Obosit, după atîtea a- 
venturi, omul nostru a coborît din 
mașină și s-a îndreptat, singur, pe 
jos spre spital.
• ♦ .............................. .... 4

; tel mal latini l(nenin
aurifer tui aean

Jj Mineritul aurului pe teritoriul 
' patriei noastre are origini șiră- 
< vechi, menționate ineă de Hero
■ doi, părintele istoriei. &n calcul 
; efectuat recent arată că romanii 
; au extras și trimis in metropolă, 
" in cei 166 de ani de slăpinire a 
. Daciei, circa 650 000 kg de aur și 
!' 900 000 kg de argint. Republica 
,, Populară Romină define și azi do-
■ meniul cel mai întins din Europa 
' cu zăcăminte de aur: renumitul 
" poligon aurifer cuprins între văile 
J Mureșului și Arieșului.

; Pețteră fa anal
* In munții Harghita, intre Odor-

Î
hei și Ciuc, se. află o peșteră unică 
in felul ei. Pereții săi sini- formați 
f In cea mai mare parte din opal 
І translucid. La lumina lămpilor, 
* seinteieri galbene, verzui și aurii 
• izvorăsc din incrustațiile crlsiali- 
j ne ale bolților, coloanelor, lojilor, 
; treptelor făurite de natură în ini- 
î та muntelui, dină grotei străluci- 
J rea feerică a unei lumi de basm. 

И Mmm Rina amfllin 
4 Documentele aflate în Arhivele 
* Statului atestă prioritatea romi- •
• neascâ tn construcția avioanelor 
J amfibii. Acest original tip de a- 
J vlon a fost inventat de mecanicul 
J Ion Paulat din Galați in anul

• Un caz rar în
< 0n om de 40 de ani a trăit pînă 
recent, fără »ă știe, în simbioză eu 
fratele său geamăn.

Neobișnuita întîmplare a fost des
coperită acum cîteva zile, cînd acu- 
zînd dureri violente în abdomen, o- 
mul s-a hotărtt să se interneze In 
spital. Medicii l-au supus unei se
rii de examene, și radiografiile au 
arătat că este vorba de un corp 
străin care se afla în abdomenul 
bolnavului. Ei au hotărît să-l ope
reze și deschizînd abdomenul au 
avut o surpriză: „corpul străin" era

Tratament împotriva obezității
In revista „Medical Tribune" sa 

vântul artrerieah Rupert Turnbull 
prezintă o nouă metodă împotriva 
obezității în cezurile în eare regimul 
dietetic nu a dat nici un rezultat. 
Metoda se numește „a bisturiului". 
Noua metodă experimentată pe 12 
femei obeze în greutate de 150 pînă 
la 200 kg., constă în a extirpa pe 
tale chirurgicală pacientelor, aprozi-

■ m I m« »■ I » m»i

1908. Timp de trei ani după bre
vetarea ideei sale, Paulat iși rea
lizează planurile, biruind mari 
greutăți finatwiare. Aparatul său 
avea un fuselaj care forma chiar 
corpul de plutire și pe care erau 
montate două motoare, aripile, 
postul de pilotaj și roțile escamo-

varicîâfi
t abile. Avionuț putea lua zborul 
sau cobori, ații pe apă cit și pe 
uscat.

Mii inimi un nat nlati
Un colectiv de medici de la In

stitutul de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș întreprinde o serie 
de experiențe chirurgicale, Sub 
conducerea conf. uruv. dr. Pap D 
Popa loan, prorectorul institutului, 
medicii au efectuat — după o me
todă proprie — transplantarea to
tală a inimii la clini. Chirurgii au 
trecut inima unui cline „donator" 
(care in timpul operației a conti
nuat să bată) sub tegumentul din 
regiunea cervicală a ciinelui „pri
mitor". Clinele ou două inimi a 
supraviețuit normal. Transplanta
rea cordului la clini permite chi
rurgilor, fiziologilor, cardiologilor 
și biochimicilor institutului să 
studieze comportarea inimii sub

analele medicinii
un fetus viu, ajuns Ia un stadiu de 
formare destul de înaintat, deși atro
fie.

Chirurgul care a făcut operația a 
făcut următoarea declarație: „Pre
zența fetușilor paraziți este extrem 
de rară. După părerea multor au
tori, probabilitatea unui asemenea 
eveniment este de doi la cîteva mi
lioane, dar aproape întotdeauna fe
tusul este mort și seamănă cu o masă 
(umorală. In cazul nostru fetusul a 
fost viu și a rămas viu și cîțva timp 
după extirparea sa din abdomenul 
fratelui geamăn".

mativ 6 metri din intestinul subțire, 
In felul acesta alimentele trec mult 
mai repede din stomac în intestinul 
gros, redueîndu-șe absorbirea sub
stanțelor alimentare în așa măsură 
ineît se determină o rapidă pierdere 
în greutate-

Intestinul scurtat poate totuși aiH- 
gura o nutriție adecvată după ce 
cura de slăbire a atins punctli do
rit.

toate aspectele, urmărindu-se găsi- î 
rea unor căi de înlocuire fără risc J 
a organelor bolnave. j

