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Din activitatea ceferiștilor

Atenție încordată 1 Să urmărești exigent din ochi ca
litatea kilometrilor de fire de mătase, nu e lucru ușor, 
lat-o în olișeu pe bobinatoarea Cornoiu Maria din sec
ția a IlI-a a Viscozei Lupeni în timpul lucrului.

La Expoziția realizărilor economiei
naționale a R. P. Romîne

„Intr-o țară ca de basm“
Educatoarea Ani Stingă și-a strins cei 30 de copii 

in preajmă și a început să le povestească:
— Copii, astăzi o să facem o excursie minunată. 

Vom merge într-o țară ca de basm pe care au făurit-o 
mămicile și tăticii voștri cu miinUe lor. Țara aceasta 
e vecină cu grădinița noastră. In citeva minute vom a- 
junge acolo. Vă rog însă să nu faceți gălăgie și să vă 
țineți de șorțulețe Altfel, гіпа nu o să vă dea drumul 
înăuntru. Da ?

— Da a a a ! Da a a a!
’ Și doi cîte doi, „locuitorii" grădiniței de la „Casa 
^cînteii" au pornit spre expoziție.

— Și zîna e acasă ? — întrebă micuța Lidia Burnas.
— Și ne dă drumul ? vrea să știe Luigi Declesis.
— Da! Căci ați fost cuminți, le răspunde educa

toarea.
Și ușile de cristal se dau toate In lături. Cei mai 

mici vizitatori pătrund în „palatul de cleștar". Cu ochii 
larg deschiși privesc uimiți în toate părțile.

— Ce frumos e palatul acesta! se gîndește Maria 
Molnar. Am să-i spun și mămicuții clnd m-oi duce a- 
casă.

_ In fața standurilor cu jucării, „șorțulețele albastre" 
rup „rîndurile" și se îngrămădesc unul in altul. In 
cinstea lor, ursulețul bate toba, un avion a „decolat" 
și zboară făcînd cercuri largi prin aer, iar un tren a 
pornit in călătorie trecind prin mai multe tunete. Și 
multe, foarte multe păpuși au ieșit în „balcon" și le 
jac parcă semn cu mina.

— Ce bună este гіпа că ne arată atitea jucării fru
moase ! exclamă Olimpia Marin, bo
țind din palme.

Apoi micuții au intrat intr-un alt 
palat, ceva mai mic. Aici zîna le-a 
arătat un film minunat de desene a- 
riimate. Ce au mai rîs și au mai pe
trecut micuții de pățaniile...... hoațec
de la circ".

☆

Adunarea festivă consacrată 
Centenarului Universității 

din București

Clnd au ajuns din nou la grădi
niță, educatoarea a strins iar copiii 
in jurul ei și le-a spus :

— Copii am făcut astăzi o ex
cursie minunată prin „țara expozi
ției". Ati văzut acoto atitea și atitea 
lucruri frumoase; ați văzut mașini 
și jucării, hăinuțe și pantofiori. Nu 
uitait insă niciodată că toată această 
„lume ea de basm" a fost făurită da 
mămicile și tăticii voștri și de alții 
ca ei. Clnd' veți fi mari o să faceți 
și voi lucruri folositoare și fru
moase".

ION VĂDUVĂ 
redactor al Biroului de presă 

al expoziției

Imbunătăfirea rulajului vagoanelor
Indicatorul „rulajul va

gonului" reflectă felul cum 
este folosit parcul vagoa
nelor de marfă. Pentru 
acest indicator să fie 
permanență îmbunătățit, 
lectivele de muncitori
cadrul R.C.M.-ului Petro
șani nu precupețesc nici , un 
efort. In acest scop, au fost 
luate o serie de măsuri: 
s-a intensificat munca în 
privința reducerii timpului 
de mișcare a vagoanelor la

ca 
în 

co- 
din

Continuă șirul succeselor
La circulația fără întîr- 

zieri a trenurilor, un aport 
de seamă revine lăcătuși
lor de revizie. Ei sînt aceia 
care pregătesc garniturile 
de călători și de marfă în 
vederea expedierii, verifi
că și repară toate vagoa
nele introduse și răspund 
de starea vagoanelor din 
trenuri — de la plecare pî- 
nă la destinație.

Colectivul de muncă al

Economii la
Folosirea resurselor in

terne și economisirea judi
cioasă a materialelor este 
în centrul preocupărilor. 
Toate echipele de reparații 
și în special cea de forjori, 
lucrează cîte 4—5 zile pe 
lună cu material economi
sit. Nu odată ai să găsești

încărcare-descărcare și în 
tranzit cu manevră, s-a 
mărit tonajul pe fiecare 
tren de marfă expediat, s-a 
îmbunătățit regularitatea 
circulației trenurilor. Acest 
lucru a făcut ca rulajul va
goanelor să fie redus cu 
5,32 la sută. S-au eviden
țiat pe lîngă colectivul 
R.G.M.-ului, muncitorii din 
stațiile Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, Livezeni și Banița.

reviziei de vagoane din 
Petroșani a reușit să-și de
pășească planul de produc
ție cu 13 la sută. Datorită 
muncii depuse de către în
tregul colectiv, în frunte 
cu lăcătușii Măn.escu Pe
tre, Vîrzob Vasile, Bostan 
losif, Dâian loan, s-a reu
șit să se revizuiască și să 
se repare 42 714 osii con
venționale peste sarcinile 
de plan.

prețul de cost
pe forjorii 
Lăzărescu 
Constantin 
le, care în
fi predat la fier vechi.

Acest lucru a făcut ca să 
se înregistreze economii la 
prețul de cost în valoare 
de 42 000 lei.

Носа Avram, 
loan și Pavel 
colectînd meta- 

mod normal s-ar

Pregătirile 
de iarnă au

In acest art, colectivul a- 
telierului de zonă s-a do
vedit a fi la înălțime în 
ceea ce privește pregătirile 
de iarnă, care sint înche
iate înainte de .termen.

Printre lucrările efectuate 
în acest scop sînt revizui-

fosf Ier minate
rea și repararea motoarelor 
electrice, instalațiilor de 
aer comprimat, liniilor elec
trice de forță pentru sudu
ră electrică, vinciuriior de 
ridicat vagoanele, termi- 
nîndu-se totodată și aprovi
zionarea cu combustibil 
pentru iarnă.

Inlretineri bune
Buna întreținere a liniilor 

de cale ferată contribuie 
la circulație fără întîrzierî 
a trenurilor de călători și 
de marfă. De aceea, preo
cuparea întregului colectiv 
de muncitori din cadrul 
secției L 5 Petroșani este 
îndreptată tocmai spre a- 
cest obiectiv. De la Lupeni 
la Simeria Triaj și de la 
Subcetate Ia Caransebeș, 
echipele de la întreținerea 
căii, aparținînd acestei sec-

ții, muncesc de zor pentru 
a îmbunătăți starea liniilor 
de circulație. Acest lucru a 
făcut ca planul de repara
ții și de întreținere să fie 
depășit cu 2,72 la sută. O 
contribuție de seamă la a- 
ceste realizări a adus-o co
lectivul atelierului de repa
rații, care a depășit planul 
de producție cu 13,33 la 
sută, asigurînd echipelor 
toate materialele și piesele 
necesare.

Fotografia reprezintă schimbul condus de minerul Moloș Gheorghe — din brigada mi
nerului Marian Io an — de la sectorul II al minei Uri câni.

Miercuri au început în Capitală 
festivitățile consacrate Centenarului 
Universității din București.

La ora 11, în sala Palatului Re
publicii Populare Romine a avut loc 
adunarea festivă consacrată Cente
narului. Pe fundalul scenei, încadra
tă de drapele de stat ale R. P. 
Romîne și de datele festive „1864— 
1964“, se afla emblema Centenarului 
Universității din București.

In aplauzele îndelungi ale asis
tenței, în prezidiul adunării au luat 
Ioc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Leonte Rău- 
tu. Avram Bunaciu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Gheorghe 
Gaston Marin și Gogu Rădulescu. 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, acad. Șt. Bălan, 
ministrul învățămîntului, acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne. Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., Ion Cos- 
ma, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului Popular al Capitalei, 
Petre Enache, prim-secretar al G.C. 
al U.T.M., Ștefan Bîrlea, președintele

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși și prieteni. 
Stimați oaspeți,
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne felicită căl
duros corpul didactic, studenții și 
pe toți colaboratorii Universității din 
București cu prilejul împlinirii unui 
secol de activitate a acestei proemi
nente instituții de învățămînt su
perior.

