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cu brigada sa, mine- 
muncit 
pregă- 
suitori, 
piatră 

pe ca-

rul Sorescu Constantin a 
peste 12 ani la lucrări de 
tire. A executat galerii, 
planuri înclinate-săpate în 
sau cărbune, căi subterane 
re și-a găsit drum proaspăt să ie- 2 
se la ziuă rodul muncii minerilor. J 
Priceperea brigadierului, destoinicia + 
brigăzii au făcut ca atunci cînd • 
acești oameni au lucrat la pregă- î 
tiri să obțină avansări care i-au J

- făcut vestiți nu numai la Uricani. ț 
Sin urmă cu cîtva timp, cu încuvin- ‘

■ .area brigăzii, biroul organizației I 
2 de bază și conducerea sectorului * 
* 11 au hotărît ca începtnd din pri

mele zile ale lui !

I
gadierul Sorescu să pregătească 
împreună cu ortacii săi punerea 
în exploatare a unui întreg ax. 
Este vorba de aplicarea unui nou 
sistem de organizare în vederea 
! exploatării mai multor abataje de ♦ 

j către o singură brigadă. t
f Aici, Ia blocul IV, vor fi des- î 
♦ chise pe același strat șase abataje } 
4 cameră. Din toate șase fronturile, j 
J cărbunele va fi trimis spre ziuă • 
] de către ortaci de-ai lui Sorescu. a 
' In loc de șase brigăzi va lucra J 
Ij numai una. In prezent, se mun- * 
' ceste intens la preabataje. Briga-j 
'1 da este compusă, deocamdată, din • 
,. 25 de oameni. Mai tîrziu va fi în- î 

că o dată pe atît. ț
Pentru majoritatea oamenilor lui •

* 
4 
♦ 
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♦

T
iceplnd din pri- j 
septembrie, bri- I

j Sorescu munca la abataje este 
ceva oarecum nou. Aceasta în

' mod deosebit pentru cei care i-au 
4 fost brigadierului ortaci ani de-a 
2 rîndul — minerii Zamfir Ghe- 
J orghe, Popescu Dumitru, ajutorul 
j miner Cernat Nicolae, vagonetarii ♦ 
4 Cîndea Cornel și Dorobanțu Con- î 
‘ stantin. Alții, veniți proaspăt în j 

brigadă, au adus cu ei experiența!
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•
• muncii în abataj — minerul Din- Ă 
4 că Oprea, ajutorul miner < 

Joan, vagonetarul Pali Dănilă.
Și acum cîteva cifre care la 

Uricani au constituit o surpriză. 
In luna trecută, depășirea sarci
nilor de plan ale brigăzii conduse 
de Sorescu Constantin, s-a ridicat 
la 2 570 de tone, iar randamentul 
pe post a fost de 10,28 tone; cu ț 
5,15 tone pe post mai mare de- * 
cît cel planificat. In acest fel, ran-I 
damentul de 10 tone pe post rea- J 
lizat în urmă cu luni de brigada • 
minerului Rudic Constantin a fost 4 
depășit. Cîștigul pe post de miner . 
a fost pe măsura rezultatelor — 170 ! 
lei. Și aceasta numai la săparea ♦ 
preabatajelor. Dar cînd vor intra 6 

abataje I
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♦ în exploatare cele șase 

cameră!...
Pînă la jumătatea lunii octom- ț 

brie, depășirea s-a ridicat la 1 400 
tone cărbune, iar randamentul pe 
post a fost de 10,63 tone. La blo
cul IV de la mina Uricani se pre
gătesc noi recorduri minerești...

FRANGISC VETRO

î♦

î4

d
4
•

<

4
I
4

î
*

« « «СѵфАвА*»* * “ *• - * *

VA PREZENTAM

“AUTOBUZUL" -°-^ină Mg
DEZVOLTARE

Intr-o fostă margine a Capitalei, 
străjuită de semeția noilor cartiere 
înălțate pe șoseaua Giurgiului, se 
află una din marile întreprinderi bu- 
cureștene, o uzină în plină dezvolta
re, al cărei nume este purtat de-a 
lungul drumurilor patriei. Fără a citi 
firma mare de la intrare, pe care 
scrie „Autobuzul", îți dai seama 
după mulțimea autovehiculelor noi 
parcate în blocuri masive că halele 
mari adăpostesc o uzină construc
toare de automobile.

