
Regională

Proletari din toate țările, trrtîțî-văl Hunedoara-Deva»

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

Anul XIV 
XIX Nr. 4033

Marți
2 octombrie

1962

4 pag. 20 bani

Deschiderea 
universitar la

anului
I.M.P ' • -

a avut 
festivă de 
noului an 
I.M.P.

au luat 
Negruț

mai rostit cuvîntări

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer 

au sosit la Djakarta

Ieri dimineață 
loc adunarea 
deschidere a 
universitar la

La adunare
parte tovarășii 
Clement, secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Ghinea 
loan, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc
U.T.M., Panfilie Gheor- 

i vicepreședinte al
Lit^Rtului popular orășe- 
Pftiesc Petroșani,

Ștefan rectorul 
Roman 
tehnic al 
didactice, 
vitați.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tovară
șul conf. univ. Constan- 
tinescu Ilie, prorectorul 
I.M.P. A luat apoi cu
vîntul tov. prof. Kovacs 
Ștefan, rectorul institutu
lui, care a vorbit despre 
rezultatele obținute în a- 
nul trecut universitar, 
precum și despre sarci
nile de viitor.

Kovacs
I.M.P., 

directorPetru,
C.C.V.J., cadre 
studenți și in

Au
de salut tovarășii Negruț 
Clement, din partea Co
mitetului orășenesc 
partid Petroșani, 
loan, din partea 
tului orășenesc 
Petroșani și 
Gheorghe, din 
Sfatului popular 
nesc Petroșani.

Din partea organiza
țiilor U.T.M. și Asocia
ției studențești de la ins
titut, a cadrelor didac
tice și studenților a vor
bit tovarășii Suciu Au
rel, secretarul comitetu
lui U.T.M., Măruță 
orghe, președintele 
ciației studențești, 
univ. Trohin Emil, 
catedrei electrotehnice și 
Mihăilescu Nicolae stu
dent în anul II.

După adunare, studen- 
didactice 

spre sălile 
ale I.M.P. 
loc prime- 

actualul an

de 
Ghinea 

Comite- 
U.T.M. 
Panfilie 

partea 
orășe-

Ghe- 
Aso- 
prof. 
șeful
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ții și cadrele 
s-au îndreptat 
de seminarii 
unde au avut 
lc ore din 
universitar.

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

ia Viscoza Lupeni, în secția de preparare 
chimică, operațiunea de descărcare a baratelor 
cere atenție, pricepere și o mare rapiditate în 
lucru. Specialiști în asemenea operații, mun
citorii Pera Grigore și Matache Ștefan și-au 
cîștigat pe merit titlul de fruntași ai acestei 
secții.

IN CLIȘEU : Pera Grigore și Matache Ștefan 
descărcînd una din barate.

SOtCESE DE SEAMĂ III MUHEfl MERILOR

Brigadă fruntașă pe sector
Din abatajele sectoru

lui III al minei Petrila 
se extrag zilnic însem
nate cantități de cărbune 

4*-ite sarcinile de plan, 
baza îndeplinirii rit

mice a planului de pro
ducție stă creșterea conti
nuă a productivității 
muncii. In luna septem
brie, randamentul obți
nut pe sector depășește 
pe cel planificat cu pes
te 15 la sută. Aceasta a 

permis minerilor de aici 
Bra. dea peste plan mai 

bine de 13.000 tone de 
cărbune.

Cele mai bune rezul
tate din sector au fost 
dobîndite de minerii bri-

• Aproape 20.000 tone de cărbune extrase 
peste planul lunii septembrie.

• Minerii din Uricani

găzii condusă de 
nistul Cîșlaru 
Muncind cu un 
ment care întrece 
planificat cu 1,5 tone de 
cărbune pe post ei au ex
tras în plus de plan 
peste 500 tone de cărbu
ne. Cu 
brigada 
menține 
cerii pe 
însemnate au obținut și 
brigăzile conduse de Pur- 
da Constantin și Bartok 
Iosif care au 
damente 
tone de 
cărbune 
pe post.

comu- 
Ioan. 

randa- 
pe cel

aceste realizări, 
lui Cîșlaru se 

în fruntea între- 
sector. Succese

de
obținut ran-
aproape 7

Pe primul loc 
în întrecere

In luna trecută harnicii 
mineri de la Uricani au 
ocupat primul loc pe ba
zin. Ei au extras din a- 
bataje 4.063 tone de căr
bune cocsificabil 
prevederile planului, 
de data aceasta cele 
mari realizări le-a 
bîndit colectivul sectoru
lui I care a livrat în plus 
2.683 tone de cărbune 
de bună calitate. Aici 
productivitatea muncii a

peste
Și 

mai 
do-

sînt fruntași pe bazin, 
sporit cu 13,4 la sută 
față de cea planificată.

Un bilanț rodnic
Minerii din Valea Jiu

lui au încheiat luna sep
tembrie cu un bilanț rod - 
nic. Planul pe întregul 
bazin carbonifer a fost 
depășit cu aproape 20.000 
tone de cărbune cocsifi
cabil și energetic. Cu ex
cepția minei Vulcan toate 
celelalte exploatări din 
Valea Jiului și-au depă
șit simțitor sarcinile de 
plan la extracția cărbu
nelui.

Progresul tehnic — calea sporirii 
producției de cărbune

DJAKARTA 1. Trimisul special 
Agerpres, Ion Gălățeanu, transmi
te :

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- i
Dej, președintele Consiliului de ’
Stat al R.P. Romîne, care împreu
nă cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 1
Miniștri, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, face o 
vizită de prietenie în Indonezia 
la invitația președintelui și pri
mului ministru al Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno, a sosit la Dja
karta luni la ora 13,23 ora locală 
(7,53 ora Bucureștiului).

Aeroportul Kemajoran, străjuit 
de palmieri legănați de briza o~ 
ceanului, este împodobit sărbăto
rește. Sînt arborate drapelele de 
stat ale Republicii Indonezia și 
Republicii Populare Romîne, dra
pelul forțelor armate ale Republicii 
Indonezia. Lîngă portretele condu
cătorilor de stat ai Republicii 
Populare Romîne și Indoneziei, pe 
frontispiciul de un alb imaculat 
al aerogării, scrie în limba indo
neziana: „Bun venit excelenței 
sale domnul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne".

In întîmpinarea înalților oaspeți 
romîni au venit pe aeroport df. 
Sukarno, președintele și primul 
ministru al Republicii Indonezia; 
dr. Leimena, locțiitor al ministru 
lui prim, generalul Nasution, mi
nistrul apărării și alți membri ai 
guvernului, înalți demnitari, per-- 
sonalități ale vieții politice, cul
turale și economice, generali si 
ofițeri superiori.

Era de față o delegație din 
Irianul de vest în frunte cu re
verendul Rumainum.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, șefii misiunilor diplomatice . 
acreditați la Djakarta și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Erau prezenți Pavel Si lard, am
basadorul R.P. Romîne în Indone
zia, și membrii ambasadei.

Pe aeroport se aflau mii de ÎO-- 
cuitori ai Djakartei și numeroși 
ziariști indonezieni, corespondenți 
ai agențiilor de presă, ziarelor și <~l 
posturilor de radio și televiziune I
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s-a îmbrățișați de asemenea# cu tu-» 
varășul Ion Gheorghe Mauser. J 

Președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne a preasentat dc^' 
ului Sukarno persoanele cate îl în
soțesc. Președintele Indoneziei a 
prezentat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej un grup de înalte' 
personalități ale Republicii Indo
nezia. Au răsunat acordurile so-, 
lemne ale imnurilor de stat ale 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Indonezia. In timpul into
nării imnurilor s-au tras 21 de 
salve de salut.

Comandantul gărzii de onoare, 
compusă din subunități reprezen
tând toate genurile de forțe ar
mate ale Republicii Indonezia a 
prezentat apoi raportul. Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
soțit de preeșdintele dr. Sukarno 
a trecut în revistă, garda de onoa
re. Fanfara a intonat „Imnul in
donezian pentru eroi"

Președintele dr. Sukarno s-a 
apropiat de microfon și a rostit un 
cuvînt de salut. Adresîndu-se înal- 
ților oaspeți, președintele Sukarno 
a spus :

Sîntem foarte bucuroși că 
avem prilejul să vă urăm bun 
sosit pe pămîntul Indoneziei.