Decretul prin care, ia 5 ani de Ia 
Utiirea Principatelor, Alexandru loan 
Cuza înființa Universitatea din ca
pitala Romîniei a marcat în viața 
culturală și științifică a țării un e- 
veniment de profundă semnificație, 
care corespundea aspirațiilor po
porul iii romîn spre cultură: și pro
gres, năzuinței de afirmare a cultu
rii naționale. Centenarul pe care-1 
sărbătorim acum constituie un pri
lej de cinstire a tradițiilor înaintate 
ale școlii superioare rommeștî, de 
omagiere a celor ce au pus bazele 
acestui lăcaș de învățămînt din Bu
curești, ale cărui începuturi datează 
încă de la sfîrșitul secolului XVII.

In ciuda condițiilor vitrege în ca
re a trebuit să funcționeze sub tre
cutele regimuri, Universitatea bucu- 
reșteană a devenit un important 
centru al vieții 
spirituale din 
Romînia, cunos
cut și apreciat 
și peste hotare. 
Numeroși sa- 
vanți. deschiză- 
zători de dru
muri în dome
niul lor de 
cercetare, au 
activat în ca
drul ei pentru 
formarea de noi 
și noi gene

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

O zi printre cei de la 
„drumurile suspendate'
Ii găsești pe drumuri 

bătute ori nebătute, pe 
dealuri și văi, prin po- 
iene și hîrtoape, pe jos 
sau cu mașina. Nu sînt 
mulți: șapte și cu șeful 
de echipă opt. Cînd i-ai 
cunoscut îndeaproape pe 
ai lui Turlungeanu de la 
funiculare nu-ți pare rău 
de oboseală. Ai ce afla 
despre ei. Există-oameni 
despre care ai vrea să 
scrii și să pui în scris 
toată căldura sufletului 
tău. Astfel de oameni 
sint cei din echipa lui 
Turlungeanu Constantin 
de la șantierul T.C.M.C. 
Corcești.

Pe urme
Peste dealuri și văi, la 

Coroești, la Uricani, la 
Aninoasa se întind sal
bele de metal ale funi- 
cularelor de șist ori de 
cărbune. Dealurile își 
dau mina pe deasupra 
văilor adînci, unindu-se 
prin brațele de lemn sau 
de metal ale pilonilor, 
prin cablurile de trac
țiune sau purtătoare. 
Umbli cu picioarele pe 
covorul de iarbă veștejită 
la mijlocul toamnei, ori 
pe sub bolțile

U.A.S.R.. academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, rectori ai unor 
instituie de învățămînt superior, membri 
ai Consiliului științific al Universită
ții bucureștene, invitați de pește ho-’ 
tare.

In sală se aflau membri ai G.G. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, reprezentanți: ai unor 
instituții- centrale și organizații ob
ștești; oameni de știință, artă și cul
tură, conducători ai institutelor de 
învățămînt superior din întreaga țară, 
numeroși studenți.

La adunare au participat invitați de 
peste hotare, reprezentînd 60 de u- 
niversități din numeroase țări.

Au fost prezenți șefii 'unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de acad. Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității din t ucurești.

Primit cu pi. ernice aplauze, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
numele Comitetului Central a! Parti
dului Muncitoresc Romîn, al Corisi-

(Corttinuare in pag. 3-a)

rații de luminători ai poporului, de 
purtători ai făcliei științei și cultu
rii. Aci s-au afirmat renumite școli 
de știință romînească: cea de ma
tematică, ilustrată de profesorii Spiru 
Haret, Gheorghe Țițeica, Traian La- 
lescu, Dimitrie Pompei, Simion Stoi- 
lov; cea de biologie și medicină, cu 
străluciții ei exponenți Dimitrie Voi
nov, Victor Babeș. Gheorghe Mari
nescu, Ioan Cantacuzino, Traian Să- 
vulescu; școala de lingvistică repre
zentată de Bogdan Petriceicu Haș- 
deu și Ovid Densușianu; cea de ar
heologie, de care se leagă numele lut 
Alexandru Odobescu și Vasile Pîr- 
văn; școala de istorie națională a 
savantului de renume mondial Nico- 
lae Iorga, nume la care s-ar putea 
adăuga multe altele, ale celor ce au 
dat strălucire întregului nostru în
vățămînt.

Citadelă a științei. Universitatea 
a promovat bogate tradiții progre
siste, a contribuit la. răspîndirea 
ideilor înaintate. Minți luminate din 
rîndurile corpului didactic, ca și ale 
studenților, au militat pentru nobile 
idealuri umaniste, pentru progres so
cial, s-au ridicat împotriva curente
lor reacționare si a fascismului, au

•

(Continuare în pag. 3-a)

ale frunzarelor. Pe dea
supra ta, la 20—30 de 
metri înălțime, intr-un 
continuu dute-vino, trec 
cupele funicularelor; la 
Uricani, la Aninoasa, la 
Coroești... Sînt funicula- 
rele pe care le-a ridicat 
în Valea Jiului echipa 
de opt a lui Turlungeanu 
Constantin.

Maistrul responsabil de 
lucrare, tov. Dumitrescu 
Constantin ține neapărat 
să te lămurească asupra 
„caracteristicilor princi
pale" «- cum Ie numește 
dînsul — ale acestei e- 
chipe.

-- E un colectiv de 
oameni harnici, pricepuțî 
și uniți la treabă. Nu 
lucrez cu ei de azi, de 
ieri, ci de ani de zile. 
Cel mai tînăr om din e- 
chipă are 21 de ani. A- 
vea 16 ani cînd a fost 
primit în echipă. In mun
ții Vrancei. la Govora, 
la Sinaia, la ZIatna, la 
Bocșa, la Aghireș, pretu
tindeni pe unde au tre
cut. oamenii aceștia au 
muncit cu spor. Munca 
noastră cere pricepere,

I. CIOCLEI

galbene (Continuare în pag. 3-a)
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maselor de tineri de a-și în- 
visurile, de a se afirma prin 
și învățătură, necesită din 

organizațiilor U.T.M. o preo- 
susținută pentru organizarea

Invitație spre frumos
Tinere! noastre generații îi este 

caracteristică setea de cultură, dra
gostea pentru frumos, năzuința de 
a cunoaște. Această consecință fi
rească a marilor posibilități pe care 
partidul și statul nostru socialist te 
crează 
făptui 
muncă 
partea 
cupare
—- cu sprijinul sindicatelor, al condu
cerii cluburilor —- a unei bogate ac
tivități cultural-educative pentru tine
ret.

Organizațiile U.T.M. — în marea 
lor majoritate — răspund în măsu
ră tot mai mare acestei cerințe și 
astfel, timpul liber, tinerii au 
posibilitatea de a șl-1 petrece util și 
plăcut. In orașul Lupeni, bunăoară, 
numai în ultima lună s-au organizat 
două concursuri „Cine știe cîștigă* 
care au avut ca temă uriașele trans
formări petrecute în viața poporului 
nostru în cei 20 de arii care au tre
cut de la eliberare; alți 14 tineri au 
fost examinați în cadrul concursului 
„iubiți cartea" devenind purtători ai 
insignei „Prieten al cărții", iar în 
evidențele bibliotecii clubului numă
rul cititorilor tineri s-a ridicat la 
4100. Interesul crescînd al 
din Lupeni față de carte e 
și de faptul că numai într-o 
lună în rîndul lor au fost
-► prin standuri cu vînzare — cărți 
în valoare de 10 000 tei.

In afara joilor de tineret, tinerii 
mineri și muncitori aninoseni sînt in
vitați tot mai des la spectacole pre
zentate în cadrul clubului de formații 
artistice de amatori. Recent la Anî- 
neasa a fost deschis în cadrul clu
bului lectoratul de cultură generală 
Ia care dih îndemnul organizațiilor 
u.t.M. s-au înscris peste 30 tineri 
Merită remarcată preocuparea comi
tetului U.T.M. de la mina Aninoasa 
pentru îndrumarea tinerilor care nu 
aii terminat in întregime cursul ele
mentar spre a-și completa studiile 
în cadrul
vență. 
Înscris 
a veni 
U.T.M.
generală de 8 ani din localitate spre

mei exis-

concursul 
important

la Lonea, joile de tine- 
țlnut cu regularitate. In 
întreprinderi, între care 
Petrila, mina Vulcan,

Petroșani, numărul tineri- 
la activitatea formațiilor 

amatori este încă mic.

or- 
des- 
dis- 
lite-

PE SCHELELE PETRILE I

tinerilor 
reflectai 
singura 
difuzate

a organiza consultații de două ori 
pe săptămînă.

Pot fi date multe alte exemple de 
grijă pentru folosirea condițiilor crea
te în scopul creșterii nivelului de 
cultură al tinerilor, educării lor co
muniste, dezvoltării gustului lor pen
tru frumos. Este însă necesar să se 
arate că în această privință 
tă și o serie de deficiențe.