Uzina „Autobuzul" a început să 
fie construită în urmă cu 13 ani, fi
ind unul din obiectivele principale 
ale primului nostru cincinal. De a- 
tunci ea s-a dezvoltat continuu, ro
din ' mereu jur împrejur noi și noi 
construcții. Fabrica impresionează

O parte dintre ortacii brigadie ruluî Sorescu Constantin care au con tribuit la realizarea randamentului 
record.

Din scrisorile corespondenților
O intervenție lăudabilă
Intr-una din zilele trecute, la casa 

cazanelor de la I.I.S. Viscoza Lu- 
peni a apărut o avarie. In conducta 
de aburi, care leagă casa cazanelor 
cu secțiile de producție ale între
prinderii, se produsese o spărtură. A- 
burul fierbinte, care se pierdea, în
greuna activitatea secțiilor. După o 
scurtă discuție cu conducerea între
prinderii, comunistul Gogii Vasile 
s-a oferit să sudeze conducta fără 
a opri complet circulația aburului 
La puțin timp după aceasta, Gogu 
Vasile a sudat conducta dovedind o 
măiestrie de înaltă clasă. Interven
ția lui este lăudabilă. In acest fel 
activitatea secțiilor a continuat ne
întrerupt evitîndu-se pierderile.

STRINU IOAN 
fochist la casa cazanelor

Evidential! în întrecere
In cadrul sectorului IX al minei 

Lupeni echipa condusă de Stoltz Ti- 
beriu obține frumoase succese în 
muncă. De la începutul anului, mun. 
citorii din această echipă au repa
rat la timpul cerut 35 de întrerupă
toare electrice, șase motorașe elec
trice, precum și alte utilaje. Depă- 
șindu-și lună de lună angajamentele, 
echipa se menține evidențiată în în
trecerea socialistă. Un aport însem
nat la obținerea acestor succese 1 -au 
adus în cadrul echipei tinerii To- 
tnuș Viorel, Dina Stelian, Nemeș 
Goji și Preotu Mihai. Echipa , conti
nuă să se mențină evidențiată în 
urma rezultatelor bune obținute în 

prin arhitectura ei, prin masivitatea 
construcțiilor .de oțel a noilor hale. 
In decursul anilor ea a crescut nu 
numai ca întindere, dar și ca înzes
trare tehnică, dîspunînd astăzi de 
utilaje și aparate de control la cei 
mai înalt nivel tehnic. In hale pot 
fi văzute mașini electronice, cu co
mandă program și prin televiziune, 
prese puternice, instalații de sudură 
și vopsire automată etc. Cu aseme
nea unelte se făuresc astăzi autobu
zele romînești.

De la producerea primelor auto
buze, care și-au adus o contribuție 
însemnată la dezvoltarea transportu
lui de călători în țara noastră, pro
ducția uzinei a crescut de 7,5 ori.

— îmi amintesc despre primele 
noastre autobuze, spune maistrul 

cele două săpfămînî care au trecut 
de la începutul lunii octombrie

Mărfuri vîndufe 
peste plan

Buna aprovizionare, a unității 
O.L.F. nr. 24 din Lupeni, ■ al cărei 
responsabil este Sanda Dumitru a- 
trage zilnic sute de cumpărători. Ca 
urmare,, planul de desfacere al uni
tății a fost depășit în ultimul timp 
lună de lună. Numai prin această 
unitate au fost vîndute peste plan 
de la începutul anului mărfuri în va
loare de 174 500 lei.

Un frumos succes a obținut și u- 
nitatea nr. 14, care a vîndut peste 
plan mărfuri în valoare de 83 650 
lei. Printre vînzătoarele care s-au 
evidențiat prin deservirea exemplară 
a clienților se numără: Zeleneac 
Aurora, Meteșan Maria și Ungureanu 
Maria.