Am fost de două ori în Ro- 
mînia, și de două ori i-am in-: 
vitat pe scumpii noștri prie
teni romîni să viziteze Indo-; 
nezia. Ei au promis să vină în 
țara noastră și iată că astăzi 
au sosit. Le urez din nou bun 
venit în Indonezia.

Am adresat conducătorilor 
romîni invitația de a veni la 
noi nu numai pentru că ei sînt 
prietenii noștri, tovarășii noș-: 
tri, ci pentru că sînt convins 
că vizita lor în Indonezia va 
contribui Ia întărirea legătu
rilor de prietenie între țările 
noastre-

Ziua de astăzi are o deosebi-: 
tă însemnătate nu numai da-

(Continuare în pag. 4-a)

străine, ziariști romîni.
Avionul „IL-18“ a apărut dea

supra aeroportului escortat de a- 
vioane cu reacție aparținînd forțe
lor armate indoneziene și după 
cîteva minute a aterizat. Din avion 
au coborât tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer si Cor- 
neliu Mănescu. Inalții oaspeți au 
fost întîmpinați de președintele dr. 
Sukarno care i-a salutat călduros. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și dr. Sukarno s-au îmbrățișat 
prietenește. Președintele Sukarno

un

( Lăcătușul Bugaru Al. de 
1$ la teromcentrala Paroșeni 

a adăugat Ia șirul succese- 
B, lor sale încă unul: repara-

< rea înainte de termen a 
? boierului pentru termofi- 
> carea blocurilor.

Realizarea planului de pro
ducție pe primele trei trimes
tre ale acestui an, la 24 sep
tembrie, a constituit un suc
ces deosebit pentru minerii 
din Valea Jiului. Munca plină 
de avînt a colectivelor de mi
neri, tehnicieni și ingineri pen
tru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate s-a con
cretizat prin extragerea peste 
plan, de la Începutul anului, 
a peste 94.000 tone de cărbu
ne. s-au evidențiat In lupta 
pentru depășirea planului de 
producție colectivele minelor 
Aninoasa, Lupeni, Uricani. Lo- 
nea și Petrila.

Depășirea planului de pro
ducție de către toate exploa
tările și majoritatea sectoare
lor s-a obținut in primul rind 
pe seama folosirii mai intense 
a capacităților de producție. 
In luna august a. c. s-a rea
lizat o viteză de avansare In 
abataje cameră cu 16,7 la sută 
mai mare decît media reali
zărilor pe anul 1961. La mina 
Lupeni, în abatajele frontale, 
se obține o avansare lunară 
cu 5,2 la sută mai mare față 
de anul trecut. Un progres se 
remarcă și la creșterea vite
zelor de avansare în lucrările 

^pț-ehldere «I nregătire Tr>

ing. PETRU ROMAN
director tehnic al C.C.V.J.

luna august a. c. s-a obținut o 
viteză de avansare cu 22,8 la 
sută mai mare la lucrările de 
pregătire și cu 10 la sută mai 
mare la lucrările de deschide - 
re, față de anul trecut. îmbu
nătățirea muncii în abataje 
este urmarea pe de o parte a 
extinderii mecanizării și a u- 
nor metode moderne de lucru, 
iar pe de altă parte Îmbună
tățirii organizării lucrului.

In primele 8 luni ale acestui 
an s-a extras cu susținere me
talică cu 26,3 la sută mai mul
tă producție decît In aceeași 
perioadă a anului trecut, a 
crescut mecanizarea încărcării 
cu 72,8 la sută în abataje, cu 
18,3 la sută în galerii și de 2,1 
ori in puțuri. Lungimea gale
riilor susținute metalic este 
cu 48,2 la sută mai mare decît 
cea realizată anul trecut.

Hotărîtoare în obținerea a- 
cestor rezultate a fost mobili
zarea permanentă de către or
ganizațiile de partid a colec
tivelor pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor lua
te Analizarea periodică de că-
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Trenul a sosit 
fără întîrziere

Regularitatea circulației este
indicator de calitate la căile 
ferate, 'Ținînd cont de valoarea 
fiecărui 
muncitori 
Petroșani 
susținută 
procent 
circulației trenurilor 
și de marfă.

Și totuși sint cazuri tind tre
nurile in parcurs suferă întîrzieri. 
Acestea se datoresc fie restric
țiilor de viteză, fie unor cauze 
neprevăzute. Dar sînt trenuri cate 
deși întirziate pe parcurs sosesc 
totuși la destinație la ora fixa' 
tă.

Mai zilele trecute, trenul 2114 
suferise o întîrziere de aproape 30 
minute din cauza unei șine rupte, 
ce a fost găsită de către un re- 

" vizor de cale. Mecanicul Balog 
; Traian se adresă fochistului său 
< Chiper Gheorghe:
' — Ne așteaptă un drum greu.
' Să recuperăm 30 minute nu e o

♦ treabă ușoară. Dar trebuie
* facem tot posibilul ca trenul 
î intre in stația Petroșani fără 
J tirgiere.

Folosind puterea de remorcaje j 
a locomotivei la maximum, me
canicul comunist și fochistul său 
au reușit ca stație după stație 
să reducă tot mai mult întirgierea.

La stația Pui, unde trenul are 
o oprire de 5 minute pentru cotn-

minut, colectivele de 
ceferiști din complexul 

desfășoară o muncă 
pentru asigurarea unui 
maxim a regularității 

de călători

ft

I
f o
♦

tre Biroul Comitetului orășe- • 
nesc de partid Petroșani a ac- | 
tivității conducerii combinatu- t 
lui a avut ca urmare concen- ♦ 
trarea eforturilor spre proble-1 
mele cele mai importante rl- j 
dicate de procesul de produc- ♦ 
ție. In anul acesta mai mult . 
decît în trecut s-a asigurat a- J 
provizionarea ritmică a ex
ploatărilor miniere cu mate
rialele și utilajele necesare. 
S-a extins la toate minele u- 
tilizarea stupilor metalici pen
tru susținere și a transportoa
relor scurte blindate 1 
mecanizarea încărcării în aba- ♦ 
taje cameră. Metode moderne * 
de lucru ca săparea puțului cu J o ae D mimue u
cofraj mobil, mecanizarea corn- * de - verifl.
plexa in abataje prin pluguri, ♦ " * r •
folosirea căruciorului de per- • 
forat de mare randament, au I 
fost însușite de brigăzile de $ 
mineri și se aplică obținîndu- * 
se rezultate bune. • r

Folosind din plin utilajele Ș 
din dotarea abatajelor și or- * 
ganizînd mai bine munca, nu- j 
meroase brigăzi de mineri au» 
obținut rezultate deosebite în * 
îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor. Nicolae loan și 
Ștefan Nicolae de la Uricani, ♦

-_____  ♦
pentru *

(Continuare în pag. 3-a)
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î
tind rezerva din tender, cei doi 
au constatat că apa le va ajunge 
pînă la Petroșani și au redus 
stationarea trenului la 2 minute.

Călătorii aflafi în tren la Bă
nită au constatat cu bucurie că 
trenul a sosit în stație la timp. 
Prilej de bucurie pentru sutele 
de călători dar tot odată și 
pentru cei doi ceferiști care prin 
munca lor au reușit să ducă tre- 

J nul la destinație fără întîrziere.
• I. CRIȘAN
• corespondent
••• >■ oo-a-ft-a-w- «
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* 
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de atletism au luat

victorie !R.P.R. Maroc 4-0
Reprezentativa de fotbal a 

țării noastre a întîlnit, dumi
nică la București într-un meci 
amical selecționata Marocului. 
Superiori din punct de vedere 
tehnic și tactic, cu o condiție 
fizică mai bună fotbaliștii noș
tri au avut inițiativa de-a lun
gul Inttegii întîlnlrl. Atacul a 
reușit de multe ori să stră
pungă apărarea supranumerl- 
că a oaspeților. La sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc, ta
bela de marcaj arăta scorul 
de 4—0 în favoarea echipei 
noastre. Rezultatul obținut șl 
jocul practicat dau speranțe 
pentru noi succese care să ri
dice prestigiul fotbalului nos
tru peste hotare.

•- «safe; ------

CAMPIONATUL REGIONAL

Minerul Vulcan
5-3

Numeroși spectatori prezențî pe 
stadion au plecat, putem spune, 
nu prea mulțumiți de jocul des
fășurat de Minerul Vulcan. Aceasta 
din cauză că jucătorii echipei gaz
dă nu au privit cu toată seriozi
tatea acest meci, au intrat pe te
ren prea siguri de victorie.