Astfel, in orașul Petrila, 
„Iubiți cartea" — mijloc
de atragere a tinerilor la citirea lite
raturi! — e neglijat; comisia de 
examinare a concurenților e descom
pletată încă din primăvară. In ul
timele luni, 
ret nu s-au 
mai multe 
preparația 
U.R.U.M. 
lor atrași 
de artiști

Pentru tinerii muncitori din minele 
și întreprinderile Văii Jiului se 
ganizează încă puține recenzii 
pre cărți beletristice și tehnice, 
cutii despre eroii preferați din
ratură. La clubul din Lupeni tinerii 
au fost atrași la organizarea unor 
reușite expoziții de fotografii despre 
realizările regimului nostru democrat- 
popular. Această inițiativă trebuie 
însușită și de organizațiile U.T.M. 
și conducerile cluburilor din celelal
te localități.

Organizațiile U.T.M. trebuie să se 
preocupe cu inițiativă și pricepere 
de organizarea unor acțiuni cît mai 
variate, mai interesante, care să a- 
tragă un număr cît mai mare de ti
neri la cluburi, la joile șl dumini
cile de tineret.

Necesitatea intensificării preocupă
rii organizațiilor U.T.M. pentru orga
nizarea unor activități cultural-educa
tive mai numeroase, mai variate, e 
impusă și de faptul că venirea ano
timpului friguros restrînge activitățile 
în aer liber. Se impune ca comite-

Privind Petrila în aceste zile de 
toamnă de pe dealurile din împre
jurimi, priveliștea este semnificati
vă pentru tot ce se petrece în aceas
tă veche așezare minerească. De pe 
vîrful Piscului, de pe dealul lui Ma- 
mătă sau de pe oleanțurile Leșie! vezi 
larg desfășurate noile construcții ce 
se întind în lunca Petrilei.

Despre mersul lucrărilor de pe 
șantier, despre contribuția tinerilor 
în procesul de producție ne-a vorbit 
cu însuflețire tînărul inginer Gorno- 
vîceanu Adrian, șeful șantierului.

— Cel care vizitează șantierul 
nostru își dă seama de la bun în
ceput că marea majoritate a munci
torilor de aici sînt tineri. In între
cerea socialistă sînt cuprinși, ală
turi de vîrstnici, mai bine de 200 
de tineri. Mttlți dintre ei sînt evi
dential în întrecerea socialistă, au 
crescut și s-au format ca Zidari pe 
acest tînăr șantier.

Intr-adevăr, șantierul din Petrila 
poartă amprenta tinereții. In fiecare 
brigadă, la fiecare bloc aflat în con
strucție întîlnești meseriași tineri,
stăpîni pe meserie, Brigada de zidari 
condusă de Postolache Dumitru este
formată în întregime din tineri.
Dintr-o evidență a biroului organi
zației U.T.M. de pe șantier reiese că 
vîrsfa medie a tinerilor din brigadă 
este 21 de ani. De numele acestei 
brigăzi sînt legate lucrările de zidă
rie de la blocul E 5 și mai bine de 
jumătate din zidăria blocului E 1

Ion, cu frații Talpoș 
cu Laiu Nicolae. Be- 
ceilalți tineri din bri- 
acum de zor la ten-

zidari de 
muncitori 
depășiri lunare 
sută.

na
nei

te orășenești gjg. întreprinderi. îm«s «jjuî de fotBa^

Uit
în

in

invățămîntului
număr de 60 
clasele V-V1I, 
sprijinul ior,

a intervenit pe lingă școala

fără fret- 
tinefi s-au 
iar pentru 

comitetul

preună cu conducerile cluburilor, 
avînd sprijinul nemijlocit al sindica
telor, să treacă ia întocmirea unor 
mmu' e activități cultural-educati
ve pentru perioada de iarnă care sâ 
asigure folosirea educativă a timpu
lui liber ai tinerilor în lunile care 
urmează.

Studenții la muneă patriotica
Mobilizați de organizația U.T.M., 

numeroși studenți de la Institutul 
de mine din Petroșani au participat 
în toamna acestui an la mai multe 
acțiuni patriotice. Printre altele, stu. 
denții petroșănem au efectuat 2 56Q 
ore de muncă patriotică la con
struirea noului cămin.

In total, studenții de la I.M.P. au 
efectuat în. ultima perioadă pește 
3 200 ore de muncă patriotică. La a- 
ceste activități s-au evidențiat în mod 
deosebit studenții din grupele ani
lor II și III facultatea de mine și 
cele din anul IV facultatea electro
mecanică.

4

casele, cum își îngrijesc 
gardurile, curțile și drumu 
rile, cum vin cu noi propu 
neri în fața tînărului lor 
deputat pentru continua în
frumusețare a cartierului. Și 
deputatul lor, cu entuzias
mul c,e caracterizează vîrs 
ta tinereții, se bucură de

VEȘTI DIN 
La amenajarea complexului 

seortiv
Deseori, mal ales în zilele căldu 

. roase, zeci de tineri mineri, și mun
citori de la mina Uricani pot fi -vă- 

rnuncinjd «ДЦеаіижіазак îtt tâm
pul lor liber, la amenajarea comple
xului sportiv din localitate. Terenu- 
ȘS5 dc mare și el e. în curs
de reamenajare, i șe adaugă tere
nuri de handbal volei, baschet, pre
cum și pista de atletism, 
prezent s-a 
de lucrări 
care trece 
fost mutat.

La o recentă acțiune 
patriotică, la care au participat nu
meroși tineri din sectoarele 1, IL UI 
șl V ale minei, s-au prestat alte sute 
de ore de muncă patriotica. In ca
drul acțiunii s-au evidențiat tinerii 
Cîrlig Iosif. Venter Anton, 
Ioan, Georgescu Gheorghe 
meroși alții.

Rod al unei singure acțiuni 
în subteran

constituie pentru 
tinerii muncitori 
de la E.M. Uri-

Pînă în 
efectuat un mare 1 Volum 

de nivelare, 
peste aceste

Galeriile minei

dinea zilei: pregătirile în 
vederea lunilor cu ploi și 
mgneț care vor urma.

— Să prevenim din timp 
surprizele neplăcute cură, 
țirid șanțurile din circum. 
seripția noastră.

Propunerea tînărului de 
nutăt a fost primită cu in-

Dacă într-o zi treburile 
vă vor purta prin orașul 
Vulcan, vizitați unui din 
vechile sate cartiere, respec. 
tiv circumscripția nr. 12. 
situată în colonia de jos 
Aici veți gă$i un lucru ca
re contrastează cu vîrsta. 
cartierului : grija deosebită

Cu entuziasmul ce-i caracterizează vlrsta
ooooooo oooc-oaoa

pentru buna întreținere a
fondului locativ și a stră
zilor, pentru înfrumusețarea 
cartierului. Și firesc vă veți 
întreba : Cui i se datorește 
aceasta ?

Utemistul Chetroiu Aurel, 
deputatul circumscripției va 
verii cu următorul răspuns •

— Cetățenilor din cele 
trei străzi cuprinse în cir
cumscripția nr. 12, anume 
strada Alică, a Fabricii și 
strada Scurtă.

Intr-adevăr locuitorii stră
zilor mai s^is amintite do
vedesc mult spirit gospodă
resc, lucru ce se constată 
din felul cum își întrețin

:oooaoe ocoooocc doooogocqqoqqqoooooeoccc. qdogcdoqooodoooctooeeeoc оооеемс ooocqoc© oooqoo 
teres. Cu toții au fost de a- 
cord ca profitînd de timpul 
frumos să treacă de îndată 
a acțiune ca ploile de 

toamnă și apoi înghețul să 
nu te pricinuiască neplă
ceri.

Cu un tînăr deputat cum 
este utemistul Chetroiu Au
rel, care a știut să trezeas
că spiritul gospodăresc în 
rîndurile cetățenilor din cir
cumscripția sa, nu e 
rate că acest vechi 
al orașului Vulcan 
dește o preocupare 
nută pentru o bună 
dărire, pentru înfrumuse
țare.

fiecare propunere tradusă în 
fapt prin muncă colectivă, 
și-i îndeamnă pe cetățenii 
din circumscripția sa la noi 
acțiuni.

Repararea străzilor, cu
rățenia curților, depunerea 
resturilor menajere în la
curi stabilite de unde să fie 
ridicate de către I.C.O., a- 
poi efectuarea de reparații 
mici la case și garduri 
stau în permanență în a 
ienția cetățenilor din aceas
ta -circumscripție.

La recenta întilnire a tî
nărului deputat Chetroiu 
Aurel cu alegătorii săi s-a 
discutat ® problemă la or-

de mi- 
cartier 
oglin- 
SUsțî- 

gospo-

iar drumiil 
terenuri a

de muncă

Ivanov 
și nu-

Șeful de brigadă împreună cu frații 
săi Nicolae și 
Petru și loan, 
rințan loan și 
gadă lucrează
cuieiile interioare ale unui bloc cu 
56 de apartamente. Lucrînd cu en
tuziasm, tinerii de atei își depășesc 
lună de lună cu pînă la 40 la sută 
sarcinile de plan, iar lucrările exe
cutate de el au primit întotdeauna 
calificativul de foarte bine,

Cu același sîrg muncesc și tine
rii din brigada lui Timar Iosif. în
șirați de-a lungul schelelor, Bojoc 
Nicolae, Foro Wilhelm, Demian E- 
mil, lanc Alexandru. Rotaru 
ghe și ceilalți 18 țineri din 
lucrează de zor la tencuîrea 
blocului E 2. Ii dăm tare, 
șeful de brigadă, ne așteaptă alte 
blocuri să le tencuim în aceste zile 
frumoase de toamnă.