йакипеап la Brațe» t
Un obicei statornicit din seco- f 

Iul 14 conținea privilegiul pentru j 
elevii școlilor brașovene cei de j 
fa Școala rominească din Sohei și • 
al liceului de lingă Biserica Nea- î 
gră înființai de marele umanist j 
Honterus — de a prezenta piese f 
de teatru la Casa sfatului, în fața J 
cetățenilor orașului. Cronicarul • 
Johannes Stamm a fost unul din- l 
tre pasionații frecventatori ai a- • 
epstor spectacole. Din scrierile sale • 
aflăm că, în 1677—1687, la Bra- ' 
șov s-a jucat piesa „Despre Titus J 
Andronicus și fiul său Vespasian”. ‘ 
Din scurta descriere a conținutu- t 
lui făcut de Stamm reiese că este * 
vorba de piesa lui William Shakes- « 
peare „Titus Andronicus", una din •• 
primele opere ale sale. •

IM narate le Inregittrare? 
a snnetnim ;

Muzeul politehnic al Palatului • 
culturii din lași a achiziționat re- • 
cent exemplare ale unora dintre • 
cele mai vechi aparate mecanice j 
de înregistrare și redare a sune- J 
telor. Printre acestea se află un * 
fonograf construit de Edison, un » 
aparat care redă simultan sunetul c 
a 5 instrumente muzicale, aparate • 
Ariston și Simphonion etc.
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Alegerile în organizațiile de partid 

Cum șl-a întărit rîndurile 
organizația de bază 
de la mina Olmpa l

or- 
to- 
că 

co-

Comuniștii de ia gura de mină 
Cimpa I s-au prezentat în fața adu
nării generale pentru darea de sea
mă și alegerea noimii birou al or
ganizației de bază Cu realizări fru
moase în producție. Conduși și în
suflețiți de comuniști, minerii cim- 
peni «u reușit în cele 10 luni încheia
te din anu] acesta să extragă 9 427 

• tone cărbune peste plan, cu 2 427 
tone mai mult decît angajamentul 
de întrecere anual. Dar principala 
realizare a colectivului acestui sec
tor o constituie faptul că sporul de 
producție dat peste plan, s-a realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii In abataje cu 23 la sută față 

\ de plan. Minerii sectorului au reali
zat totodată peste 420000 lei econo- 

ia prețul de cost al producției.
Organizația de partid a fost condu

cătorul și insuflețitorul luptei pentru 
realizarea acestor succese. Biroul 
ganizațlei de bază, în frunte ou 
varAșul Tănaae Emil a înțeles 
pentru a putea mobiliza întregul
lectiv al sectorului la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid, este ne
cesar ca organizația de bază să se 
întărească continuu, in jurul orga
nizației de bază a fost creat un 
activ fără de partid puternic, format 
din muncitori vrednici, devotați cau
zei partidului care a fost atras la 
sprijinirea acțiunilor întreprinse de 
organizația de bază pentru creșterea 
productivității muncii și întărirea dis- 
ciplinei în muncă. Majoritatea to
varășilor din activul fără de partid 
sînt încadrați în învățămîntul de 
partid, iar alții urmează învățămîn- 
tui de stat ori cursurile de califi
care ce funcționează pe lînga mină. 
Comuniștilor Ji s-a repartizat sarcina 
șă se ocupe de pregătirea a 1—2 
tovarăși din activul fără de partid, 
îndeosebi de sprijinirea acelora care 
cereau să fie primiți în rîndurile can- 
dj^aților de partid. Activul fără de 
partid a devenit astfel o rezervă im
portantă a organizației de bază din 
care aceasta a primit un număr de 
35 candidați de partid între care mi
neri și muncitori evidențiați ca Gă- 
lățan Filimon, Kacsor Carol și Marc 
Nicoiae, de a căror pregătire și edu
care s-au ocupat comuniștii Niculiță 
loan și Farkaș loan. Alți 21 membri 
și candidați de partid au fost pri
miți din rîndurile utemiștilor. In pe
rioada la care se referă darea de 
seamă rîndurile organizației de bază 
s-au întărit cu 56 membri și candi
dați de partid, cu 12 mai mulți fața

Demn de încredere 
și stimă 

(Urmare din pag. l-a)

cîștigat încrederea lui Stoica Nico
lae, a lui Răducanu Costel, Kolo 
Matei și Anghel Dumitru a insistat 
pentru introducerea unor noi metode 
de lucru. Numărul sporit de trans
porturi a îmbunătățit aproviziona
rea șantierelor cu var, ciment, fier 
beton, binale etc., dar în ace
lași timp a dublat și cîștigul oa
menilor. Acum nici unul dintre ei 
nu l-ar părăsi ori cîte greutăți ar 
întimpina. N-a fost neglijat nici au
tocamionul. După orele de lucru 
„Porumbița" intra o jumătate de oră 
în revizie. Buțu Alexandru se îngri
jește de motor, încărcătorii de caro
serie. Dimineața cfnd începe șutul 
„Porumbița" zboară spre locul de 
muncă curată și dichisită de ți-e 
mai mere dragul s-o vezi. Pentru 
meritele sale și atenta îngrijire a 
mașinii, Buțu Alexandru a primit 
recent drapelul de șofer evidențiat 
în muncă. Această distincție i-a fost 
atribuită pentru a treia oară în acest 
țn și pentru a noua oară de cînd 
lucrează în această întreprindere. 

de perioada corespunzătoare a 
lui trecut. In prezent la gura de 
mină Cimpa I își desfășoară activi
tatea 135 membri și Candidați de 
partid. Munca de primire în partid 
a fost orientată în primul rînd spre 
acele sectoare de activitate unde nu
mărul membrilor și candidaților de 
partid era mai mic.