Primele 10 minute de joc apar
ține jucătorilor de la Minerul care 
atacă insistent. înaintarea cons
truiește acțiuni frumoase. Se pă
rea că acest meci nu va prezenta 
nici o dificultate. Insă oaspeții își 
revin și înjghebează cîteva atacuri 
periculoase. In minutul 16, profi- 
tînd de o greșeală a apărării, 
Răsădeanu deschide scorul prin
tr-un șut puternic : 1—0 pentru 
oaspeți. După acest gol, jucăto
rii de la Orăștie se apără orga 
mzat și atacă periculos. Egalarea 
survine doar cu 2 minute înainte 
de sfîrșitul reprizei : Cotroază, în 
plină cursă, șuteazâ puternic, iar 
un apărător vrînd să salveze în 
corner introduce mingea în plasă.

In repriza II-a jucătorii de la 
Minerul intră pe teren hotărîți să 
dștige. Ei- combină frumos cu 
pase precise și trag tot mai des 
la poartă. Astfel, în minutul 52 
Chicianu înscrie și scorul devine 
2—1 în favoarea gazdelor. Un 
minut mai tirziu vulcănenii înscriu

Coandă, Weiss, Zeno, 
Cri stea.

ȘT. EKABT

Cînd îfi subestimezi adversarul
După cinci minute de la înce

perea meciului de fotbal dintre 
Parîngul Lonea și C.F.R. Simeria, 
cei 1.200 de spectatori prevedeau 
deja o victorie la scor a echipei 
lor favorite. Prea siguri de victo
rie, jucătorii de la Parîngul pri
vesc însă cu ușurință întâlnirea 
permițînd ceferiștilor să echilibre
ze jocul, ba chiar să preia ini
țiativa. Oaspeții atacă periculos, 
trag la poartă din orice poziție și 
numai forma foarte bună a porta
rului Dima face ca gazdele să nu 
fie conduse.

Riposta dîrză dată de ceferiști 
îi trezește la realitate pe jucătorii 
de la Parîngul care încep la ria
dul lor să atace dar fără să fi*

CLASA
1. Victoria Călan
2. Minerul Deva 

Minerul Vulcan 
Parîngul Lonea 
Dacia Alba 
Dacia Orăștie 
Retezatul Hațeg

8. Dinamo Barza 
Minerul Aninoasi 
C.F.R. Teiuș 
Minerul Ghelar 
Jiul II Petrila 
Sebeșul Sebeș 
Siderurgîstul Hunedoara 
Constructorul Hunedoara

3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

t 16. CJF.B. Simeria

In sfîrșit,
A șaptea etapă a categoriei 

A de fotbal a fost așteptată cu 
legitimă emoție de suporterii 
echipei din Lupeni. Trecuseră 
doar șase etape și echipa lor 
favorită nu reușise să acumu
leze decît un singur punct. 
Hotărîți ca de astădată să ob
țină victoria, jucătorii de la 
Minerul au pornit încă de la 
început la atac. Chiar în mi
nutul 1, un șut a Iui Staudt ri
dică tribunele in picioare, dar 
mingea lovește bara. In minu
tul 2, gazdele sînt din nou pe 
punctul de a marca, dar Com
șa trimite cu capul pe lingă

— Dacia Orăștie 
(1-1)
din nou prin Precup. Jocul devine 
mai frumos. Pînă în minutul 65 
vulcănenii mai înscriu de două ori 
prin Cotroază și Puia. Se credea 
că scorul va lua proporții. Insă 
vulcănenii slăbesc alura, iar oas
peții nu se descurajează și trec 
la atac. Profitând de două greșeli 
grave ale apărării, ei reduc din 
handicap de două ori prin Ban- 
buleac și Găină. Astfel, meciul se 
termină cu scorul de 5—3. Din 
această partidă echipa gazdă tre
buie să tragă învățăminte. Nu 
trebuie niciodată să-ți subapreciezi 
adversarul; meciul nu se termină 
de dt la fluierul final al 
Iui.

arbitru-

A arbitrat bine Sergiu — Că
lan.

☆
In deschidere a avut loc me

ciul de juniori dintre Minerul
Vulcan și Progresul Reghin con
tend pentru campionatul republican 
de juniori. Deși superiori din 
puna de vedere tehnic, oaspeții au 
fost mai mult dominați. Jucăto
rii vulcăneni au luptat cu mult 
suflet pentru victorie și au ciști~ 
gat pe merit 1-0 prin golul înscris 
de Vlad. De la Vulcan s-au evi
dențiat 
Vlad și

nalizeze. Astfel, în minutul 18, 
Ujora aflat la 5 metri de poartă, 
trage dar, in brațele portarului. 
Primul gol este marcat în minutul 
30 de Chircu care reia cu capul 
In colțul porții.

La reluare, ceferiștii forțează 
egalarea dar apărarea bună a 
gazdelor clarifică toate situațiile 
critice. Totuși, în minutul 68 ei 
sînt pe punctul de a marca, dar 
Dima plonjează la picioarele unui 
atacant scăpat singur spre poartă. 
Apoi e rindul gazdelor să atace. 
In această parte a jocului, echi
pa Parîngul ratează dteva ocazii. 
Scorul de 2—0 este realizat în mi
nutul 90 de Moldovan care marcă 
cu capul la o centrare a lui Cris- 
tea.
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bară. Minerul atacă în conti
nuare, dar din cauza pripelii 
înaintării se ratează ocazii fa
vorabile de către Comșa, 
Staudt, Ion C. Ion. In această . 
parte a întîlnirii, oaspeții se' 

apără supranum:ric inițiind rar 
atacuri sporadice prin Aii.

începutul reprizei a doua se 
caracterizează printr-un joc 
anost, de slabă factură tehni
că cu mingi fără adresă. Cei 
care-și revin primii sînt mi
nerii. Ei pun din nou stăpînire 
pe joc și atacă forțînd des
chiderea scorului. La un ase
menea atac, în minutul 55, Po
pescu Viorel atinge mingea cu 
mina în careu și arbitrul acor
dă 11 metri. Lovitura de pe
deapsă este executată de Dră- 
goi, dar Faur, portarul ieșean 
respinge. Mingea revine din 
nou Ia Drăgoi care de astădată 

reușește să o introducă în pla
să. încurajați de gol, jucătorii 
de la Minerul atacă în conti
nuare și în minutul 60 prin
tr-un șut sec de la cîțiva me
tri Szoke urcă scorul la 2—0.

Conduși cu 2—0, ieșenii ies 
la atac și în minutul 63 reduc 
din handicap prin Aii, care în
scrie foarte frumos cu capul. 
Jocul devine mai dinamic. Fa
zele se succed cu repeziciune 
de la o poartă la alta dar re
zultatul nu mai poate fi mo
dificat. Și în această parte a 
intîlnirii ocazii mai multe și 
mai clare a avut echipa gazdă. 
La sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc, suporterii Minerului au 
aplaudat din toată inima vic
toria echipei lor favorite.

Victoria obținută este meri
tată. Formația minerilor a des
fășurat un joc mai închegat, 
cu mai multe suturi la poartă 
decît oaspeții. Echipa a dove
dit în acest meci că poate cîș- 
tlga cînd luptă. Apărarea s-a 

dovedit însă, în unele momen
te, nesigură în intervenții, iar 
atacul lipsit de eficacitate. E 
necesar să se 
mult spre a 

lacune.
In decursul 

remarcat Ion C. Ion, Comșa și 
Szoke de la Minerul și Aii, Voi- 
ea, Moțoc de la C.S.M.S. Iași.

La tineret, după un joc fru
mos,, gazdele au învins cu 2—1.

muncească incă 
remedia aceste

meciului s-au

*«****«***•»•****«««**»*«*«**********••»**

Instantanee: Suporterul numărul 1♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

♦

♦ Dacă însă te pune aghiuță

i

Are echipa fiul la suporteri cu 
miile. Unul însă îi întrece pe 
toți. Ce mai, e un suporter cît 
zece. Nu-i med, ba chiar nici 
antrenament să nu fie prezent în 
tribună. Cînd discuți cu el alte 
probleme e un om tare așezat, 
așa cum ti stă bine la vîrsta lui. 
—... .. .. — —o—..—.a sa

• deschizi vorba despre fotbal, lu- 
X crurile se schimbă. A doua oară
• n-o mai faci. Mi-a spus-o asta
• un prieten, dar nu l-am crezut.
• Acum îl cred. Nu că l~aș fi pro- 
X vocat la discuții; nic cei din jur.
• care-l cunoșteau, n-au făcut-o.
• Discuta el singur cu toți, ba și
• cu jucătorii lăudîndu-i la o fa- 
X Ză frumoasă și apostrofîndu-i la 
X fiecare greșeală. Redăm mai jos
• fragmente din discuții purtate la
• un meci ce l-a avut fiul de cu-•

*
« 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦

rînd.
Mingea se afla la Ciurdărescu. 