Zidarul Budică Nicolae este un 
priceput și vrednic șef de brigadă. 
El are multi ani de muncă pe șan
tierele de construcții din Valea Jiu
lui. timp în care a dobîndit o bo
gată experiență. Pentru succesele de 
seamă dobîndite în producție, el a 
fost decorat în acest an cu Ordinul 
Muncii clasa a III-a.

— Brigada mea, spunea tov. Bu
dică. este mai puternică decît în a- 
nuil trecut. Am întărit-o cu vreo 10 
zidari tineri, stăpîni pe meserie. U- 
temiștii Băluță loan. Filip Alexan
dru, Eftimie Dumitru, Fulger

Petrile! 
a cț>n- 

împodo- 
ate a<3-

Gheor- 
brigadă 
fațadei 
spunea

loan,

reali- 
ie-au

URICANI
câni o importantă sursă de 
zare a sarcinilor pe care și 
asumat în ce privește colectarea de
fier vechi necesar oțelăriilor hunedo- 
rene. Pe baza unui plan de activi
tăți patriotice, organizațiile U.T.M. 
de la 
riodic

1 teri? a 
Cea

fel a fost organizată 
din organizația de bază nr. 6. 
prilejul acestei acțiuni, în cadrul că
reia s-au evidențiat tinerii Rizea 
Constantin, Urseșcu Gheorghe ș. a. 
au fost strînse 6000 kg fier vechi..

această mină întreprind pe- 
acțiuni in subteran 
fierului vechi. ,.si;
mai recentă acțiune

de

de colec

de acest 
iifemiștiî 

Cu

mî-

In rîndul evidențiaților 
în întrecere

Bora Grigore, tînăr miner la 
na Uricani, se bucură de apreciere
atît pentru activitatea pe care o des
fășoară în calitate de secretar al or
ganizației U.T.M. din sectorul I, cît 
și ca șef al unei brigăzi harnice, 
formate din tineri. Datorită unei 
munci bine organizate, disciplinei 
de care tinerii dau dovadă, brigada 
a realizat lunar depășiri de pian în. 
tre 20—25 la sută, minerii ei fiind 
declarați evidențiați în întrecere.

Ghiță Constantin sînt 
dejde. Cu astfel de 
am reușit să obținem 
de plan de 40 60 la

In ultima consfătuire de produc
ție, ortacii lui Budică Nicolae s-au 
angajat să termine cit mai devreme 
centrala termică planificată să intre 
în funcțiune luna viitoare.

Pe șantierul din lunca 
freamătă munca entuziastă 
structorilor. a celor care 
liesc orașul cu noi edificii
rialișmuliii, eu blocuri moderne pen
tru cei ce smulg pămîntului bogă
țiile. Urcînd treptat pe dealurile din 
împrejurimi îți face impresia că n-a! 
ajuns încă la nivelul ultimului etaj 
al blocului turn.

Tinerii de pe șantier, alături de 
vîrstnici, muncesc neobosiți pentru 
a schimba înfățișarea Petrilei de al
tădată, pentru a da oamenilor mun
cii noi blocuri de locuințe cu 4 șl 9 
etaje, cu apartamente moderne, dem
ne de zilele frumoase pe care le 
trăim.

Z. ȘUȘTAC

întîrzieri la serviciu ba și ■ 
la lucru.
de cazurile de indisci- 

acestor tineri, organizația

Cu ajutorul 
colectivului

Cu un timp în urmă, tinerii Cos- 
truț Iosif, Firică Ioan și Fedac Ște
fan de la preparația Lupeni priveau 
cu ușurință sarcinile de producție, 
veneau cu 
lipseau de

Sesizată 
plină ale
de bază U.T.M. din sectorul de pre
parare a început să se ocupe în
deaproape de ei pentru a-i ajuta să 
se îndrepte. Rezultatul n-a întîrziat 
să se arate. Primii doi s-au deba
rasat de metehnele lor, dar mai greu 
a fost cu Fedac Ștefan, care își fă
cuse obiceiul să-și facă șutul la... 
bufet. Pus în discuția colectivului, 
tînărului Fedac i s-a arătat că, pe 
de o parte absențele nemotivate 
la serviciu și întîrzierile îngreuftt. • 
ză buna desfășurare a muncii, dezor
ganizează producția, iar pe de 
parte îi cauzează lui, personal, 
mai neplăceri.

Cuvintele simple, dar pornită 
inimă ale tovarășilor de muncă
determinat pe tînărul Fedac Ștefan 
să-și dea seama că în colectivul din 
care face parte nu e loc de oameni 
care nu-și văd 
vin la serviciu

Cu ajutorul 
rășilor săi de 
Ștefan, ca și ceilalți doi, 
rasat de vechile obiceiuri și 
venit un muncitor ce lucrează 
conștiincios și nu mai lipsește 
lucru.

altă
nu-

din
l-au

serios de lucru, care 
după bunul lor plac, 

colectivului, al 
muncă, tînărul

s-a

tova- 
Fedae 
deba- 

a de- 
acurn 
de la

I. GHEZA FULOP 
corespondent
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In sectorul electromecanic al minei Lupeni au fost re partizați să facă practică în acest an 
numeroși ucenici din anul III al Școlii profesionale din localitate.

IN CLIȘEU: Comunistul Szasz Bel a explicînd unui grup de ucenici modul de funcționare 
a unei locomotive de mină.

I



ii
Adunarea festivă consacrata Centenarului 

Universității din București
(Urmare din pag. l-a)

studenților și tuturor 
Universității cu 
unui secol de

pri- 
acti-

6h.cuvîntul acad.

liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri. a adus un salut călduros cor
pului didactic, 
colaboratorilor 
Jejul împlinirii 
vitate.

A luat apoi
Mihoc care a vorbit despre tradițiile 
Universității și avîntul pe care uni
versitatea din București si întregul 
învățămînt superior din țara noastră

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
((Urinare din pag. l-a)

Partidul și statul acor- 
atenție avîntului științei 

înfloririi culturii și arte- 
de celelalte instituții de 
superior, Universitatea

sprijinit lupta dusă de forțele anti
hitleriste, în anii grei ai războiului, 
sub conducerea partidului comunist.

Tezaurul științific și cultural fău
rit de-a lungul timpului, tradițiile 
înaintate ale învățămîntului nostru 
academic se bucură astăzi de o înal
tă prețuire, 
dă o mare 
și ■ tehnicii, 
lor. Alături 
învățămint
din București a cunoscut o dezvol
tare continuă, ilustrată prin crește
rea considerabilă a numărului de 
studenți și cadre didactice, crearea 
de noi facultăți și secții de speciali
zare, laboratoare și biblioteci, îmbu
nătățirea condițiilor de viață și de 
studiu ale celor care o frecventează.

Corpul didactic ai acestui înalt 
lăcaș de cultură — cuprinzînd das
căli cu o bogată și îndelungată ex
periență, precum și un puternic de
tașament de tinere cadre științifice 
și pedagogice, formate în anii regi-

Oamerw
Iulie. Plouă și bate un vînt tă

ios. In drum spre Șiglău, autoca
mioane și tractoare cu remorci în
cărcate cu pietriș, luptă din greu cu 
pantele. Mai sus, înșirați de-a lun
gul unei serpentine deocamdată 
marcată cu țăruși de brad, zeci de 
oameni cu tîrnăcoape și răngi, lu
crează de zor. Sînt sondori, moto- 
riști, șoferi, lăcătuși, ingineri și teh- 
nirijeni din sectorul de explorări 
îtnrfiere Uricani, care, de cîteva zi
le, dau aici în timpul lor liber o 
aprigă bătălie cu stîncile pentru a 
uni Valea Stînconiior și Vîrful Și
glău cu un drum lung de 4 kilo
metri accesibil vehiculelor. Pînă la 
punctul terminus (cota 1 800) au 
mai rămas doar vreo 200 de me
tri. Cu toată oboseala, chipurile 
muncitorilor vădesc satisfacție și 
bucurie. încă puțin și angajamentul 
va deveni fapt împlinit. Nume de 
oameni care realizează prin muncă 
patriotică această lucrare nu se pot

Din rîndurile activului fără de partid
Comuniștii din sectorul de inves

tiții al minei Petrila muncesc ne
contenit pentru atragerea în rîndu
rile membrilor și candidaților de 
partid a celor mai valoroși mineri 
și tehnicieni care aduc o contribuție 
de seamă la obținerea unor înalț! 
indici în producție.