IOAN ARDELEANU 
electrician

Inovatori și evidential
La cabinetul tehnic al preparației 

Lupeni au fost depuse în luna sep
tembrie 12 noi propuneri de inova
ții. Patru din ele au și fost aplicate 
în procesul de producție. Unul dintre 
•ei mai activi inovatori este Erdeș 
loan. Două din cele patru propuneri 
aplicate sînt ale lui. Pentru activi
tatea lor rodnică inovatorii : Рога 
Dumitru, Almășan Ștefan. Sburlea 
Dumitru au fost distinși cu insigna 
de inovator. Totodată ei se numără 
printre evidențiații în întrecerea so
cialistă.

FULOP I. GEZA

strungar Zamfirescu Marin. Erau ia 
un nivel tehnic foarte modest. Este 
o diferență uimitoare între ele și ul
timul tip ,.TV-7“. recent intrat în 
producție, adaugă el, arâtînd cu un 
gest larg mulțimea de automobile 
sclipitoare și elegante din curtea u- 
zinelor. gata să pornească pe dru
murile patriei.

Trecînd în revistă troleibuzele, au
tobuzele, autoutilitarele, microbuzele, 
îți apar evident caracteristicile func
ționale superioare, durabilitatea în 
exploatare, înfățișarea exterioară 
suplă a acestor vehicule. Iată de ce 
se poate spune că marca „TV“, mar
ca uzinei, este o emblemă în mers

{Continuare în pag. 3-a)

In sprijini roiitriilirilir
Lucrarea cea mai importantă ce a 

fost încredințată secției mecanice de 
la U.R.U.M.P., condusă de maistrul 
principal Anghel Viorel, este de a 
confecționa utilajul și echipamentul 
mecanic pentru cele două stații de 
filtre ce se execută'la Petrii a și Lu
peni. Este știut faptul că muncitorii 
constructori de la ' I.C.M.M. Petro
șani și T.C.M.C. Corcești care exe
cută cele două stații de filtrare a a- 
pelor reziduale sînt în prezent antre
nați în lupta cu timpul pentru scurta, 
rea termenelor de predare a celor 
două stații. Colectivul secției s-a 
angajat să execute lucrarea înainte 
de termen.

Iarna ne va găsi bine pregătiți
Iarna n-a sosit încă, dar colec

tivul preparației Petrila s-a pregătit 
pentru întîmpinarea acestui anotimp. 
S-a întocmit un plan de măsuri in 
acest scop. Pregătirile de iarnă ur
măresc asigurarea unor astfel de 
condiții de lucru. ca activitatea pre
paratorilor să nu lie stînjenită din 
cauza condițiilor atmosferice nepri 
elnice, precipitațiilor și înghețului.

Paralel eu celelalte lucrări de în
treținere a utilajelor, conducerea teh- 
nico-administrativă a uzinei a luat 
măsuri ca lucrările pregătitoare pen
tru sezonul rece să fie începute din 
timp pe secții și ateliere, astfel ca 
nrocesul de producție să nu fie în
greunat din cauza aglomerării cu 
lucrările pentru iarnă. încă din luna 
iunie s-a trecut la modificarea con- (Cortlinilore în pag. 3-a)

Pentru începerea glisării celui de-al 4-lea bloc cu 8 etaje — D 13 
. pe șantierul Vulcan se fac nume roase pregătiri.

Iată în clișeu pe tov. Negrea Ni stor lucrînd împreună cu un ortac al 
lui la montarea săii de rulare pentru macara.

Din activitatea 
tinerilor feroviari

Evidențiați în întrecerea 
socialistă

Printre evidențiații în întrecerea 
socialistă de la Depoul C.F.R. Petro
șani se află și tinerii care" lucrează 
în brigada de pe locomotiva 150 1014. 
In luna septembrie a. c. tinerii a- 
cestei brigăzi au obținut succese 
frumoase în muncă. Pe lîngă faptul 
că și-au depășit simțitor sarcinile 
de producție, ei au realizat o eco
nomie ■ de combustibil convențional 
de 34 tone. Realizări asemănătoare 
au obținut în întrecerea socialistă șl 
tinerii din brigăzile de pe locomo
tivele 150 1047 și 1501038 care, de 
asemenea, au fost declarați eviden
ția ți în întrecerea socialistă.