Acesta a tras un șut, dar mult 
peste bară. Suporterul numărul l 
scoase o exclamație de indigna
re.

— Ab, măi băiete! Cu ăștia 
să faci fotbal ? Ce face antrenorul

victorie a atlețllor romîni 
cursului a fost recordmana lumii 
lolanda Balaș, care a sărit 1,84 
m. din prima încercare, performan
tă superioară celei cu care a 
ti gat recent la Belgrad titlul de 
campioană europeană. Reprezen
tanta noastră a fost îndelung ova
ționată de spectatorii turci care 
au urmărit-o cu mare interes.

In ultima zi Maria Budan ne-a 
oferit o plăcută surpriză ctșiigînd 
proba de 80 m. garduri cu timpul 
de 11”6110. Neobositul V. furcă 
a terminat învingător în proba de 
200 m. plat. Luînd un start bun, 
furcă a reușit să se „desprindă" 
la 10 m. obținind o victorie ușoa
ră. Timpul înregistrat de elt 
21”8/10. Atleții romîni au domi
nat proba de 5.000 m. plat, cîști- 
gată de Z. Vamoș în 14’39”2'10. 
In proba feminină de aruncare a 
suliței a fost înregistrată o sur-. 
priză, Kacic (Iugoslavia) — 49,71. 
m. reușind să o învingă pe faoo-' 
rita Maria Diaconescu, clasată pe 
locul doi cu 48,45 m. La 
proba de triplu salt Pat
(R.P. Bulgaria) — 15,11 m. a re^ 
purtat victoria înaintea reprezen
tantului nostru Sori» loan 15,75-

Q------------------

HANDBAL

Constructorul 
Timișoara 9-9 (5-4)

ANKARA 1 (Agerpres). — Prin 
telefon de la trimisul special (A~ 
gerpres". 1. Go ga :

Urmărite timp de 3 zile de peste 
60.000 de spectatori concursurile 
celei de-a 21-a ediții a focurilor 
Balcanice 
sjirșit duminică pe stadionul ..11 
Mai“ din Ankara cu o dublă vic
torie a echipelor R.P. Romine-, 
clasate pe primul loc atit la mas
culin 
cursul 
noștri 
pioni

com
obți~

două

cit și la feminin. In da- 
competiției reprezentanții 

au cucerit 14 titluri de cam- 
balcanici, fiind aplaudați

călduros pentru frumoasa lor 
portare. Atleții iugoslavi au 
nut 10 titluri, cei bid gări 8, 
cii 2 și turcii 1.

V. furcă, învingător în
probe: 200 m. plat și 400 m. 
garduri, Z. Vamoș cîștigătorul pro
belor de 1.500 și 5.000 m. au fon 
incontestabil cei mai buni oameni 
ai echipei noastre. Gb. Popescu 
(suliță'), l. Dăndărău (3.000 m. 
obstacole) și C. Grecescu (10.000 
m.) au obținut victorii remarcabile 
in probe în care atleții bulgari și 
iugoslavi erau primii favor iți. De
sigur cea mai bună atletă a con-

S. S. E. Petroșani

și Constructorul Tîmi-

era așteptat cu inte- 
simpatizanții echipei

că timișorencele vor 
victorie la scor. De 
conduceau în minu- 
3—0.

In cadrul etapei a IV-a a 
turului campionatului republi
can, seria II, s-au întilnit du
minică pe terenul Elevul din 
localitate echipele S.S.E. Pe
troșani 
șoara.

Jocul 
res de 
locale, mai ales că ultimele e- 
voluții ale acesteia au lăsat 
de dorit.

După cum a început jocul 
se părea 
obține o 
altfel ele 
tul 10 cu

Revenirea localnicelor nu se 
lasă mult așteptată. Ele reu
șesc ea in trei minute să în
scrie două puncte. La un con
traatac, timișorencele reușesc 
să majoreze din nou scorul. 
In continuare elevele, jucînd 
mai aproape de valoarea lor 
reală, reușesc să înscrie trei 
puncte. (Eisler de două ori și 
Nemeș) stabilind scorul repri
zei la 5—4 în favoarea lor.

La reluare, inițiativa apar
ține tot localnicelor care reu
șesc să-și mărească avantajul 
la 6—4 prin Kellner.

Riposta timișorencelor 
fost imediată. Ele ău egalat

a

de nu promovează demente tine
re ?

Intre timp, Ciurdărescu a prins 
o minge din volei de i-a stat 
ceasul suporterului nr. 1.

— Ăsta da șut I Bravo Ciur
dărescu! In tine-i speranța echi
pei ! Am spus eu. Cu un centru 
atacant ca tine intrăm sigur în A.

— Păi. mai înainte parcă erați 
de altă părere — îndrăzni să~i 
spună un suporter ce nu~l cunoș
tea.

Suporterul nr. 1 nu-i răspunse, 
deoarece avea să-l critice de 
astădată pe Gbibea care greșise.

In decursul meciului a mai gre
șit și Melinte, Csutak, ba chiar 
și Ciornoavă și Martinovici, iar 
scorul continua să rămînă alb.

— N-avem echipă și pace. Un- 
de-i echipa de pe vremea cînd 
jucam și eu fotbal ? — vorbi 
ca pentru sine suporterul nr. 1 
treeîndu-și mina prin părul rărit 
de ani.

Intre timp, la un corner, Tîl~ 
vescu a marcat un gol spectacu
los cu capul.

— Gol, gol, se aude în tri
bune.

în scurt timp. Elevele reușesc 
însă să preia conducerea, de
oarece înscriu prin Nemeș. In 
continuare timișorencele, prin 
două contraatacuri clare, reu
șesc să majoreze scorul (8—1) 
iar în ultimul minut ele con
duceau cu 9—8. La ultimul 
atac al elevelor, o pătrundere 
spectaculoasă a lui Nemeș este 
oprită in mod neregulamentar 
pe semicerc de apărătoarele 
tlmlșorence și arbitrul acordă 
lovitură de la 7 metri. Eisler 
transformă imparabil astfel ci 
scorul cu care se încheie paf?; 
tlda devine 9—9. .**

A fost un meci specific de 
campionat, in care ambele e- 
chipe au luptat mult pentru 
rezultat. Păcat că latura spec
taculoasă a jocului a fost in
fluențată de numeroasele gre
șeli de arbitraj ale lui Scsens- 
ter (Sibiu).

Au Înscris : Eisler ( "' ‘ 
Kellner (3), Nemeș (2) pentL_ 
S.S.E. șl Bermaschi (4), 
pay (3), Balogh și Kones 
tru Constructorul.

De-a lungul Intîlnirii 
remarcat: Eisler, Nemeș, 
ner (S.S.E.) și Bermaschi, 
pay, Bran (Constructorul).

T. QORNEL

(4|4 
itny 

Tal- 
pen-!

s-au
Kell->
Tal-'

Bravo — spuse suporterul * 
către cei din jur : J

♦

w.

nr. 1. Apoi 
Are un cap băiatul ăsta...

Au urmat alte goluri.
— Avem o echipă mare 

spuse de astădată suporterul 
1 țopăind de bucurie.

— Totuși mai sînt lipsuri 
remediat — intră altul în dis~ Z 
cuție. Z

— Ce lipsuri, taică ? Nu vezi * 
că merge echipa ca ceasul ? La • 
anul sîntem sigur in A. .

— Dar și ziarul Sportul popu~ X 
Iar a criticat faptul că antrena- • 
mentele se fac tirziu și că nu • 
sînt schimbați jucătorii vîrstnici I 
ce nu dau randament. *

— Ce critică ? Au ei compete»- » 
ța să critice ? Știu ei ce-i aia J 
fotbal ? Și cu un aer de mare cu- ♦ 
născător strigă cit îl ținu gura. _ *

— Antrenorule! Ce păzești < Z 
Schimbă-1 pe Ciurdărescu că ruri * 
bun de nimic. X

Greșise din nou omul așa cum 
se intimpli la fotbal și pentru & 
asta a intrat din nou in dizgrația * 
atotștiutorului suporter rrr. 1 al e- • 
chipei. •
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în preajma deschiderii isouisai an 
de înv âfâmiiH de partid

or-
pe 
de

se-

Propagandiști 
temeinic pregătiți

Zilele trecute s-au încheiat 
cursurile de pregătire pentru 
propagandiști care au fost 
ganizate in timpul verii 
Ungă Comitetul orășenesc 
partid.