Ințelegînd cum se cuvine munca 
de primire m partid, biroul orga- 

. nizației de bază (secretar tov. Ce- 
narn Gheorghe) a urmărit ca din 
brigăzile ce lucrează la săpări, be- 
tonări și adînciri de puțuri, la des
chiderea de noi drumuri subterane 
spre stratele de cărbune să fie a- 
trași mai mulți mineri, ajutori de 
mineri și vagonetari in activul fără 
de partid. Comuniștii au atras 32 
de tovarăși în activul fără de partid 
Periodic biroul organizației de bază 
le-a vorbit despre realizările regimu
lui democrat popular, despre sarci
nile politice și economice ce stau în 
fața colectivului în vederea realizării 
sarcinilor de. plan și angajamentelor 
de întrecere. Prjn grija biroului, ma
joritatea tovarășilor din activul fără 
de partid sînt încadrați în învăță- 

Jsnîntul de partid, iar alții participă 
la activitatea culturală ce se desfă
șoară la club. Atunci cînd comuniș
tii din sector au analizat calitatea 
lucrărilor de investiții, modul de în

democrațiel-au cunoscut în anii de 
populară.

Au adus saluturi acad.
Ian, în numele Ministerului Invăță- 
mîntului, acad. Mie Murguiescu, din 
partea Academiei R. P. Romine, 
acad. Constantin Daicoviciu, în nu
mele Universităților șj a celorlalte 
institute de învățămînt superior din 
întreaga țară, și studentul Basarab 
Niculescu, în numele celor peste 
13 0ѲѲ studenți ai Universității din 
București.

Primiți cu vii aplauze de asisten-

Ștefan Bă-

mului nostru — și-a cucerit o bine
meritată stimă și apreciere pentru 
devotamentul, competența și stăru
ința cu care-și îndeplinește îndato
ririle de onoare ce-i revin.

© mîndrie a întregului popor este 
studențimea noastră, plină de vigoa
rea tinereții și de optimism. Invă- 
țînd cu sîrguință spre a-și însuși ști
ința, pregătindu-se cu răspundere 
pentru viață, pentru slujirea patriei, 
ea se dovedește demnă de încrederea 
și dragostea cir care este 
rată.

Prin munca lor plină de 
ție și pricepere, zecile de
absolvenți pe care i-a dat învăță- 
mîntul superior în ultimii 20 de ani, 
joacă un rol de seamă în viața e- 
conomîcă, socială și culturală a ță
rii, făeînd să sporească renumele 
școlii noastre superioare.

Prezența la manifestările Cente
narului a atîtor iluștri reprezen
tanți ai unor universități de ve
che tradiție și înalt prestigiu ști
ințific constituie o expresie a do
rinței universitarilor de ■ contribui

înconju-

abnega- 
mii de

la înălțime
da. Sînt prea mulți și toți deopo
trivă de harnici. In schimb se pot 
aminti cîteva cifre deosebit de sem
nificative. Participanții la acțiune — 
100 de oameni, ore prestate -- 6 000, 
economii realizate — aproximativ 
200 000 lei.

August. Culmea Șiglăului (masiv 
în vestul munților Vîlcan) s-a tran
sformat într-un vast șantier.

Septembrie. Odată cu această 
a început și atacul propriu-zis 
pra muntelui Șiglău. Din două 
diferite, brigăzile conduse de mine
rii David Ioan și Neculuț Viorel au 
început să sape galerii de cercetare. 
La șfîrșitul lunii septembrie a.c. de e- 
xemplu, cele două brigăzi miniere 
de cercetare de pe șantier au depă
șit sarcinile de plan cu 33 și, res
pectiv, cu 36 la sută.

Intr-adevăr, oamenii de pe acest 
nou șantier sînt și la propriu și la 
figurat, la mare înălțime.

A. NICHIFOREL

deplinire a angajamentelor de între
cere, lâ adunările generale a fost 
invitat să participe și activul fără 
de partid. O metodă eficace de 
muncă a organizației de bază cu ac
tivul fără de partid este invitarea 
acestuia și la adunările grupelor de 
partid unde se discută despre sar
cinile operative ce stau în fața 
schimbului respectiv, despre unele 
abateri de la disciplină.

Este bună practica organizației de 
partid de a reîmprospăta periodic 
activul fără de partid, de a repar
tiza membrilor de partid 2-3 tova
răși din acest activ pentru a-i ajuta 
să-și îndeplinească sarcinile primite, 
pentru a-i îndruma în vederea ridi
cării nivelului conștiinței lor politice.

Ajutați îndeaproape de comuniștii 
Butuza Petru și Solomon Dumitrache, 
ajutorii de miner Kovacs Emerik și 
Imre Vaier, din activul fără de 
partid au reușit în scurt timp să se 
ridice la nivelul muncitorilor de 
frunte, să acumuleze bogate cunoș
tințe politice și profesionale. Apre- 
ciindti le meritele, comuniștii i-au 
primit în unanimitate în rîndurile 
candidaților de partid. Printre cei 
nu de mult primiți în rîndurile can
didaților de partid se numără și 
tov. Ciobanu Gheorghe, Felnolend Ti- 
beriu și alți 6 tovarăși din activul 

ță, oaspeții de pește hotare.au trans
mis mesaje și daruri Universității 
din București cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului.

Au fost înmînafe mesaje de salut 
de către reprezentanții U.N.E.S.C.O.

Intr-o atmosferă entuziastă s-a 
dat apoi citire scrisorii adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii Popu
lare Romîne, de corpul profesoral 
și studenții Universității din Bucu
rești.

de valori 
colaborării 

cultură

la îmbogățirea tezaurului . culturii 
mondiale prin schimbul 
spirituale, la întărirea 
între oamenii de știință și 
din toate țările, la apropierea între 
popoare în numele păcii și înțelege- 
rii internaționale.

Ne exprimăm convingerea că cea 
mai mare Universitate a țării va fi 
și în viitor la înălțimea misiunii de 
onoare de a forma cadre tot mai nu
meroase, în măsură să participe ac
tiv la opera de ridicare a Romîniel 
socialiste pe culmile progresului și 
bunăstării, la dezvoltarea științei și 
culturii, la promovarea gîndirii îna
intate.

Cu prilejul acestei mărețe sărbă
tori jubiliare, urăm tuturor cadrelor 
didactice, studenților și colaborato
rilor Universității din București noi 
succese în munca pedagogică șt de 
creație științifică, pusă în slujba 
poporului; și a înfloririi patriei.

părți

Termocentrala Paroșeni. Stația de tratare chimică a condensatorului 
turbinei nr. ț. Laiwranții Mvloga D oroftei și Ioana Sergiu recoltează o 
nouă probă pentru analiză.

fără de partid care obțin rezultate 
bune în întrecerea socialistă.

Dezbătînd cererea de primire în 
rîndurile candidaților de partid a mi
nerului Pop Gheorghe, comuniștii au 
subliniat trăsăturile Iui morale înain
tate. faptul că este un om care pune 
mult suflet în tot ceea ce face. A- 
vîndu-se în vedere calitățile de bun 
organizator ale lui Pop Gheorghe, 
la propunerea biroului organizației 
de bază, i s-a încredințat încă de 
cînd făcea parte din activul fără 
de partid, sarcina de a conduce un 
schimb de mineri dintr-o brigada 
rămasă în urmă. EI a adus o con
tribuție de seamă la buna desfășu
rare a activității brigăzii, care iurtă 
de lună își depășește cu 5-10 la 
sută sarcinile de plan. Dînd o bună 
apreciere calităților politice și pro
fesionale ale acestui miner, eforturi
lor sale pentru obținerea unor înaiți 
indici de producție, organizația de 
bază l-a primit în rîndurile candi
daților de partid. Cuvinte frumoase 
au spus comuniștii într-o adunare 
generală și despre tov. Boantă An- 
șu care, de asemenea, a fost pri 
mit candidat de partid.

Convins că locul lui trebuie să 
fie alături de cei mai înaintați oa
meni din sector și tov. Musca Ioan 
și-a exprimat dorința să intre în

O zi printre eei de la 
suspendate

- Pînă acum — spune șefeil de 
echipă — am executat în întregime 
în Valea Jiului funicularul de steril 
de la puțul sud Aninoasa, funictăa- 
rul de steril la Corcești, Ia care ra
mura de transport e gaia de anul 
trecut, iar ramura de haldare o vom 
termina pînă la șfîrșitul acestui an, 
funicularul de steril de la CJrîoani 
pe care l-am dat în folosință în luna 
septembrie anul acesta. La funicuia- 
rtrl de cărbune Aninoasa -Corcești 
am montat 7 din cei 14 piloni. A- 
cesta are o lungime totală de 1904 
m și un debit orar de 285 tone.