La munci patriotice
Utemiștii secției L 5 din cadrul 

complexului C.F.R. Petroșani partici
pă cu regularitate la diferite acțiuni 
de muncă patriotică. Pentru curățe
nia și repararea pasajelor de trecere 
peste liniile G.F.R., tinerii ■ dia sec
ția L 5 au prestat un însemnat nu
măr de ore de muncă patriotică. Alte 
60 de ore au fost prestate pentru 
strîngerea fierului vechi.

Pentru curățirea incintei 
atelierului

Apele care au năvălit acum cîteva 
luni în incinta atelierului de zonă 
au antrenat cu■ ele zeci1 de tone-de 
aluviuni care s-au depus în 'Curtea 
atelierului, producînd mari greutăți 
în desfășurarea : procesului de- pro
ducție.

Cei 10 tineri de Ia atelierul de 
zonă C.F.R. Petroșani au muncit cu 
multă voință timp îndelungat pen
tru a readuce totul la normal. In a- 
cest scop au prestat peste 700 ore 
muncă patriotică.

duetelor de aburi din pîlniile de 
scurgere de la planșeul secției încăr
care și introducerea acestor^ într-o 
singură conductă de colectare a 
scurgerilor în vederea evitării pier
derilor de aburi în secție. Pentru a 
se asigura buna funcționare a spă
lătoriei și pentru a se evita înfun- 
darea conductelor de aducțiune de 
la Jiu (cum s-a întîmplat în iarna 
trecută), s-a trecut la repararea lă- 
cașelor șuberelor barajului de la 
Jiu, iar la bazinele de vară șuberele 
au fost înlocuite cu vane stăvilar. 
S-au controlat, curățit și reparat ca
nalele bazinelor de decantarg a ape
lor de la flotație și s-au executat o 
serie de reparații la clădirile secți-



1 STEASUL BfâȘU

Си о floare, пи »е face primăvară...

„В A R В A T I l"

...Așa grăiește un înțelept pro
verb romîneec. Cam același lucru 
se poate spune și despre activitatea 
culturală de la termocentrala Paro- 
șeni. Cu p singură formație artisti
că — cea de muzică ușoara — pro- 
blența muncii culturale în uzină nu-i 
rezolvată. Și acest lucru nu pot să-l 
înțeleagă nici conducerea clubului, 
nici conducerea sindicatului, nici con
ducerea termocentralei. Toate aceste 
conduceri nu văd în fată decît un 
singur obiectiv : producția și nimic 
mai mult. Este normal ca producția 
Să fie problema numărul unu, dar 
Să eu fie neglijate nici celelalte ac
tivități.

Energeticienji de la P^roșeni își 
amintesc cu plăcere că acum 3-4 
ani aveau o formație de muzică u- 
șoară. o brigadă artistică de agita
ție și o echipă de teatru, care des
fășurau o activitate rodnică. Dar... 
Brigada artistică de agitație... s-a 
dus pe apa sîmbetei și nu s-a mai 
fitters, echipa de teatru a a- 
vwt unele sclipiri chiar în anul aces
te, dar s-au stins prea repede, or
chestra de muzică ușoară fiind sin
gura în viață.

Oare nu trebuie să intereseze pe 
nimeni aceste lucruri ? Tovarășul Ni- 
coară Gheorghe, pe lingă faptul că 
esțe maistru electrician și directorul 
Clubului în același timp, mai are și 
alte sarcini de producție și organi
zatorice și. e firesc să nu se poată 
achita cu promptitudine de toate. Nu 
trebuie să-i negăm însă meritele în 
producție și nici faptul că și dato
rită lui orchestra de muzică ușoară

LA JOIA DE TINERET
In fiecare săptămină, la clubul 

muncitoresc din Lupeni se prgarii- 
rează joia tineretului — acțiune 
instructiv — educativă pentru tine
retul muncitor. Acest lucru a intrat 
de multă vreme în tradiția activită
ții clubului și a comitetului orășe
nesc U.T.M.