In darea de seamă a biroului or
ganizației de bază s-au dat exem
ple de numeroși tovarăși primiți anu) 
icesta în rîndurlle membrilor și can- 
Jidațilof de partid, care prin munca 
ее o desfășoară* contribuie efectiv la 
bunul mers al activității politice ?i 
economice din sector. Devredici Io
sif este unul dintre ei. Ca urmare 
a pregătirii sale politice și profesio
nale, la propunerea biroului organi
zației de bază i s-a încredințat con
ducerea unui schimb de mineri în 
brigada lui Niculiță loan. Printre cei 
primiți în partid se numără și Codriii 
Teodor și Tdrdk Ionel, electricieni sîr- 
guincioși în producție, ce ajută efectiv 
minerii din abataje in realizarea pla
nului. Lucruri bune s-au spus în a- 
dunarea de alegeri și despre Negoi 
Petru, Furdui loan, Bîgu Coatache, 
Cioară Nicolae și Macaru Gheorghe, 
care la primirea în rîndurlle organi
zației de bază s-au prezentat bine 
pregătiți din punct de vedere poli
tic și profesional. Marea parte a ce
lor 56 membri și candidați de partid 
primiți de organizația de bază de 
la ultimele alegeri și pină în pre
zent sînt muncitori calificați, mineri 
activi, evidențiați in întrecerea so
cialistă, care șe situează în primele 
rinduri pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor de întrecere.

Continuînd să desfășoare și pe mai. 
departe o munca perseverentă pentru 
primirea de candidați și noi membri,^' 
luînd măsuri pentru activizarea tu
turor membrilor și candidaților 
partid, organizația, de bază în 
te cu noul ei birou va reuși 
ducă la îndeplinire sarcinile de 
răspundere ce-j ateu în față.

de 
frun- 
să-și 
mare

TRAIAN GOSTEA
secretarul comitetului de partid

E.M. Lonea

ț Cînd munca devine pasiune

Moanță Гап a

prezența. A-
a stat puțin in cumpănă asu- 
căror elevi să se 
a-i asculta. Zeci

I
 Clopoțelul a sunat prelung anun- 

(înd inceputul orelor de curs. lina 
cite una, ușile sălilor de clasă au 
început să se deschidă. Coridorul, 
plnă atunci liniștit, s-a umplut 
dintr-o dată de larma voioasă , a 
copiilor. Ultimii care au intrat In 
clasă au fost cei dintr-a lll-a. E- 
levul de serviciu a pregătit totul 
pentru începerea lecției: a șters 
tabla, a adus cretă, a făcut ordine 
In clasă- Aveau oră de limba ro- 
mină au conținut istoric.

Cînd învățătorul 
intrat în clasă to
tul era pregătit. 
Elevii așteptau li
niștiți in bănci, 

învățătorul a fă
cut 
poi, 
pra 
tiu 
asaltau nerăbdătoare, 
zimbea mulțumit. Așa

\ să-i vadă de fiecare dată pe elevii 
\ dintr-a Hl-a — bine pregătiți. Și

/ nit la Școala generală de 8 
( din Iscroni — ca practicant al 
stitutului pedagogic de 2 ani 
Deva.

...Ea început elevii l-au privit 
curioși. Cu timpul, însă, s-au obiș
nuit. învățătorul le vorbea clar, 
curgător, punind multă pasiune in 
munca pe care și-a ales-o. Uneori, 
după ore, mai rămUie in clasă, 
Stă de vorbă cu elevii, li întreabă 
ce greutăți întîmpină in pregăti
rea lecțiilor, le dă sfaturi. Intre el

decidă pen- 
de mîini îl 
învățătorul 

s-a obișnuit

) nu-s decît două luni de cirul a
( nit la Școala generală de 8

(
(
s
î
>
I
(
(
(f s I
I

L

ve- 
ani 
In
dia

•'

De la inceputul anului, brigada condusă de minerul Cfrciumaru Victor 
de la sectorul I al minei Uricani a extras peste prevederi 500 tone de 
cărbune.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Răchită Ioan. înainte de a pleca spre 
abataj.

Se schimbă
Constructorii de pe șantierul Lu

peni execută în prezent ultimele fi
nisaje, înaintea prezentării la recep
ție, la noul complex comercial cu 10 
unități. In unele spații — măcelărie, 
alimentară etc. — s-a început monta
rea instalațiilor frigorifice și sanitare. 
Tot în Lupeni, constructorii lucrează 
de zor la finisarea interioară a tr3si 
tronsoane din marele bloc „B 200" 
cu 9 etaje.