In lecțiile, expunerile și
mînariile din cadrul celor două 
cursuri care s-au desfășurat 
la Petroșani șl în Lupeni s-au 
studiat de către viitorii con
ducători ai cercurilor și cursu
rilor învățămîntuluî de partid 
documentele partidului nostru, 
cele mai importante probleme 
ale politicii partidului. Cursu
rile au constituit totodată un 
rodnic schimb de experiență 
pentru propagandiști. In în
cheierea cursurilor propagan
diștilor a fost predată lecția 
„Contribuția propagandei de 
partid la realizarea sarcinilor 
economice și ridicarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii'1. Apoi, între propagan
diști a avut loc un schimb de 
experiență.

Peste 11.000 de cursanfi
In noul an școlar în cadrul 

organizațiilor de bază vor 
funcționa peste 400 de cercuri 
șl cursuri de învățămînt de 
partid. Au fost organizate, de 
pildă, peste 100 de cercuri de 

Studiere a Statutului P.M.R. în 
care sînt cuprinși majoritatea 
candidaților de partid, precum 
și un număr însemnat de to
varăși din activele fără de 
partid. In 62 de cercuri de în- 
vățămint se va studia istoria 
partidului nostru. In noul an 
de invățămint vor funcționa, 
de asemenea, un număr însem
nat de cercuri de invățămint

I
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Brigada și-a sporit 
angajamentul

Cîud s-au prelucrat cifrele 
de plan pe 1962, comunistul 
Botar loan, șeful unei echi
pe de reparat cratere de la 
mina Vulcan s-a înțeles cu 
ortacii cum să contribuie 
mai bine la depășirea sarci
nilor de producție. Tovarășul 
Străuț lean, cel mai tînăr 
membru al echipei veni cu 
o propunere :

— Să folosim la reparații 
numai materiale vechi.

După o scurtă gîndire șe
ful de echipă spuse:

— E foarte bine. Noi avem 
in raza minei multe lanțuri 
de crațere 
le adunăm

Oamenii 
frunte cu 
echipa a pornit să 
lanțuri de crațer bucată cu 
bucată, 
ționate și apoi refolosite, la 
sectorul IV mai multe trans
portoare au început să func
ționeze cu lanț recuperat.

Echipa nu s-a oprit aici. 
A început să folosească axele 
de vagonete care erau arun- _ 
cate în jurul puțului vest. De J 
asemenea, din materiale re- 4 
condiționate au fost confec- * 
ționate capuri de acționare Ț 
pentru angrenaje. De ’ ’

începutul anului echipa 
scos din magazie cu 70 
sută mai puține 1____
decit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Recent, inginerul Cojocaru 
Toma, șeful sectorului a e- 
vidențiat într-o consfătuire 
de producție activitatea și 
inițiativa echipei conduse de 
Botar loan.

Zilele trecute comunistul 
Botar loan împreună cu lă
cătușii Străuț loan și Pîs 
Emil s-au angajat în fața 
conducerii sectorului să ri
dice valoarea economiilor în î 
acest an de la 25.000 lei ia 
40.000 lei.

N. ROVENȚA 
corespondent

vechi. Trebuie să 
și să Ie refolosim. 
au aprobat. In 
comunistul Botar 

adune

Verificate, re con di

de tip superior între 
cercuri de studiere a 
marxism-leninismului, 
de filozofie, iar în peste 50 de 
cercuri se va studia economia 
politică și economia industrială.

In cele peste 400 cercuri și 
cursuri de învățămînt care vor 
funcționa în noul an școlar 
vor studia mai bine de 11.000 
de cursanți, membri și candi
dați de partid, precum și nu
meroși tovarăși din activul 
fără de partid și utemiști.

care 12 
bazelor 
cercuri

Harnicul colectiv de la secția 
de panificație, din Vulcan își 
îndeplinește lună de lună sarci
nile de producție.

La baza succeselor obținute de 
acest colectiv a stat munca conș
tiincioasă a muncitorilor fruntași 
printre care se numără tovarășii 
Dinu loan, R.ovența Gbeorgbe,

Progresul tehnic 
producției

(Urmare din pag, l-a)

— calea sporirii 
de cărbune

Și-a respectat 
anga jamentul

Universifaie serală 
de partid

Incepind cu anul de invăță
mint 1962—1963 în orașul Pe
troșani va funcționa o nouă 
formă de învățămînt de partid 
de tip superior: universitatea 
serală de partid cu o durată 
de 3 ani. Programul de învă- 
țămlnt al universității prevede 
obiecte ca : economie politică, 
probleme de bază ale construc
ției socialiste în țara noastră, 
probleme de construcție de 
partid, probleme de tehnică 
industrială, probleme privind 
situația internațională.

La universitatea serală de 
partid au fost încadrate cadre 
cu munci de răspundere din 
aparatul de stat șl economic, 
ingineri, tehnicieni, profesori, 
activiști ai organizațiilor de 
masă, tovarăși cu un nivel de 
cunoștințe corespunzător pen
tru a face față cerințelor uni
versității serale.

Gabor Francisc și Cibu loan care 
fi-au luat angajamentul să pro
ducă pîine de bună calitate. Ei 
au mobilizat și pe tovarășii lor 
de muncă la lupta pentru o pli
ne de mai bună calitate. Condu
cerea întreprinderii „Jiul" Petro
șani s-a îngrijit de crearea de 
condiții bune de muncă brutarilor. 
Printre măsurile preconizate de 
conducerea întreprinderii a fost 
repararea bazinelor de apă și îm
bunătățirea instalației de ventila
ție, înzestrarea secției cu grătare 
special amenajate pentru așezarea 
plinii.

Ca rezfdtat al măsurilor luate 
și al strădaniei depuse, colectivul 
de muncitori de aici a reușit să 
producă piine de calitate buni 
apreciată de consumatori.

Ghioancă Sabin de la Lupeni, 
Bîrluț Clement și Solomon 
Ioan de Ia Lonea, Cristea Au
rel de la Aninoasa, Bartha 
Francisc de la Petrila și 
mulțl alții au obținut îm
preună cu brigăzile ce le con
duc depășiri la planul de pro
ducție intre 1.000 și 7.200 to
ne cărbune.

Rezultatele obținute pînă in 
prezent constituie doar o eta
pă în îndeplinirea angaja
mentelor anuale ce ni le-am 
luat. In ultimul trimestru al 
acestui an avem sarcina de a 
asigura toate condițiile pentru 
îndeplinirea și depășirea pla
nului pe anul viitor. Activita
tea tuturor colectivelor, în 
perioada ce a rămas pînă la 
sfîrșitul anului, trebuie să se 
concentreze asupra obiective
lor importante ce ne stau în 
față. Pentru asigurarea Înde
plinirii angajamentului anual
— de a realiza peste 
140.000 tone cărbune — 
necesar să fie mobilizat 
care colectiv de brigadă, 
tor și exploatare pentru
Uzarea peste plan In fiecare 
lună cel puțin a unei produc
ții echivalente cu planul unei 
zile, in acest fel se asigură’ 
creșterea producției zilnice pe 
exploatări la nivelul sarcinilor 
pe trimestrul I 1963 încă din 
luna decembrie a acestui an
— obiectiv important pentru 
crearea condițiilor optime de 
îndeplinire a sarcinilor pe a- 
nul viitor.

Paralel cu depășirea planu
lui la producție, la toate mi
nele trebuie să se acorde o 
atenție 
planului 
gătiri în 
tului de 
sarcinilor

O rămînere în urmă se con
stată în activitatea noastră 
privind organizarea muncii în 
abatajele frontale. Viteza de 
avansare medie pe combinat 
în abatajele cu front lung nu 
este la un nivel corespunzător. 
Cu toate că s-a introdus folo
sirea transportoarelor blindate, 
a stîlpilor moderni pentru sus
ținere, a perforajului rotativ 
pneumatic etc., nivelul reali
zărilor în aceste abataje este 
încă scăzut. Conducerea com
binatului și a exploatărilor 
trebuie să acorde atenția cu
venită organizării muncii în 
abatajele frontale pe bază de 
grafic ciclic și să antreneze în 
această muncă colectivele largi 
de mineri, tehnicieni șl ingi
neri.

plan 
este 
fie- 
sec- 
rea-

R. NICOLAE
corespondent

deosebită realizării 
de deschideri și pre
vederea creării fron- 
abataj corespunzător 
de producție.
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Particlpind la concursul organizat de redacția ziarului 
„Steagul roșu“, gazeta de perete „Energeticianul" de la ter
mocentrala Paroșeni se remarcă prin edițiile sale interesante 
șl mobilizatoare.