Una dintre cele mai reușite joi 
de tineret a fost organizată recent. 
Bibliotecarele clubului Raț Aurelia 
și Fodor Eleonora au pregătit un 
material din „Ciclul de eroi care 

are o activitate meritorie. Dar și atei 
proverbul nostru eete aplicabil. Nu-i 
de ajuns ca un singur om să vrea 
ceva, cînd în termocentrală șftft nu
mai utemiști peste 300. Sîrțt în u- 
zlnă tineri talentați, cu pregățire 
profesională și culturală, sînt mulți 
tehnicieni, maiștri, Ingineri, care ar 
putea să dea un cîtuși de mic spri
jin muncii culturale. Dar la Paro- 
seni nu se înttmplă așa ceva. Mun
ca educativă în rlndurile tineretului 
lasă mult de dorit aici. Tovarășul 
Eveșc Trandafir, secretarul comitetu
lui U.T.M, pe termocentrală afirma 
că tinerii sînt prea absorbiți de pro
cesul muncii, că mulți frecventeasă 
diferite școli serale și lucrează în 
ture. La rîndul său, tovarășul Popa 
Victor, președintele comitetului sin
dicatului susține că a făcut, a dres... 
Adevărul este că n-au făcut nimic 
în problema muncii culturale, iar ce
te spuse de către tovarășul Evescu nu 
pot scuza slaba activitate culturală a 
uzinei, nu pot scuza lipsa de răspun
dere pe care o manifestă față de a- 
ceastă activitate atît comitetul U.T.M- 
și comitetul sindicatului, oît și 
conducerea uzinei.

Propaganda prin conferințe e nu
lă. Munca cu cartea e slabă, inclu
siv activitatea bibliotecarei Todoran 
Olga. Pe lingă club nu funcționează 
nici un cerc. Aici vin doar tinerii 
amatori de tenis de masă și de șah, 
iar... la zile mari și cineva din condu
cerea uzinei.

Direct de activitatea culturală răs
pund tovarășii Todoran Tudor din 
partea comitetului U.T.M., Bă- 

și-au jertfii viața pentru apărarea pa
triei". A fost prezentată viața eroi
nei sergent Elena Chiriță.

Tinerii, prezenți în număr mare, 
au ascultat cu interes expunerea fă
cută de către tovarășa Raț Aurelia. 
S-au pus întrebări la care s-au dat 
răspunsuri convingătoare.

După, expunere a urmat obișnui
tul program de dans presărat cu 
diferite jocuri distractive.

BIRAU CONSTANTIN 
corespondent 

diță Mlrou dfo partea comite- 
taluj sindicatului șî Nicoară 
Gheorghe dfn partea comitetu
lui de partid. Dacă ultimul vrea 
și mai reușește cite eeva, primit dbl 
sînt complet străini de viața cultu
rală a uzinei. Nici pe unui, nici pe 
celălalt nu-1 Interesează pur si sim
plu această problemă.

Se cuvine să-l întrebăm pe tova
rășii Todoran Tudor șl Bădiță Miron 
cum își duc el la îndeplinire sarci
nile pe caro tovarășii for de muncă 
le-au încredințat, Așa le răsplă
tesc ei încrederea ?

Se cuvine să-i întrebăm și pe to
varășii Evesc Trandafir șl Popa Vic
tor cum i-au controlat pe cel doi 
De ce n-au luat cela mal eficiente 
măsuri pentru lichidarea la timp a 
lipsurilor semnalate.

'"mic n-a făcut în această privin
ță nici comitetul de partid al termo
centralei.

Iată cum lipsa de răspundere, de 
preocupare din partea unor persoane 
cu munci de răspundere în termo
centrală a făcut ca activitatea cul
turală să nu fie cea scontată, ba 
mai mult, să fie sub posibilitățile e- 
xistente atei.