...înființat cu circa 200 de ani în 
urmă (1770) satul Lupeni s-a dez
voltat continuu. Deschiderea minei 
carbonifere în 1892 a impulsionat și 
mai mult dezvoltarea localității, prin 
construirea unor colonii, răniînînd 
totuși o localitate neglijată, peri
ferică. Astfel, în 1938 exista aici un 
singur spital cu 80 paturi deservit 
de 5 medici și 10 cadre medii sâni-, 
tare ; în 1944 existau în Lupeni doar 
31 cadre didactice șt 1 547 elevi, 
iar rețeaua comercială cuprindea nu
mai 18 unități.

w • • •Linii d
(Urmate din pag. l-a)

Aid întorc la reparații mecanice 
înainte de a intra In birou aud gla- 

și elevi s-a creat o adevărată ar- < 
monie reflectată și de nivelul bun 
de pregătire al acestora, de no
tele Obținute de ei la toate mate
riile de studiu.

Dar învățătorul Moanță Ion e 
știut să imprime elevilor și exi
gență față de propria lor pregă
tire. Așa se face că elevii dintr-a t 
lll-a vin cu I _ 
și așteaptă cu nerăbdare fiecare 
oră.

...Dar iată că învățătorul s-a 
decis. Au fost 

regularitate la școală ) 

chemați la răspuns j 
elevii Hanchel Ana, 1 
Udangiu -.heor- 
ghe ' și 
Laurențiu. 
răspuns 
sigur.

bănci.

Henter 
Toți au 

clar și 
Colegii ii 

saiisfăcuțiurmăreau din
cum răspundeau' la întrebări. In- S 
vățătorul era și el mulțumit. Ele- ) 
vii fuseseră bine pregătiți, ca în- ( 
totdeauna de altfel. S-a trecut apoi < 
la lecția nouă — „Coroana de foc". ( 
învățătorul a vorbit copiilor des- \ 
pre răscoala condusă de Gheorghe 
Doja, despre cauzele răscoalei, S 
despre cauzele care au dus la în- ) 
fringerea ei și despre consecințele) 
înfringerii. r

Ora a luat sfirșit pe neașteptate, ț 
Ca și în alte dăți, 
Moanță Ion a reușit să captiveze 
atenția elevilor prin nivelul bun 
de predare, clar, curgător. Așa 
cină munca devine pasiune.

învățătorul \

•î
CORNEA TIȚU 

iscroni

•s

adus o 
Lupeni. 

a cons-

fata orașului
Anii puterii populare au 

puternică înnoire vechiului 
Astfel, prin munca harnică 
tructorilor, orașul s-a îmbogățit cu 

. 2 295 apartamente moderne, 6 cămi
ne muncitorești cu 1 400 locuri, gru
pul școlar profesional, 2 complexe 
comerciale, frumosul cinematograf 
„Cultural' eu 500 locuri etc. In pre
zent își desfășoară aici activitatea 
138 cadre didactice, 41 medici, 136 
cadre medii sanitare și două spi
tale cu 360 paturi, 2 cluburi, 4 ci
nematografe cu 
blioteci avînd 
școlile din oraș 
transportul urban 
autobuze care anual transportă peste 
2 100 000 călători; s-au modernizați 
și întreținut 11 500 m p drumuri și 
J 100 m p poduri, in Litpefii se des
fășoară o bogată activitate sportivă : 
orașul dispune de arena sportivă, po- 
picărie, terenuri 
baschet.

1 564 locuri, 2 bi- 
37 000 volume ; în 
învață 5 030 elevi; 
este asigurat de 12

de fotbal, volei,

e f o r f
sul șefului de
Niță — adreslndu-șe cuiva din ca
mera de alături.

— Cheamă-l te rog pe Fănic din 
secție I Și cînd vine:

— Fănic, miine avem de lucru. 
Avem un defect la lieț. Trebuie lu
crat repede și bine.

— Mergem, numai să ne pregătim 
sculele.

Aceasta e o altă Idee de reportaj.

a
secție — inginerul

PROGRAMUL 1. Sumarul
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,00 Actualitatea muzi
cală, 11,03 Muzică populară cerută 
de ascultători, 12,00 Concert de 
muzică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,15' Duminică sportivă, 
17,00 Muzică populară. 18,00 Inter
pret de muzică ușoară, 18,30 Cărți 
care vă așteaptă, 19,30 „Am îndtă; 
gif o melodie" — emisiune de mu
zică ușoară romînească, 20,15 , Tea
tru la microfon : „Joc de societate". 
Prelucrare și adaptare radiofonică 
de Sică Alexandrescu după comedia 
„Papa se lustruiește" de Spiros Mel
ias, 22,15 Muzică ușoară interpretată 
de Nat-King-Colle. PROGRAMUL II 
8,00 Clubul voioșiei, 8,30 Concert 
de valsuri, 9,00 Muzică din opere 
cerută de ascultători, 10,00 Muzică 
populară, 10,33 Melodii distractive, 
11,00 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu", 13,15 Din fol
clorul muzical al popoarelor. 13,45 
Muzică ușoară interpretată de Mar
gareta Pîslaru, 14,15 La microfon:

PUBLICITATE
Teatrul «le stat 

Petroșani
ANGAJEAZA:

Șef serviciu producție — 
condiții: studii superioare și 6 
ani vechime în funcții culturale 
mu tehnico-administrative.