Gînd vom pleca din Valea Jiului 
vom lăsa și noi ceva în urma noas
tră.

Afirmația șefului de echipă 
într-adevăr acoperire materială, 
ceasta e echipa, 
nii, acestea sînt 
de ei!

„druimirile
(Urmare din pag. i-a)

voință, forță și unire. Colectivul 
echipei are toate aceste calități. Fie
care dintre cei opt știe să facă de 
toate. Pînă și să conducă un tractor. 
O caracteristică semnificativă a e- 
chipei e tinerețea. Toți sînt băieți 
între 21 și 32 de ani. Numai șeful 
de echipă e mai „bătrtn". El e ve
teranul echipei, are 38 de ani. Ca
litatea muncii noastre se judecă Ia 
sfîrșit. Merge sau nu merge funi- 
cuiarul ? Și cele construite de e- 
chipa iui Turlungeanu au „mers" 
toate, fără să se poticnească.

Ce afli de la ei ?
Șeful de echipă e un om căruia 

dacă nu i-ai cunoaște vîrsta nu i-ai 
da mai mult de 30 de ani. Blond, 
mic de statură, potolit la vorbă și 
aprig la fapte. Ceilalți șapte și a- 
nume: Todor Ștefan, Hoisu Ioan, 
Fortș Mihai, Mathe Anton, Ceanga 
Petre, Secui Dumitru și Timar Au
gustin, sînt toți dintr-o comună :
din comuna Mărtănuși de pe lingă 
Tîrgti'l Secuiesc. Fiecare a împru
mutat ceva din felul de a fi al ve
cinului. Dacă vecinul vorbește puțin 
și calculat și cel din dreapta sau cel 
din stînga s-a obișnuit să se poarte 
ta fel. Dacă vecinul a învățat su
dura, atunci de ce ar rămîne ceilalți 
mai în urmă ? Și astfel s-a ajuns 
fiecare om din echipă să știe 
traseze, să sudeze, să întindă 
cablu sau să conducă un tractor 
șenile, 

rîndurile organizației de bază; Dez- 
bătîndu-se cererea sa de primire în 
rîndurile candidaților de partid, co
muniștii au reliefat meritele deose
bite ale acestui maistru minier 
fruntaș in întrecerea socialistă pen
tru generalizarea experienței înain
tate, pentru ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor. Bazîndu-se 
pe aceste fapte, adunarea generală 
a hotărît ca el șă fie primit în rîn- 
duriie candidaților de partid.

întărirea necontenită a ringurilor 
organizației de bază, care din toam
na anului trecut a crescut cu 41 
membri și candidați de partid, 
a avut o inrîurire pozitivă a- 
supra întregului proces de producție, 
astfel incit s-a putut face o repar
tizare judicioasă a membrilor șl 
candidaților de partid la locurile 
hotărițoare ale procesului de produc
ție, sporind în același timp capaci
tatea de mobilizare a întregului co
lectiv la îndeplinirea sarcinilor ce-i 
stau in față.

In perioada care s-a scurs din 
anul acesta, minerii sectorului și-au 
depășit planul de producție la me
tri liniari cu 19 la sută, iar cel la 
metri cunt cu 40 la sută. -De re
marcat faptul că toate brigăzile din 
sector își depășesc cu regularitate 
sarcinile ele producție și angajamen
tele de întrecere.

S. ZAHARIA

are 
A- 

aceștia sînt oame- 
lucrările executate

de laudă...Un cuvînf
— Lucrăm pentru prima oară — 

spune maistrul Dumitrescu — cu e- 
chipament mecanic confecționat în 
Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani. Pentru toate lucrările pe 
care le-am executat în Valea Jiului 
— piloni de Funicular, stații de în
cărcare, stații de unghi, stații de 
întoarcere — întregul echipament 
mecanic a fost confecționat în a- 
ceastă uzină. Nu avem ce le reproșa 
celor de la U.R.U.M.P. Sînt oameni 
cu o calificare înaltă și cu un înalt 
simț de răspundere pentru calitatea 
produselor ce ies pe poarta uzinei. 
La montare nu ne-au dat nici un mo
ment bătaie de cap. Toate s-au po
trivit ,,la milimetru". Asta zic și eu 
meserie.

...Ziua de lucru e pe sfîrșite. Tre
buie să pleci și îți pare rău că pleci 
de lîngă oameni ca ai lui Turitm- 
geanu sau ca maistrul Dumitrescu, 
Dar pleci cu promisiunea că ai să 
te mai întorci la ei.

PROGRAM DE RADIO
16 . octombrie

PROGRAMUL Г. 7,06 Piese de 
estradă, 8,00 Sumarul presei, 8,30 
Muzică din opere comice, 9,00 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
10,03 Melodii distractive, 11,38 Me
lodii populare, 12,25 Soliști de» mu
zică ușoară, 13,00 Concert din opere,'
14.30 Emisiune de basme, 15,30 Dia
creația compozitorului Giprian Pe- 
rumbescu, 16,10 Muzică ușoară de 
Temistocle Popa, 16,50 Melodii popu
lare cerute de ascultători, 17,30 „O- 
limpiada — Tokio, 1964“, 18,00 In
slujba patriei, 18,30 Muzică de ba
let, 20,40 Lec(ia de limba engleză. 
Ciclul II, 21,30 „Olimpiada — Tokio, 
1964“. PROGRAMUL II. 8,35 So
liști de muzică populară. 10,00 Pa
gini alese din muzica de operă, 12,00, 
Din folclorul muzical al regiunilor 
patriei : melodii din Transilvania,
12.30 Lecția de limba franceză. Ci
clul I (reluarea emisiunii din 15 oc
tombrie), 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur, despre î 
„Modificări de sunete" (reluare),
14.30 Arii din opere, 15,05 Mici for
mații vocale și instrumentale — mu
zică ușoară, 15,30 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,00 Duine și jo
curi populare, 17,10 Muzică din o- 
perete, 18,00 Concert din opere, 18,40 
Lectură-ghicitoare * Colocviu cu as
cultătorii emisiunii. „Antologie poe
tică", 19,30 Capodopere ale literatu
rii universale: „Poeme" de Edgar 
Allan Рое. Prezentare de Matei Că- 
linescu, 20,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii,
20.30 Seiecțiuni din operete, 21,15 
Muzică corală clasică, 21,30 Muzică 
de dans, 22.40 Cîntă Leny Escudero 
— muzică ușoară.

Cinematografe
16 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Slujnica; REPUBLICA: La strada; 
PETRILA: Dragoste lungă de-o 
seară; ISCRONI: Căzută din lună; 
ANINOASA: Jurnalul Anei Frank; 
VULCAN : O viată; LUPEN'l : M-am 
îndrăgostit la Copenhaga; CULTU
RAL : Aventurile unui tînăr.

hotare.au
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Jocurile Olimpice de la Tokio
Vizita delegației guvernamentale 

a R. P. Romine in Pakistan
KARACI 14. Trimisul special A- 

gerpres, Ion Gălățeanu, transmite:
Miercuri dimineața, președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer, însoții 
de Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și de prof, 
univ. Paul Niculescu-Mizil,. deputat, 
secretar al Comisiei de cultură și 
învătămînt al Marii Adunări Națio
nale, a depus o coroană de Hori ia 
Monumentul lui Quaid I Azam Mo
hamed Aii Jinnah, întemeietorul sta
tului independent ai Pakistanului.

Oaspeții romîni au fost însoțiți de 
R. S. Chhatari, șeful protocolului al 
guvernului Pakistanului. Apoi, oa
menii de stat romîni au vizitat în
treprinderi aparținînd concernului 
Valika, unul dintre cele mai mari 
din Pakistan. Vizita a. început la 
Fabrica de textile, unde oaspeții ro
mîni au trecut prin diferite secții, 
primind ample explicații din partea 
președintelui concernului, Fakhruddin, 
și a directorului său general, Sai- 
fuddin.

Sintetizîndu-și impresiile, președin

Lupta minerilor din Italia
ROMA 14 (Agerpres).
De cinci zile minerii .din bazinul 

carbonifer Sulcis (Sardinia) ocupă 
minele de cărbune în semn de pro
test împotriva refuzului întreprinde 
rilor particulare care patronează mi
nele, de a majora salariile și a îm 
bunătăți condițiile de muncă ale 
muncitorilor. In această perioadă, în 
orașul Carbonia toate instituțiile, 
magazinele, piețele, băncile, poșta șl 
telegraful au fost închise. Activita
tea pe șantierele de construcții a 
încetat.

Cuvin tarea lui Ben Bella
ALGER 14 (Agerpres).
Luînd cuvîntul marți seara, la un 

miting de masă, organizat în cin
stea președintelui Cubei, Osvaldo 
Dorticos, președintele Algeriei, Ben 
Bella, a subliniat că „poporul alge- 
rian acordă și va acorda în orice 
condiții sprijin poporului cuban". 
Toate popoarele, a declarat Ben 
Bella, au dreptul de a-și alege inde
pendent sistemul politic pe care îl 
doresc.