Pînă anul trecut se punea proble
ma lipsei unui local corespunzător. 
Acum energeticienii au și local bun, 
și o sală de spectacole frumoasă, 
att instrumente, au talente, au biblio
tecă. au jocuri distractive, dar au 
și... nevoie de activitate culturală. A- 
ceasta ei trebuie s-0 facă. Oamenii, 
tinerii uzinei. Trebuie însă îndrumați, 
sprijiniți de către conducere. Să nu 
se vadă tn față doar problema eco
nomiilor, ci și a vieții oamenilor, a 
organizării plăcute a timpului lor li
ber, a desfășurării unei activități 
culturale bogate. Tinerii artiști ama
tori șă fie apreciați și stimulați în 
munca lor. să fie înconjurați eu sim
patie, iar din partea lor se cere 
mai multă perseverență, mai multă 
răspundere, mai multă conștiinciozita
te.

Da, tovarăși energeticieni. Cu o 
floare, ori cit ar fi ea de frumoasă, 
nu se face primăvară.

S-auzim de bine!
D. GHEONEA

Iacepînd de rmkie 19 octombrie, 
pe ecranul cinematografului „Repu
blica" va rula filmul „Bărbații", o 
producție a studiourilor din R.S.F. 
Iugoslavia.

Filmul „Bărbații" este o comedie 

vie, îndesată cu glume, o variantă 
pe temă arhicunoscută: bărbații ca
re lasă tot greul pe umerii soțiilor 
for istovite de muncă. Departe însă 
de a deveni banal, filmul aduce în

„Sechestratul din Altona“
Acțiunea filmului se petrece cam 

la 16 aal după eel de-al doilea răz
boi mondial ta R.F.G., la Altona și 
HMiburg. Adaptare liberă după o-

O scenă din filmul „Sechestratul din Altona1.

pera lui 1. P. Sartare — (așa men
ționează regizorul Vittorio de Sica) 
— filmul demască și înfierează to
leranța față de fasciști care nu nu
mai că nu și-au luat pedeapsa dar 
au și puterea de a hotărî asupra 
destinelor R.F.fi.-ului.

Spectacol pentru cei mici
Teatrul de păpuși „Licurici" din 

Sibiu face un turneu prin localită
țile din Valea Jiului. Cu acest pri
lej va prezenta mîine la orele 9. 11, 
15 și 17 în sala Teatrului de Stat 
din Petroșani spectacolul „N-a fost 

fața spectatorilor o serie de elemen
te noi în relațiile de familie. Panc- 
iînd cu mult umor, o serie de peri
peții și întorsături prin care trece 
familia Lazic, filmul, cu siguranță 
că va place spectatorilor, mai ales 
că se vor reîntîlni cu o serie de ac
tori canoscnți ca Olivera Marcovis, 
Mija Aleksic, Bata Zivojinovic și 
alții pe care i-au mai văzut în filmul 
„Doctor în filozofie".

Fiimul „Sechestratul din Altona"' 
este o producție italo-franceză. In 
rolurile principale: Sophia Loren șl 
Friederic Mareh, (cunoscut din fii- 

mul „Procesul maimuțelor" unde a 
interpretat rolul principal).

„Sechestratul din Altona" rulează 
pe ecranul cinematografului „7 No
iembrie" începînd de marți, 20 aș> 
tombrie.

nici un zmeu de vină" de Viorica 
Huber.

Același spectacol va fi prezentat 
ІП zilele următoare și în celelalte 
centre miniere din Valea Jiului.

Cei ce nu apar pe scena
De nenumărate ori i-am aplaudat 

la scenă deschisă, i-am chemat la 
rampă pe cei care au dat viață eroi
lor pieselor. Numele lor ne-au deve
nit cunoscute, ca de altfel fața, miș
cările, gesturile lor. Am trăit alături 
de ei emoțiile premierei, î-am felici
tat pentru succes. Puțini însă își a- 
mintesc. în seara spectacolului de e- 
moțiile altor zeci de artiști, în ade
văratul sens a! cuvîntului, care nu 
apar pe scenă, dar care aduc o con
tribuție de seamă la reușita unui 
spectacol. Aceștia sînt oameni ano 
nfmi, necunoscut! nouă spectatorilor. 

dar care prin munca lor pun în miș
care și organizează activitatea crea 
toare a actorilor.