IN CLIȘEU: Tovarășii V ulpe Victor și Barcaru Mircea, 
membri in colectivul de redacție al gazetei de perete, pregă
tind o nouă ediție a gazetei.

Toate minele 
in acest an cu 
tilaje moderne, 
roase lipsuri la 
tor utilaje in funcționare 
utilizarea lor la capacitate op
timă. Urmărirea permanentă a 
folosirii din plin a utilajelor 
din dotația minelor este o im-: 
portantă sarcină în această 
perioadă și în același timp o 
rezervă însemnată în îmbună
tățirea muncii noastre.

In perioada ce a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, la toa-; 
te sectoarele și minele Văii 
Jiului va trebui să se mun
cească efectiv pentru reduce
rea și mai mult a numărului 
de brigăzi rămase sub plan 
(rezultatele obținute pină în 
prezent în acest domeniu deși 
arată un progres față de anul 
trecut nu sînt la nivelul sar
cinilor).

Odată cu asigurarea depă
șirii planului de producție, tre
buie să acordăm o atenție deo-: 
sebită realizării angajamente
lor privind creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Am arătat cîteva din sarci-: 
nile mai importante ce le a-: 
vem pînă la sfîrșitul anului în 
activitatea de producție. Pen
tru asigurarea 
tinue a 
tivltății 
ducerea 
necesar 
munca în toate compartimen
tele. Dacă la lucrările de in
vestiții subterane s-au obținut 
rezultate bune la majoritatea 
exploatărilor, s-a muncit nesa
tisfăcător în activitatea de 
construcții și montaje la su
prafață. Colectivul I.C.-M.M.
trebuie să facă un efort deo

sebit pentru îmbunătățirea 
muncii pe toate șantierele 
sale și să asigure realizarea* 
sarcinilor ce-i revin. Conduce
rea combinatului va acorda 
mai mult ajutor I.C.M.M.-ului 
și va urmări mal îndeaproape 
realizarea planului de investi
ții la suprafață.

Pînă la sfîrșitul anului au 
mal rămas 3 luni. De activi
tatea noastră In ultimul tri
mestru depinde îndeplinirea 
angajamentelor anuale șl în 
mare parte asigurarea condi • 
fiilor pentru realizarea sarci
nilor pe anul viitor. Activita
tea noastră în această peri
oadă trebuie să se desfășoare 
cu și mai multă însuflețire, cu 
mai multă eficacitate pentru 
îndeplinirea cu succes a aces
tor sarcini.

au fost dotate 
numeroase u-: 

Sînt nume- 
punerea aces- 

și

creșterii con- 
producției și produc- 
muncii și pentru re- 
prețului de cost este 
să ne îmbunătățim

Avancronica 99 OCEANUL" de Al. Stein
ln întîmpinarea celei de a 45-a 

aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, Teatrul de 
stat din Petroșani pregătește spec
tacolul cu piesa „Oceanul" de 
autorul 
cui din 
noștință 
încă cu 
na teatrului local s-a 
spectacolul cu piesa d 
personală", care a constituit unul 
din marile succese ale teatrului 
minerilor.

Piesa care se află în prezent 
în pregătire este una din valo
roasele creații ale dramaturgiei 
sovietice. Atît prin tematica abor
dată, cit și prin măiestria cu care 
a fost construită, ea suscită inte
resul, face ca de-a lungul celor trei 
acte spectatorul să trăiască, ală
turi de eroii piesei, bucuriile și 
frămîntările acestora.

Educarea oamenilor, soluționa
rea cu înțelegere a problemelor 
da viață — iată ideile ce stau la 
baza acțiunii. Viața pulsează pre
tutindeni, ridică probleme de a 
căror rezolvare depinde soarta u- 
nor oameni. Și pe contratorpilorul 
„Vznolnovannîi" — insuliță mi
nusculă în largul Oceanului Pa
cific — oamenii 
taifunul, se călesc

piesa „i 
sovietic Al. Stein. Publi- 
Valea Jiului a făcut cu- 
cu creația lui Al. Stein 

ani în urmă, cind pe sce~ 
prezentat 

,O chestiune

înfruntă eroic 
in luptă cu

greutățile. Viața ofițerilor și ma
rinarilor este analizată în piesă 
sub toate aspectele . Umanismul 
profund al piesei este dat tocmai 
de faptul că ea dezvăluie înțele
gerea manifestată de societate fa
ță de cei ce greșesc în acțiunile 
lor. Poziția fermă, combativă fa
ță de aceste greșeli se împletește 
armonios cu ajutorul cald, tovără
șesc, cu dorința sinceră de a-ți 
vedea tovarășul mergînd pe un 
drum drept. Piesa oferă prilejul 
de a vedea tipuri de oameni noi, 
care găsesc cele mai adecvate so
luții pentru rezolvarea probleme
lor de muncă, a celor familiare.

Comandantul contratorpilorului. 
căpitanul de rangul IU Platonov 
sau locotenentul major Ceasovni
kov sînt ofițeri tineri, plini de via
ță. Comunistul Platonov este un 
om botărît. dîrz, gata să înfrunte 
taifunul; e un marinar desăvîrșit; 
un om pentru care creșterea celor 
din jurul său constituie o proble
mă de căpetenie. Dar Platonov 
greșește profund în relațiile sale 
de familie, își neglijează soția, pe 
care n-o socotește „intelectuală"; 
își caută fericirea în afara cămi
nului său. El greșește pentru că 
îl apără neprincipial pe locotenen
tul major Ceasovnikov, după ce 
acesta comite o abatere. Dar răb-

darea soției sale, Anecika, spiritul 
tovărășesc al lui Ceasovnikov îl fac 
să înțeleagă netrăiniâa sentimen
telor sale față de Masa, faptul că 
poziția sa in unele chestiuni de 
viață n-a fost cea bună, lnțele- 
gînd aceste lucruri el privește cu 
ochi senini spre viitor, fiind con
vins că va urma calea cea bună. 
Ceasovnikov,. pe care la un mo
ment dat îl socotea ca fiindu-i 
potrivnic, abia acum îi devine at 
adevărat prieten. Devotamentul a- 
cestuia îl face si înțeleagă frumu
sețea sufletească a tovarășului său. 
generozitatea lui.

Figurile ofițerilor superiori Mi- 
rticev și Ceasovnikov-tatăl 
astfel creionate, incit 
grijă, căldură față de 
nerație de marinari, 
părintească față de cei 
împiedică însă să fie exigenți, bo- 
tărîți si combată manifestările de 
indisciplină. Această exigență as
cunde insă o bună doză de regret 
pentru fiecare măsură disciplinară 
aplicată, așa că aceste măsuri, 
luate în condițiile cele mai grele 
de pe vas, capătă sensul unor pro
funde acțiuni de educare comu
nistă, în spiritul intransigenței.

Chipurile personajelor sînt deo
sebit de plastic zugrăvite, ele re
prezintă figuri de oameni din via-

sini 
ele degajă 
tînăra ge- 
Dragostea 
tineri rui-i

ța cotidiană. Acțiunea, dat fiind 
aceste atribute, are o puternică 
notă de autenticitate.

Regia spectacolului este semna
tă de Alexandru Miclescu, iar 
scenografia de Paul Bortnovski de 
la Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" din Capitală, care are defi
cite sarcină să rezolve multiplele 
probleme puse de decorul destul 
de pretențios cerut de spectacol.