Președintele Algeriei a declarat 
totodată că guvernul său consideră 
că a sosit timpul să se inițieze un 
„dialog deschis între S.U.A. și Cuba 
pentru a se găsi formula soluționă
rii problemelor care dezbină cele

Descoperirea unui complot 
vizînd asasinarea 

președintelui Johnsor.
NEW YORK 14 (Agerpres).
Agenția UPI anunță că poliția 

din localitatea Corpus Christi (sta
tul Texas) a descoperit un complot 
vizînd asasinarea președintelui John
son cu prilejul trecerii sale prin a- 
cest oraș. A fost arestat un vechi 
client al justiției, Julius Schmidt, în 
vîrstă de 29 de ani, care a ispășit o 
pedeapsă cu închisoarea pentru a- 
sasinat cu premeditare. Se așteaptă 
efectuarea de noi arestări.

Șeriful Johnnie Mitchell a decla
rat că, potrivit informațiilor, a căror 
sursă n-a comunicat-o, 'Schmidt tre
buia să livreze unui anumit asasin 
arma cu care să-l ucidă pe preșe
dinte. La domiciliul lui Schmidt 
poliția a găsit un întreg arsenal : o 
mitralieră, un pistol automat, mai 
multe grenade, puști cu vizor teles
copic, precum și o mare cantitate 
de muniții. De asemenea, au fost 
găsite uniforme și steaguri naziste 
din timpul ultimului război mondial.

FBI-ul și serviciile secrete, însăr
cinate cu paza președintelui, au re
fuzat să facă vreun comentariu în 
legătură cu acest complot. 

tele Ion Gheorghe Maurer a scris în 
Cartea de onoare: „întreprinderea 
este frumoasă, cu o producție bună 
și variată". A fost vizitată apoi fa
brica de ciment a aceluiași concern.

In încheierea programului de șe
dere Ia Karaci, oaspeții au vizitat 
centrul de artizanat al Corporației 
de dezvoltare industrială a Pakista
nului. Președintele Maurer, care a 
fost rugat să aprecieze cele văzute, 
a însemnat în Cartea de onoare i 
„Deosebit de interesantă prezentare 
a genului popular, în realizări artis. 
tice de mare frumusețe"

După-amiază. oaspeții au părăsit 
orașul Karaci îndreptîndu-se cu a- 
vionu.1 spre Peshawar, unde se află 
în momentul de față președintele 
Pakistanului, Ayub Khan.

Ziarele pakistaneze informează pe 
larg despre sosirea oaspeților romîni 
și despre programul vizitei lor. Ma
terialele sînt însoțite de fotografii 
de la sosire.

Lupta minerilor din bazinul car
bonifer Sulcis este sprijinită de or
ganizațiile sindicale afiliate la Con
federația Generală ■ a Muncii din 
Italia. Confederația sindicatelor oa
menilor muncii din Italia, Uniunea 
italiană a muncii și de locuitorii 
bazinului, care protestează împotri
va intenției patronilor de a reduce 
extracția de cărbune. Muncitorii cer 
ea minele să intre în patrimoniul 
Societății naționale pentru energia 
electrică (E.N.E.L.).

două țări”. „Algeria, a declarat el, 
consideră că aceasta va fi atît în 
interesul Statelor Unite, cît și al 
Cubei și chiar în interesul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace".

In cuvîntul său, președintele Cu
bei a subliniat că țara sa a fost în
totdeauna gata să înceapă tratative 
cu Statele Unite, „dar noi nu sîn- 
tem constrînși, a adăugat el, cu sau 
fără Statele Unite noi vom supra
viețui". Osvaldo Dorticos a subli
niat, de asemenea, că „punctele de 
vedere ale Algeriei și Cubei coincid 
în problemele esențiale și că. în po
fida pericolelor, cele două revoluții 
își continuă drumul".

ÎN Gteva rînduri
ZAGREB. Delegația culturală a 

R. P. Romîne, condusă de Constanță 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, care se 
află în Iugoslavia, a sosit la 13 oc
tombrie la Zagreb. Membrii delega
ției au vizitat Universitatea munci
torească „Moșa Piade", Galeria 
Strosmaier și Centrul studențesc 
unde au purtat convorbiri privitoare 
la munca și rolul acestor instituții 
în viața culturală а republicii. In a- 
ceeași zi, membrii delegației au fă
cut o vizită lui Soka Kraițar, mem
bră a Vecei Executive a Skupștinei 
R. S. Croația.

DUBLIN. Potrivit datelor oficiate, 
în primele nouă luni ale acestui an 
251 de oameni au murit, iar alți 
3 495 au fost răniți în accidentele 
de circulație care au avut loc în 
Irlanda.

ULAN BATOR. In anii puterii 
populare geologii mongoli au înre
gistrat sucese importante în studie
rea subsolului. Au fost descoperite 
aproximativ 70 de zăcăminte de căr

După lansarea 
navei cosmice 

„Voshod“
MOSCOVA 14 (Agerpres).
Intr-ип interviu acordat unui co

respondent al agenției TASS, Ni
kolai Blohln, președintele Acade
miei de Științe Medicale a U.R.S.S., 
a spus că „principala misiune a 
cosmonautului sovietic Boris Ego- 
jov in cursul zborului său la bor
dul navei cosmice „Voshod" n-a 
lost pur medicală, ci o misiune de 
cercetare"'.

Acad. Blohin a subliniat că cos- 
monauții sovietici Komarov. Feok
tistov și Egorov sînt oameni sănă
toși, care au fost pregătiți în mod 
special pentru zborurile în Cos
mos.

☆

LONDRA 14 (Agerpres).
Leonard Carter, secretar execu

tiv al Societății interplanetare bri
tanice. a declarat că zborul orbi
tal al unui echipaj sovietic alcă
tuit din trei oameni oferă perspec
tiva ca asemenea zboruri să poată 
fi efectuate de orice persoană a- 
flată intr-o condiție fizică bună. 
„Ceea ce intenționează să realize
ze sovieticii — a spus el — se a- 
seamănă cu un zbor, așa cum se 
desfășoară în prezent intr-un a- 
vion obișnuit de pasageri cu reac
ție. *

Consider că va veni in curind 
timpul ciad nu numai actualii piloți 
vor trebui să aibă o pregătire la 
un nivel extrem de ridicat. Dar 
desigur că zborurile in Lună, cel 
puțin primele, vor necesita oameni 
foarte bine pregătiți".

Demisia guvernului 
venezuelez

CARACAS 14 (Agerpres).
Guvernul venezuelez șî-a prezentat 

demisia președintelui Leoni, pentru a 
îngădui acestuia să formeze un nou 
guvern de coaliție, în care să intre 
reprezentanții partidului „Acțiunea 
democratică", al președintelui Leoni, 
precum și ai partidelor de centru — 
„Uniunea democratică republicană" 
condus de Jovito Villalba, și „Fron
tul național democratic", condus de 
Arturo Uslar Pietri.

Negocierile duse de cele trei parti
de pentru formarea unui nou guvern 
au început încă imediat după ale
geri; dar s-au ivit neînțelegeri în le
gătură cu repartizarea portofoliilor. 
Partidul socialist creștin — Copei 
— condus de Rafael Caldera, a re
fuzat să participe la aceste nego- 

I cieri.

bune, o serie de zăcăminte de me
tale rare și neferoase, 20 mari ză
căminte de fluorină. Geologii consi
deră că există mari perspective pen
tru exploatarea pe scară industrială 
a metalelor rare și neferoase.

ROMA. Senatul italian a ratificat 
marți noaptea tratatul (semnat la 12 
septembrie la Ankara), privind aso
cierea Turciei la Piața comună. In 
declarația sa făcută înaintea votului 
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Giuseppe Saragat. a menționat 
ca asocierea unui stat la Piața co
mună va trebui să aibă un caracter 
provizoriu fiind doar o treaptă in
termediară cum este cazul Turciei, 
înainte de aderarea ei completă.

HONG KONG. Potrivit unui bilanț 
oficial al autorităților din Hong 
Kong, ca urmare a taifunului „Dot", 
22 de persoane și-au pierdut viața, 
13 sînt date dispărute, alte 85 au 
fost rănite, iar 500 de persoane au 
rămas fără locuință. Datorită canti
tății de apă căzută, precum ș-’ peri
colului de inundații, 8 000 de persoa-

TOKIO 14. (Corespondență' de la 
trimisul special al „Agerpres" Ilie 
Goga):

întrecerile olimpice de atletism au 
debutat miercuri pe stadionul „Na
țional" din Tokio pe o vreme nefa
vorabilă, ploaia înmuind pistele. Cu 
tot timpul neprielnic, în tribunele 
stadionului au luat loc de diminea
ță peste 25 000 de spectatori ale că
ror umbrele multicolore au mai.. 
înseninat puțin ambianța. Din feri
cire după-amiază ploia a încetat și 
acest lucru s-a reflectat favorabil 
atît asupra rezultatelor cît și în ceea 
ce privește asistența, numărul spec
tatorilor crescînd la 70 000.