— Șef serviciu financiar — 
condiții: studii medii și 6 ani 
vechime în funcții economice.

— Portar-paznic.
— Electrician calificat.
— Conducător auto gradul I 

sau 11.
Informații la telefon 309—548.

ОХ»!. Produse 
Industriale

, — PETROȘANI —
ANGAJEAZA

— un gestionar la magazinul 
de mobilă Vulcan,
— un gestionar la magazinul 
solduri Vulcan,

Condiții de angajare : studii 7 
clase elementare, 5 ani vechime 
în comerț și o garanție materială 
la angajare.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din cadrul O.6.L. 
Produse Industriale Petroșani, 
str, Republicii nr. 102, etajul H, 
biroul 27.

i

Іs

ANUNȚ
I.C'.R.M' Petroșani
str. Republicii nr. 104, telefon 643

ANGAJEAZA
— 2 revizori principali gestiu

ne cu salarizarea 975—1 100 lei.
Informații suplimentare se pri

mesc de la șeful contabil al în
treprinderii.

de 16 no- 
la data de 
între orele 

distribui ti-

SFATUL POPULAR 
AL ORAȘULUI PETROȘANI, 
SECȚIUNEA COMERCIALA

ANUNȚĂ
Incepind cu data 

iembrie 1964, pînă 
30 noiembrie 1964, 
8—15 zilnic se vor
chetele de combustibil pentru anii 
1965—1966 populației 
Petroșani.

Distribuirea tichetelor se 
face in Halele de 
roul administrativ.

Pe această cale 
lația a se prezenta
dica tichetele de combustibil, cu- 
noscind că in orașul Petroșani 
nu se vor mai distribui în acest j 
an.

orașului

va
alimente, bi

rugăm popu- 
pentru a ri-

I

II

J

/ ЛА ЛЮ
15 noiembrie

Satira și umorul, 15,00 Din specta
colele Teatrului de operă și balet al 
R.P.R., 
Melodii populare, 
noutăți.
șoară,
20,05
slune
dans.

17,00 Muzică ușoară, 17,25
18,30 „Noutăți...

" —- emisiune de muzică u-
19,00 Album de romanțe, 

Muzică de^ dans, 21,30 Emî- 
literară, 22,00 Muzică de

Cinematografe
15 noiembrie

PETROȘANI — 7
Moral ‘63 ; Republica : 
PETRI LA; Totul răinîne 
LONEA — MINERUL: 

Noiembrie $
Ciociara ; 

oamenilor;
Cei șapte

magnifici; l.iVEZENI : Dragoste lun
gă de-o seară; ISCRONI : Galina 
Ulianova ; ANiNOASA: Valsul ne
muritor ; VULCAN ; Pași spre lună ; 
CRIVIDIA : Divorț itaiian ; PARO- 
ȘENI Cu toții acasă ; LUPENI — 
MUNCITORESC Domnul Topaze ; 
BARBATENI : Tudor, seria l—11.
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Cuvintarea președintelui Nasser 
in Adunarea Naționala a R. A. U

Haos în Asociajia europeană 
a liberului schimb

CAIRO 13 (Agerpres).
In cuvîntarea sa rostită

țările respective.
la des

chiderea celei de-a doua sesiuni a 
Adunării Naționale a R.A.U., preșe
dintele Nasser a subliniat că politi
ca externă a R.A.U. urmărește re
glementarea pe cale pașnică a pro
blemelor internaționale. El a decla
rat : „Noi năzuim spre o pace gene
rală, spre lichidarea imperialismului 
și a politicii bazate pe forță". Ară- 
tînd că între R.A.U. și S.U.A. nu 
există probleme litigioase directe, 
vorbitorul a menționat, în același 
timp, că R.A.U. nu aprobă sprijinul 
pe care S.U.A. îl acordă guvernului 
congolez în lupta împotriva forțelor 
răsculate din țară. El a spus că 
R.A.U. dorește să' întrețină relații 
bune cu Statele Unite ale Americii, 
și este în favoarea restabilirii unor 
relații amicale cu Marea Britanie. 
Totodată s-a pronunțat ■ împotriva 
bazelor militare britanice din Aden 
și Cipru.

In ce privește relațiile dintre R.A.U. 
și Uniunea Sovietică, Nasser a sub
liniat că acestea rămîn neschimbate 
și a mulțumit guvernului 
pentru ajutorul acordat mai 
construirea barajului înalt 
Assuan.