Din distribuție fac parte actori 
vîrstnici și tineri cunoscuți publi
cului nostru, precum și actori noi 
veniți care cu acest prilej vor evo
lua pentru prima dată pe scena 
teatrului minerilor, lată distribu
ția : loan Tifor (Platonov!), Lo
gbin Mărtoiu (Ceasovnikov-fiul); 
Dimitrie Bitang (Kukliri), Viorica 
Tifor și Ana Calda (Anecika); 
loan Negrea (Ceasovnikov-tatăl), 
Ana Colda și Astra Miclescu (Ma- 
șa), Constantin Posa (Minicev), 
Vasile Bojescu (Zub). Dumitru 
Drăcea (Tuman), Al. Codreanu și 
Reallini Lupșa (Zadornov), Al. 
Zecu (Svietlicinîi), Vasile Hașiga- 
nu (Alioșa), Georgeta Nicolae și 
Paula Codreanu (Prietenele Ane- 
cikăi), loan Roxin (Comandantul 
patrulei'), Maria Dumitrescu (Vîn- 
zătoarea), Ana Mire na (Colega 
Mașei), loan Cristescu (Un ofițer 
de stat major); Cornel Fer at (Ta- 
deus) și Ștefan Iliescu (Marinarul 
îndrăzneț).

£. EULEgl
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SopbătoQpeâ poporului chinez1 ovarâșlt Gheorghe Ghcorghlu-Dcj 
și ion Gheorghe Haurer 

an sosit la Djakarta
(Urmare din pag. l-a) 

toiită sosirii scumpilor noștri 
prieteni, ci și datorită faptu 
lui că astăzi, 1 octombrie, în
treaga Indonezie, de la Sabang 
la Merauke, este eliberată de 
sub colonialismul olandez. As
tăzi a fost coborît drapelul o- 
landez care a fluturat pînă 
acum deasupra Irianului de 
vest. Iată de ce am afirmat că 
această este o zi deosebit de 
însemnată pentru noi. In lup ■ 
ta noastră pentru eliberarea 
Irianului de vest, ne-am bu
curat în permanență de spri
jinul și simpatia poporului și 
guvernului romîn. îmi exprim 
din nou aici, ca și de atîtea 
alte ori, recunoștința noastră 
pentru acest sprijin.

Sper, scumpi prieteni, a spus 
în încheiere președintele dr. 
Sukamo că, în scurta dv. vizită 
in Indonezia, vom dovedi că po
porul indonezian nutrește sen
timente de adîncă prietenie 
față de poporul romîn, că noi, 
indonezienii, muncim și lup
tăm cu dîrzenie pentru cauza 
libertății, pentru construirea 
unei societăți prospere și jus- 
te, pentru socialism, pentru 
făurirea unei păci trainice în 

întreaga lume.
Vă mulțumesc încă o dată, 

fiți bine veniți.
Trăiască prietenia dintre 

Romînia și Indonezia.
A răspuns tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dei.
Permiteți-mi înainte de toa

te să mulțumesc cordial pen
tru amabila invitație de a vi
zita frumoasa dv. țară, pentru 
fericitul prilej de a cunoaște 
mai îndeaproape viața și mun
ca harnicului și talentatului 
popor indonezian.

In numele Consiliului de 
Stat și al guvernului Repu
blicii Populare Romîne, în 
numele poporului romîn vă 
transmit dv. și întregului po
por al Republicii Indonezia un 
cald mesaj de stimă și sinceră 
prietenie.

Ziua sosirii noastre la Dja
karta coincide cu un eveniment 
de mare însemnătate istorică 
în viața țării dv: Astăzi 1 
octombrie 1962 ia sfîrșit în 
mod oficial domnia colonială 
olandeză în Irianul de vest, 
împărtășim din toată inima 
alături de dv. bucuria pentru 
acest mare eveniment și ne 
exprimăm deplina satisfacție 
pentru realizarea acestei jus

Manifestări închinate prieteniei romîno-indoneziene
DJAKARTA — Trimisul spe

cial Agerpres Ion Gălățeanu trans
mite :

In aceste zile cuvintele „Romî
nia", „București** sînt adesea ros
tite în îndepărtata Indonezie.

In zilele premergătoare vizitei 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la Djakarta au avut loc di
verse manifestări consacrate prie
teniei romîno-indoneziene.

La 30 septembrie la Djakarta 
a luat sfîrșit Săptămîna filmului 
romînesc, în cadrul căreia au fost 
prezentate filmele ;,Post restant**, 
„Mîndrie**, „Darclce", „Băieții 
noștri**, „Alo, ați greșit numărul**, 
„Sa furat o bombă**. Toate aceste 
filme au atras un mare număr de 
spectatori, care le-au urmărit ai 
mult interes. Ziarele indoneziene 
au consacrat filmelor romînești 
cronici elogioase. Intr-o amplă cro
nică cinematografică, intitulată 
„Festivalul filmului romînesc**; 
ziarul ;,Warta Bhakti" scrie prin

te năzuinți naționale a poporu
lui indonezian. Poporul romîn 
dă o înaltă apreciere și pri
vește cu simpatie eforturile 
poporului indonezian îndrep
tate spre prosperitatea econo
mică și social-culturală a pa
triei sale, rolului activ al In
doneziei în viața internaționa
lă, meritelor deosebite ale 
scumpului nostru prieten, pre
ședintele Sukamo, în promo

varea înțelegerii și colaborării 
între popoare, pentru coexis
tență pașnică între state cu 
orînduiri diferite.

Este deosebit de plăcut pen
tru noi să constatăm ca între 
țările noastre situate în re
giuni geografice îndepărtate 

una de alta, s-au dezvoltat re
lații de prietenie și colabo
rare la baza cărora stă ata
șamentul comun al popoare
lor noastre la cauza nobilă a 
apărării și consolidării păcii 
în lumea întreagă.

Adresîndu-se președintelui 
Indoneziei, tovarășul Gheotr- 
ghe Gheorghiu-Dej a spus:

Sînt încă vii în amintirea 
noastră vizitele dv. în Romî
nia, convorbirile rodnice care 
ne-au prilejuit satisfacția să 
constatăm că părerile noastre 
în principalele probleme inter
naționale coincid, contribuția 
puternică pe care aceste vi
zite au adus-o la cauza prie
teniei dintre țările și popoa
rele noastre.

îngăduiți-mi să-mi exprim 
convingerea că vizita noastră 
va constitui o nouă contribu
ție la consolidarea și dezvolta
rea legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre Romînia și 
Indonezia, în interesul păcii 
și înțelegerii dintre toate po
poarele lumii.

Vă mulțumim din toată ini
ma pentru căldura și senti
mentele de prietenie cu care 
ne întîmpinați.

In încheiere tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej a spus 
în limba indoneziană: Salam 
hangat kepoba radejat Indo
nesia ! (Salut călduros po
porului indonezian) și a adre
sat urări pentru prietenia ro- 
mîno-indoneziană, pentru pa
cea în întreaga lume !

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ș; președintele Sukarno și-au 
strîns mîinile cu căldură. Preșe
dintele Sukarno a prezentat tova
rășului Gheorghiu-Dej un mare 
număr de personalități care au 
venit în întîmpinarea înalților oas
peți romîni.

Copiii personalului ambasadei 
R.P. Romîne din Djakarta au o-

tre altele : ;,Sînt multe de spus 
despre subiectele pe care le tra
tează filmele romînești, despre 
nivelul lor tehnic, despre modul 
în care ele reflectă idealurile po
porului acestei țări. Pentru cineaș
tii și actorii indonezieni aceste fii-» 
me sînt deosebit de valoroase*’.

In ziarele indoneziene apar note 
de drum și însemnări despre Ro- 
mînia.

Sub titlul ;,Scurtă privire asu
pra Romîniei bogată în munți, 
riuri și resurse naturale"; ziarul 
irBarita Indonesia** face o prezen
tare generală a țării noastre; rele- 
vînd succesele obținute în ultimii 
ani de poporul romîn în industrie 
și in agricultură. Ziarul subliniază 
că datorită acestor succese Romî
nia exportă astăzi numeroase tipuri 
de utilaj industrial. In ziarul ■„Eco
nomi Nasional" a apărut un ar
ticol intitulat ;,Toamna la Bucu
rești**. Autorul articolului scoate 

ferit tovarășilor Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe Mau
rer buchete de flori.

A urmat un moment impresio
nant; soiii poporului romîn, însoțiți 
de președintele Sukarno, au trecut 
prin „Poarta Indoneziei1*. care, 
după cum se spune aici, se des
chide numai în fața prietenilor 
Tradiționala „Poartă a Indoneziei** 
este un culoar viu alcătuit din 
băieți și fete îmbrăcați în splen
dide vesminte naționale din peste 
40 de regiuni ale Indoneziei. Un 
grup de tinere în costume națio
nale multicolore a oferit tovară
șilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer tradiționa
lele ghirlande de fiori cu care sînt 
încununați în Indonezia oaspeții 
de seamă-

După ceremonia primirii, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și președintele Sukarno au luat loc 
în mașini și cortegiul oficial, es
cortat de motocicliști, s-a îndrep
tat spre palatul Merdeka, reședin
ța oficială a președintelui Sukar
no.