Primele întreceri au fost mar
cate și de primele surprize. Astfel, 
la calificările de la suliță (bărbați), 
recordmanul mondial al probei, nor
vegianul Terje Pedersen n-a putut 
să arunce decîi 72.10 m (cu aproape 
20 m sub recordul său), neclasîndu- 
se pentru finală. Alături de el, alți 
aruncători celebri au ratat califica
rea.

In aceste condiții, dintre calificați, 
favoritul nr. 1 era polonezul Janusz 
Sidlo, renumit pentru constanța re
zultatelor sale din ultimii ani. In- 
tra-devăr, după prima încercare el 
a luat conducerea cu 80,17 m. dar 
după a doua încercare în frunte tre
cuse campionul european Ianis Lusis 
(U.R.S.S.) cu 80.57 m. In continua
re Sidlo a depășit următoarele trei 
aruncări și iată că noi favoriți s-au 
arătat la orizont. In primul rînd 
maghiarul Gergheli Kulcsar cu 82,32 
m și- apoi finlandezul Pauli Nevala 
cu 82,66 m. Ultimele două aruncări 
n-au mai produs nici o modificare 
și „outsiderul" Pauli Nevala a de
venit campion olimpic. Nevala este 
de profesie muncitor și are 24 de ani.

Surpriză și la 10 000 m plat. Ma
rinarul american Bill Millo în 
vîrstă de 26 ani a cucerit medalia 
de aur în această probă urmat de 
tunisianul Gamoudi în timp ce re
cordmanul mondial al probei austra
lianul Ronald Clarke a trebuit să se 
mulțumească cu medalia de bronz, 
iar alți favoriți ca sovieticul Piotr 
Bolotnikov fost campion olimpic și 
Dutov (a treia performanță mondia
lă) nu s-au clasat în primii 6

A treia medalie de aur a zilei la 
atletism a fost atribuită recordmanei 
engleze la săritura în lungime Mary 
Rand, care și în calificări se arăta
se cea mai în formă. Mary Rand a 
cîșțigat titlul de campioană olimpică 
cu un nou record mondial — 6,76 
m, performanță cu care corectează 
cu 6 cm vechiul record al Tatianei 
Scelkanova (U.R.S.S.). O revelație 
a probei a fost tînăra sportivă Irena 
Kirszenstein (R. P. Polonă), care a 
realizat un remarcabil 6,60 m, cuce
rind medalia de argint, în timp ce 
medalia de bronz a revenit Tatianei 
Scelkanova cu 6.42. Foarte aplau
dată a fost și reprezentanta țării 

ne au fost nevoite să se evacueze 
temporar.

KUALA LUMPUR. Primul minis
tru al Malayeziei, Tunku Abdul Rah
man, a făcut cunoscut marți că este 
dispus să se întîlnească cu președin
tele filipinez, Diosdado Macapagal, 
„oricînd și oriunde". în vederea so
luționării problemelor dintre cele 
două țări.

LIMA. In apropierea localității 
peruviene Comas, un autobuz trans
ported 40 de pasageri a căzut în- 
tr-o vale adîncă de aproape 300 de 
metri, provocînd moartea a 19 per
soane și rănirea altor 19.

DAR ES SALAAM. Peste 7 000 
de locuitori din Mozambic au trecut 
în ultimul timp rîul Ruvuma. refu- 
giindu-se în Tanganica. pentru a se 
salva de represiunile autorităților 
coloniale, relatează agenția Asso
ciated Press. Autoritățile portugheze 
din Mozambic au adus luna aceasta 
noi întăriri în regiunea de frontieră, 
pentru a împiedica extinderea mișcă
rii de eliberare. Trupele portugheze 
au incendiat localități întregi din a- 
ceastă regiune, pentru a construi 
baze militare și aeroporturi. 

noastre Viorica Viscopoleanu, care а 
realizat o performanță apropiată de 
posibilitățile sale 6,35 m, ocupînd 
locul 5. De remarcat că în calificări 
Viscopoleanu sărise 6,37 m.

In seriile eliminatorii ale probei 
de 400 m garduri, V. Jurcă s-a cla
sat pe locul 6 în seria a 3-a cu tim
pul de 52”7/10 (sub posibilitățile 
sale), ratînd calificarea.

CICLISM
Desfășurată pe un timp nefavora

bil (în primul tur o ploaie continuă 
care s-a transformat către sfîrșitrd 
probei într-o veritabilă aversă), pe 
circuitul de la Hachioji. cursă con
tra-cronometru pe echipe a măsu
rat 109,893 km. Cicliștii olandezi au 
rulat într-un ritm „infernal" sub 
ploaia care continuă să cadă și au 
fost cronometrați la capătul cursei 
cu timpul de 2h 26’31”19/100, ceea 
ce corespunde unei medii orare de 
45,001 km învîngînd echipa Italiei, 
favorita cursei. Echipa romînă (I. 
Cosma. Gh. Bădără, E. Rusu, 
Ciocan) a terminat pe Ioctfl 9 “ёп 
timpul de 2h 31’22”96/1O0.

SCRIMĂ
Egon Franke (R. P. Polonă) este 

noul campion olimpic de floretă. In 
turneul final, el a acumulat trei 
victorii, învingînd în ordine pe Jean 
Claude Maghan (Franța), actualul 
campion mondial al probei. Daniel 
Revenu (Franța) și Roland Losert 
(Austria). Medalia de aTgint a re
venit lui Magnan, iar cea de bronz 
Iui Revenu.

Pentru turneul final al probei fe
minine de floretă, care va avea loot 
astăzi, s-au calificat 4 sportive; 
Antonella Ragno (Italia), Helga 
Mees (Germania), Iidiko Uljaki- 
Rejto (R. P. Ungară) și Galina 
Gorokova (U.R.S.S.).

Ana Derșidan și Olga Orban au 
trecut de primul tur. Maria Vicol a 
fost eliminată în această fază. După 
ce au trecut de turul doi, Olga Or- 
băn-Szabo și Ana Ene-Derșidan ай 
fost eliminate în turul 3.

HALTERE
17 halterofili „semimijlocii" și-au 

disputat medaliile olimpice. încă de 
la început spectatorii au asistat la 
un pasionant „duel" sportiv între 
cehoslovacul Hanș Zdrazila și sovie
ticul Viktor Kurențov. După ttC^'pre 
de întreceri, medalia de aur a fost 
atribuită cehoslovacului Zdrazila, 
care a totalizat la cele trți stiiiirf 
445 kg (nou record olimpic. Record 
mondial egalat).

NATAȚ1E
Una din marile favorite ale com

petiției de înot eleva Christine Ga
ron (Franța), a ratat ocazia de a-șî 
înscrie numele pe lista cîștigătoare- 
lor titlurilor olimpice în proba de 
100 m spate. Medalia de aur în a- \ 
ceasta probă a revenit înotătoarei 
Cathie Ferguson (S.U.A.), în vîrstă 
de numai 15 ani, care a stabilit cu 
acest.spritej,.și un nou record mon
dial f ггѳ7;;да.

Proba de '400 m mixt a feet domi
nată de înotătorii americani care au 
ocupat primele două locuri.

Ștafeta de 4X100 m liber (băr
bați) a fost câștigată de S.U.A. cu 
timpul de 3’33"2/10 (nou record 
mondial). Echipa a fost compusă 
din Clark, Austin, Uman și Scho- 
lander. In sfîrșit, la sărituri de la 
trambulină titlul de campion și me
dalia de aur au fost atribuite spor
tivului Kenneth Sitzberger (S.U.A.).

FOTBAL
In preliminariile turneului de fot

bal s-au disputat miercuri numai 3 
întîlniri. La Chichibu, echipa R. S. 
Cehoslovace a învins cu scorul de 
5—1 (3—0) echipa R.A.U. Brazilia 
a întrecut fără emoții cu 4—0 (2—0) 
echipa Coreei de sud. O surpriză plă
cută spectatorilor au oferit ia Ко- 
tnazawa echipa Japoniei care a în
trecut cu 3—2 (1—0) echipa Argen
tinei. ;

PENTATLON MODERN
Pentatlonîștii și-au disputat mier

curi cea de-a patra probă — nata- 
țîa — 300 m liber. înaintea ultimei 
probe care va avea loc astăzi (cro
sul), pe echipe conduce U.R.S.S. 
11 625 puncte. Urmează S.U.A. te- 
10 957 puncte. Australia 10 859 
puncte, Finlanda 10 786 puncte etc.
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