El a apreciat rezultatele 
ale celor două conferințe interarabe 
Ia nivel înalt arătînd că ele au con
tribuit la reglementarea unor pro-

bleme privind
Trecînd la probleme de ordin in

tern, Nasser a scos în evidență suc
cesele repurtate în ultimii ani în do
meniul economiei R.A.U. Au fost 
construite peste 500 întreprinderi, iar 
sectorul 
triei se 
prezent, 
sectorul
30 la sută față de anul 1961. „Gu
vernul R.A.U., a spus președintele, 
acordă și va acorda și pe viitor o 
mare atenție dezvoltării sectorului e- 
conomic de stat și creșterii nivelului 
de trai al populației".

de stat în domeniul indus- 
află în continuă creștere. In 
producția întreprinderilor din 
de stat a crescut cu peste

(Agerpres).

sovietic 
ales în 
de la

pozitive

Rachetele cu propulsie nucleară 
vor sluji omului în cucerirea 

cosmosului
WASHINGTON 13 (Agerpres).-
Prof. Harold Finger, directorul 

programelor de propulsie nucleară 
din cadrul Administrației naționale 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) din S.U.A., 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că „recentele încercări la 
sol ale reactorilor atomici ameri
cani au arătat că rachetele cu pro
pulsie nucleară vor sluji omul în cu
cerirea spațiului cosmic".

El a menționat că în urma încer
cărilor reactorilor „Kiwi" și „Nerva" 
se poate trage, concluzia că „la sfîr- 
situl deceniului următor sau la înce
putul anilor 80, rachetele cu propul
sie nucleară vor permite cosmonau- 
ților să debarce pe planeta Marte".

în 
că 
a-

ale cărei lucrări s-au 
de o săptămînă la 
declarat în esență 

președintele adu

STRASBOURG 13
„Europa (occidentală) este în peri

col", aceasta este concluzia generală 
la care s-a ajuns în timpul recentei 
sesiuni a Adunării consultative a Con
siliului Europei, 
desfășurat timp 
Strasbourg, a 
Pierre Pflimlin, 
nării.

„In momentul cînd în Asocia
ția europeană a liberului schimb 
(A.E.L.S.) s-a produs haos, ca ur
mare a hotărîrilor de la Londra, Co
munitatea Economică Europeană a 
fost zguduită, la rîndul ei, de ame
nințarea cu retragerea formulată la 
Paris în cazul că politica agrară co-

Mișcarea grevista din Italia
ROMA
Greva 

vineri in 
zilei de 
la grevă

Joi au 
iorii de 
lectrice ,

i 13 (Agerpres).
feroviarilor italieni a intrat 

I cea de-a șasea zi. In cursul 
12 noiembrie au participat 

i 200 000 de persoane.
I mai declarat grevă munci- 

la Uzina de instrumente e- 
„Varm" din Roma, revendi-

fi-
au-
de

muncitorilor de la opt 
societății americane de 
„Ford", care continuă 
de o săptămînă, amenință

...și din
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Greva 

liale ale 
toinobile 
mai bine
să se extindă și la celelalte filiale 
ale acestei societăți. Intrarea în 
grevă vineri noaptea а muncitorilor 
de la alte 24 de filiale ale societății 
„Ford" va paraliza, potrivit agenției 
Associated Press, producția de auto- 
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cînd majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de trai.

Vineri a început greva de 24 de 
ure a marinarilor de la compania 
de navigație de stat „Tirrenia", care 
cer revizuirea contractului colectiv 
de muncă și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

S. U. A
și camioane ale societății, cea 
doua ca mărime dintre compa- 
de automobile din S.U.A. Gre- 
cer încheierea contractelor de

nună nu va deveni o realitate 
viitorul apropiat". El a adăugat 
adunarea a dezbătut gravitatea 
cestei amenințări și și-a exprimat
dorința înlăturării acestei crize care 
riscă să distrugă din temelii edifi
ciul european.

„Convingerea noastră este că cri
za poate fi înlăturată, a declarat 
Pflimlin, dacă problema a cărei im
portanță nu trebuie subapreciată, este 
abordată atît de o parte cît și de 
alta, nu cu grija exclusiv de a apăra 
interesele naționale, ci într-un spirit 
de solidaritate europeană"...

Pe de altă parte, el a indicat că 
Adunarea a apreciat ca pozitive în
cercările vizînd „relansarea" Euro
pei celor „șase" în vederea unifică
rii ei politice și economice precum 
și propunerile făcute în acest sens. 
„Majoritatea dintre noi consftleră că 
un progres, chiar modest, este mai 
bun decît o stagnare, care riscă să 
fie preludiul dezmembrării" — a 
precizat Pflimlin.

In încheiere, referindu-se la situa
ția economică a Angliei, el a spus 
că „majoritatea membrilor adunării 
au înțeles gravitatea dificultăților 
britanice"... dar ea dorește totuși ca 
aceste măsuri adoptate să nu aibă 
decît un caracter temporar".

Noul program 
militar al Franței

■ PARIS 13 (Agerpres).
Guvernul francez a prezentat de- 

putaților Adunării Naționale 
program militar al Franței 
oada 1965—1970.

Programul menționează 
pînd din 1965 vor fi puse 
„primele elemente ale noii 
cleare strategice franceze, 
din avioane de tipul „Mirage-IV“, 
avînd la bord arme nucleare, pre
cum și din rachete de tip „sol-sol".