Pretutindeni, de-a lungul celor 
aproape 5 km. străbătuți puteau fi 
citite urări de bun sosit: „Bun 
venit președintelui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, „Poporul indone
zian salută călduros poporul ro
mîn**; ,;Trăiască prietenia dintre 
poporul indonezian și poporul ro- 
mîn“. Locuitorii capitalei In
doneziei au ieșit pe șo
seaua Patrice Lumumba, pentru 
a~i saluta pe conducătorii de stat 
ai Republicii Populare Romîne. 
La principalele intersecții se aflau 
grupuri de interpreți de muzică 
populară care cîntau din instrumen
te naționale, specifice diferitelor 
regiuni ale țării. Miile de stegulețe 
romîne și indoneziene pe care le 
fluturau, aclamațiile lor entuziaste 
au constituit o expresie grăitoare 
a sentimentelor de prietenie nutrite 
de poporul Indoneziei față de po
porul romîn.

La intrarea in palatul Merde- 
ka, solii poporului romîn au fost 
salutați de tinere indoneziene, îm
brăcate în tradiționalele saron- 
guri. La reședința președintelui 
Indoneziei, conducătorii țării noas
tre au avut o scurtă convorbire cu 
dr. Sukarno. Apoi, însoțiți de as 
cesta, s-au îndreptat spre palatul 
Istara Negara, care va fi teședin 
ța oaspeților romîni în timpul vi 
zitei în Indonezia.

Vizita în „țara verii veșnice**-, 
cum i se mai spune Indoneziei; a 
început într-o atmosferă sărbăto
rească, de prietenie, caracteristică 
pentru bunele relații existente în
tre cele două țări.

în evidență ritmul impetuos al 
construcțiilor din capitală și din 
alte orașe din Republica Populară 
Romînă. ;,Un lucru este clar, scrie 
;,Economi Nasional**; nivelul de 
trai al poporului romîn crește de 
la an la an și aceasta se datorește 
dezvoltării economice a diferitelor 
ramuri ale industriei și agricultu
rii**.

La principala librărie din Dja
karta s-a deschis o expoziție a 
cărții romînești. In numeroase 
vitrine sînt prezentate fotografii 
înfățișînd aspecte din viața Ro- 
mîniei de azi.

Pe adresa ambasadei R.P. Ro-* 
mîne la Djakarta au sosit nume
roase telegrame de salut adresate 
oaspeților romîni de diferite orga
nizații obștești. In telegrame se 
exprimă convingerea că această vi
zită va întări și mai mult priete
nia dintre poporul romîn și po
porul indonezian.

PEKIN 1. Corespondentul A- 
gerpres. Emil Soran, transmite >

Poporul chinez a sărbătorit la 
1 octombrie cea de-a 13-a ani
versare a eliberării sale și a pro

L. I. Brejnev a sosit la Bled
BLED 1 (Agerpres)
La 1 octombrie, L. I. Brejnev. 

președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și persoanele 
care îl însoțesc au sosit în capi *

Tratatul de pace german ar contribui 
la însănătoșirea situației internaționale

— Declarația
BERLIN 1 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziaru

lui „Neues Deutschland" Raul 
Roa, ministrul afacerilor externe 
al Cubei, a declarat că a venit 
timpul să fie lichidate rămășițele 
celui de-al doilea război mondial 
prin încheierea unui tratat de pace 
cu cele două state germane și

---------------- ©

Stare excepțională
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). 
Ministrul apărării naționale din 

guvernul central congolez, Anany, 
a dat publicității un comunicat în 
care a făcut cunoscut că „pentru 
restabilirea legalității în Kasaiul 
de sud, bogată regiune minieră, 
guvernul central a decretat stare 
excepțională și a investit un co
misar extraordinar cu toate pute
rile civile și militare". Noul co
misar, Kangologo, a anunțat mi
nistrul Anany, va avea în subor
dine jandarmeria din această pro
vincie.

Această măsură a fost adoptată
---------------- 0-----------------

in Bolivia a fost decretată stare de asediu
LA PAZ 1 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat în 

Bolivia a fost decretată stare de 
asediu. Direcția informațiilor de 
pe lîngă guvernul bolivian preci
zează oă această măsură a fost 
luată în urma descoperirii de că
tre autorități a unui complot anti

0

ASHABAD. — După o vizită 
de cîteva zile în Turkmenia, la 
1 octombrie, N. S. Hrușciov, șe
ful guvernului sovietic a plecat cu 
avionul la Dușanbe, capitala Tad- 
jikistanului.

In dimineața zilei de 1 octom
brie N. S. Hrușciov a participat 
la o adunare a activului organiza
ției de partid din republică unde 
a rostit o cuvîntare.

SOFIA. — După cum anunță 
B.T.A., la 30 septembrie s-a în
cheiat cel de-al XX.-lea tîrg in
ternațional jubiliar de la Plovdiv 
la care au participat 27 țări, în
tre care și R.P. Romînă.

Tîrgul a fost vizitat în perioa
da activității sale de la 16 la 
30 septembrie de delegații ofi
ciale, oaspeți, oameni de afaceri 
— aproximativ 800.000 persoane, 
ceea ce constituie o cifră record.

DELHI. — La 1 octombrie s-a 
înapoiat la Delhi dintr-o călătorie 
îndelungată în străinătate primul 
ministru al Indiei Nehru. Jawahar
lal Nehru a participat la confe
rința anuală a primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului, care 
a discutat problema aderării An

clamării Republicii Populare Chi
neze.

In dimineața de 1 octombrie a 
avut loc în marea piață Tianan - 
mîn demonstrația oamenilor mun
cii din Pekin.

tala Sloveniei — Ljubljiana. Oas
peții sovietici au fost întîmpinați 
cu căldură de populația orașului

In a doua jumătate a zilei L.l. 
Brejnev a sosit la Bled.

lu R. Roa —
transformarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, demilitari
zat. Tratatul de pace, a subliniat 
el, contribuie la însănătoșirea si-, 
tuației internaționale. Dacă pute
rile occidentale nu vor fi gata să 
înlăture rămășițele celui de-al doi
lea război mondial, noi vom spri
jini încheierea Tratatului de pace 
cu R.D.G.

în Kasaiul de sud
pentru a pune capăt anarhiei din 
Kasaiul de sud, care s-a accentuat 
și mai mult în ultimele trei săp- 
tămîni după evadarea regelui Al
bert Kalonji din închisoarea de la 
Leopoldville. Guvernul central a 
ordonat jandarmeriei din Kasaiul 
de sud să nu se mai supună lui 
Kalonji. ,

După cum se știe, Kalonji. fos
tul rege al acestei provincii care 
produce peste 80 la sută din Pro' 
ducția mondială de diamante, a 
refuzat să plătească o parte din 
venituri guvernului central congo- 
lez- sy 

guvernamental pus la cale de par
tidele de dreapta „Falanga socia
listă" și „Partidul revoluționar 
autentic". „Falanga socialistă" a 
mai organizat o lovitură de stat 
în 1958, care însă a eșuat.

Potrivit agenției Associted Press 
au fost arestate 60 de persoane 
implicate în complot, 

gliei la piața comună. El a vi
zitat, de asemenea, Franța, Ni
geria, Italia și R.A.U. unde a 
avut întîlniri cu oameni de stat 
ai acestor țări.

WASHINGTON. — Agenția 
U.P.l. relatează că o comisie pre
zidențială, compusă din șase mem
bri, numită pentru a studia alcă
tuirea statisticilor în diferite tari 
privind folosirea brațelor de mun
că, a ajuns la concluzia că ori-' 
cum ai privi situația. Statele Uni~‘ 
te au un procent ridicat de șo
meri în comparație cu alte țări in
dustriale" . Raportul comisiei pre
cizează că „tabloul folosirii brațe
lor de muncă din Statele Unite nu 
arată mai bine chiar dacă ar fi 
judecat după metodele statistice 
folosite in alte țări".

ROMA. — Duminică a avut 
loc la Marzabotto — oraș în care 
în 1943 naziștii au împușcat a- 
proape 2.000 de locuitori — un 
mare miting antifascist, pentru 
pace si dezarmare. La miting au 
participat 
zistenței 
Boldrini,

numeroși membri ai re- 
în frunte cu deputatul 

secretarul general a! A’-W 
sociației naționale a foștilor par
tizani italieni.