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, „costul total al armamentu
lui nuclear și clasic al Franței în,' 
viitorii șase ani se va ridica la suma 
de 80 miliarde franci".

pe
noul 
peri-

înce- 
punct

buze 
de-a 
mile 
viștii
muncă colective în baza prevederilor 
contractului încheiat la 18 septem
brie între Administrația generală a 
societății „Ford" și Sindicatul mun
citorilor din industria de automobile 
din S.U.A.
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Exporturile franceze lovite de măsurile 
restrictive britanice

menționat în capi-

Vie na

Franței, Valery 
noile ma

de

PARIS 13 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută joi, minis

trul Finanțelor al 
Giscard, a subliniat că
suri restrictive, adoptate recent 
guvernul britanic, „vor cauza pa
gube apreciabile exporturilor franceze". 
Ministrul Finanțelor al Franței a 
relevat că 70 la sută din exporturile 
franceze îndreptate spre 
lorînd aproximativ 400 
franci, vor fi lovite de 
suri. Cu toată această 
vernul francez nu are în vedere lua
rea unor măsuri de represalii, întru-

Anglia, va- 
inilioane de 

aceste mă- 
situație gu-

it, după cum s-a 
tala Marii Britanii, suprataxa de 15 
la sută impusa la unele mărfuri de 
import are un caracter provizoriu.

Referiîidu-se la situația economic- 
linanciară a Franței, Valery Giscard, 
a menționat că circulația monetară 
totală nu a crescut- in ultimele opt 
luni ale acestui an decît cu 4.1 la 
sută față de 7,9 
perioadă a anului

In ce privește 
irială a Franței
luni ale anului 1964, ministrul Finan
țelor a arătat că ea a progresat cu 
■7,1 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

la sută in aceeași 
trecut.
activitatea indus- 
in primele nouă

Inundații catastrofale
în Vietnamul de sud

SAIGON 13 (Agerpres).
Referindu-se la inundațiile care au 

provocat ravagii în provinciile din 
centrul Vietnamului de sud, agen
ția France Presse subliniază că 
populația acestor regiuni este în 
prezent amenințată de alte două pe
ricole — de foamete, în regiunile 
izolate, și de epidemii, îndeosebi de 
holeră. Inundațiile care au început 
cu două săptămîni ta urmă, ca ur
mare a celor două taifunuri — „Iris" 
și „Joan" — care s-au abătut asu
pra Vietnamului de sud au afectat 
îndeosebi provinciile Quang Ngai. 
Quang Fin și Quang Nam. unde a- 
pele au atins un nivel de 6 pînă la 
3 metri.

Pagubele materiale provocate nu
mai în aceste trei provincii se ridi- 

\că, potrivit primelor calcule efec
tuate la Saigon, între 80 și 90 la sută 
din totalitatea bunurilor populației. 
Potrivit acelorași surse, pagubele 
pricinuite culturilor au fost de sută 
la sută. Peste un milion de locuitori 
se află intr-o situație tragică. In 
provincia Quang Ngai, de pildă, 
fost înregistrați 
de locuințe au 
36 000 avariate.
a șeptelului a
ferată Saigon—Hue a suferit 
stricăciuni.

au
1 000 de morți, 14 000 
fost distruse, iar alte 
Cea mai mare parte 

pierit. Linia de cale 
mari

In cercurile politice înalte 
ale Su danului

KHARTUM 13
Intre președintele Sudanului, Ab- 

boud și primul ministru Khalifa au 
avut loc joi convorbiri la care 
participat și ofițeri superiori ai ar
matei sudaneze. Potrivit relatărilor 
agenției Reuter, una din problemele 
discutate a fost cererea partidelor 
politice sudaneze ca generalul Ab-

(Agerpres).

au

înlocuit din funcția de 
să se constituie 

Stat compus

guvernului au

un 
din trei

avut, de 
reprezen
ta vede-

boud să fie 
președinte și 
Consiliu de 
persoane.

Membri ai
asemenea, convorbiri cu 
tanți ai populației din sud, 
rea găsirii unor soluții pentru pro
blemele provinciilor din această par
te a țării.

că 
la 
forțe nu- 
compusă

Pretesal [flniDalilil 
йіі război Franz Hmr

VIENA 13 (Agerpres).
La 16 noiembrie va începe în ca

pitala Austriei unul din cele mai 
importante procese ale criminalilor 
de război. Pe banca acuzaților va 
apare fostul, căpitan SS, Franz No
vac, acuzat de a fi participat direct 
la asasinarea a numeroase persoane 
atît la Viena, Berlin cît și la Buda
pesta în calitatea sa de colaborator 
principal al lui Eichmann.

Convorbirile dintre reprezentanții 
celor trei părți din Laos

PARIS 13 (Agerpres).
La Paris continuă convorbirile 

dintre reprezentanții celor trei părți 
din Laos. Intr-un interviu acordat 
agenției France Presse, Phtimi Vong- 
vicit, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Neo Lao 
Haksat, care a sosit joi în capitala 
Franței, a declarat că nu s-a putut 
ajunge pînă în prezent la un acord 
în problema încetării focului în 
Laos. El a relevat că singurele pro
bleme în care cele trei părți ar pu-

cădea de acord, deocamdată, 
convocarea unei conferințe in-

iea 
sînt 
ternaționale pentru Laos și revenirea 
la Paris a conducătorilor celor trei 
părți, pentru a continua convorbirile 
la nivel înalt. întrebat asupra datei 
unei noi întîlniri de acest gen, Vong- 
vicit a arătat că într-un mesaj adre
sat prințului Sufanuvong, președin
tele partidului Neo Lao Haksat, pri
mul ministru Suvana Fuma îl infor
mează că intenționează să revină la 
Paris spre sfîrșitul lunii nc mbrie.

______________________ I

Orbitele sateliților deviate temporar 
de „torte misterioase"

George 
dreptul 

în sud-

o forță de gravitație 
vierea sateliților de la 
observată cu ajutorul 
lectronice, a adăugat 
însă nu s-a putut încă
mare este această deviere. Doi oa
meni de 
plecat în 
încerca 
blemă.

De- 
fost

TASS anunță că Mo- 
Șah, regele Afganis- 
a făcut o vizita ofi- 

R. P. Chineză, a sositI
 IRKUTSK.

hamed Zahir 
tunului, care 
cială in 

la Irkutsk.

Oaspetele va vizita timp de cî- 
teva zile diferite centre din Si
beria.

BOGO TA. Greva celor 17 000 de 
învățători din cinci departamente 
columbiene continuă de bîteva zile. 

2 Federația națională a învățătorilor 
/ a anunțat că în cazul în care au- 
> toritățile nu vor plăti salariile re- 
I ținute va fi declarată o grevă ge

nerală.

TOKIO. Noul prim-ministru al 
Japoniei, Sato, a propus ministru
lui transporturilor, Mațsuura, să 
reia tratativele japono-americane 
cu privire la prelungirea 
companiei aeriene de 
.Japon Air Lines" pînă

. York.
ROMA. 34 de membri 

rației din Roma a Partidului So
cialist Italian, printre care cunos- 
cuți activiști sindicali, au hotărît

_____

traseului 
transport 
la New

ai Fede-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322. automat 269.

I1ONOLULU 13 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, directorul Institutului 
de geofizică din Hawai, 
Woollard, a declarat că în 
insulelor Solomon, situate
vestul Pacificului, „forțe misterioa
se" deviază temporar orbitele sateli
ților. Se pare, a menționat el, că 
trecînd pe deasupra acestor insule, 
sateliții sînt atrași spre pămînt de

părăsească rîndurile P.S.I. și 
adere' la Partidul Socialist Ita-

excesivă, 
orbită a 
aparatelor e- 
dr. Woollard, 
stabili cît de

știință ai institutului au 
insulele Solomon pentru a 

să elucideze -această pro-

lația R. P. Bulgaria s-a cifrat la 
1 octombrie a. c. la 8 163 554 lo
cuitori. La orașe locuiesc 3 382 998, 
iar la sate 4 780 556 de persoane.

Incepînd din acest an, 
liceelor din Grecia vor 
examen de bacalaureat 
vor intra în instituțiile

sînt

guvern".
urma contactelor 
în ultimul timp 
și Olanda, cele

diplomatice la rang de

JANEIRO. In Brazilia 
din nou preturile la u-

să 
să 
lian al Unității Proletare, Intr-un 
document publicat la Roma, ei 
declară că au hiat această hotă- 
rîre deoarece „liderii P.S.I.
gata să plătească orice preț pen
tru a participa la

DJAKARTA. In 
care au avut loc 
intre Indonezia
două țări au stabilit să ridice mi
siunile lor 
ambasadă.

RIO DE 
au crescut
□ ele produse alimentare și mărfuri 
industriale. Prețurile la benzină și 
produse petrolifere, de pildă, au 
crescut cu 48 la sută, la făină cu 
30- -39 la sută.

GDANSK. In ultimii 16 ani, con
structorii de pe șantierele navale 
din Gdansk au construit 396 nave 
cu un deplasament total de 
l 656 000 tone.

SOFIA. Potrivit datelor Direc
ției Centrale de statistică, popu-

în- 
s-o

re-

ATENA, 
absolvenții 
da numai 

. după care
. de învățăm'mt superior fără a mai 

da examene de admitere. Ei sînt 
obligați doar să anunțe de la 

eput facultatea pe care vor 
urmeze.

CAIRO. Intr-un comunicat al
prezentanței din Cairo a Frontu
lui național de eliberare al Ara- 
biei de Sud se arată că forțele pa- 
iriotice controlează pe deplin re
giunea Dhala.

In regiunile Wadi Tim și Shaha. 
partizanii au aruncat în aer două 
camioane militare. 15 militari en
glezi au fost uciși, iar trei răniți.

TOKIO. Conducerea Consiliului 
general al sindicatelor din Japonia 
o examinat și adoptat recent pro
gramul tradiționalei ofensive de 
primăvară. Programul prevede spo
rirea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, sistarea creș
terii prețurilor la mărfurile de larg 
consum și alte revendicări.

ei
I
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