Cîți spectatori cunosc truda rețșȚi- 
gizorului .aplecat asupra textului 
dramatic pentru a-i descifra ideile 
a-i descoperi sensurile, a plămădi 
viața personajelor ?

Cîți sînt acei care urmăresc mun
ca plină de răspundere a scenogra
fului ? El întrunește în arta sa ar
monia liniei și a culorii, calculul și 
preciziunea arhitectului. Lingă el, 
materializîndu-i schițele, se grupea
ză o mînă de alți artiști, care fac 

din modestie și dăruire, virtute.
Cîți se gindese la alergătura șe

fului de producție pentru asigura
rea materialelor necesare spectaco
lului ? La grija Iul gospodărească 
pentru dobîndirea lucrărilor care se 
văd în spectacole ?

Dar mîinile, mîinile asprite de rîn 
dea ale timplarului, degetele împun
se de ac ale croitorului? Ele redau 
viață schițelor scenografului, punînd 
în muncă pasiune și talent. Din mîi
nile timplarului, decorul este pre
luat de pictorul executant, care-1 în
tregește cu pensulele și bidinelele 

sale. Butaforul își 
aduce și el partea 
la desăvârșirea de. 
corului, dăltuind în 
carton blocuri de 
marmură iluzorie 
coloane zvelte, în 
stucaturi migăloa
se și statui măies
trite, care au a- 
vantajul de ■ fi 
ridicate cu o sin
gură mînă. „To
tul pentru reușita 
spectacolului" — 
e lozinca sub sem
nul căreia mun
cesc.

Pe oamenii de 
la scenă, pe mași- 
nîști sau mînuftor 
de decor, puțini 
îi cunosc. Și to
tuși munca lor e

deopotrivă de importantă. De te-aî 
afla în culise, de îndată ce cortina 
primului act a căzut, ai fi martorul 
unei scene însuflețite, febrile. Pere
ții aleargă în dreapta și în stingă și 
alții !e i-au locul. Un fundal se ri
dică și altul se coboară. Mobilierul 
capătă și' ei roți. Un dute-vino de 
mecanism de precizie, agitație ca 
roșt. lei răsare un pom sau un bos
chet, dincolo înverzește iarba. Un 
interior se transformă în citeva mi 
nute într-o pădure sau invers. Toiul 
e cronometrat pentru ca bătaia gon
gului să Înghețe de îndată această 
agitație creatoare. E o muncă grea, 
care cere devotament, dăruire. Ea 
este condusă cu atenție și pricepere 
de regizorul tehnic — omul în a 

cărui grijă rămîn toate de la pri 
mă ridicare, pînă la ultima „adere 
a cortinei Ar fi nejust să omitem 
dintre ajutoarele sale indispensabile 
pe electrician, care animă spectaco
lul cu luminile stîrnite din șa.Ităre și 
mecanisme complicate, pe recuzitertil 
cu toate mărunțișurile lui și poate 
nu știți! pe cortinierul care urmă
rește atent desfășurarea piesei pen
tru a-i da glas sau a-i pune capăt.

Cine bănuiește de cită autoritate 
se bucură suflerul, ce prezență va
loroasă reprezintă în atmosfera de 
emoție a spectacolului ? Omul ăsta 
mărunt în aparență, e un pachet de 
nervi. E ochi și urechi, e salvator 
al tracului, garanție a calmului crea
tor.



Iarna ne wt găsi 
bine pregătiți

(Urmare din pag. J-a)

itor și atelierelor cum ar fi: repara
rea acoperișului secției separație și 
a benzii de șist nr. 2, izolarea hi- 
drofobă a acoperișului de la secțiile 
brfchetaj și uscătorie, repararea clă
dirii de adăposfire a troliujui de tras 
vagoane de pe linia a 11-a.

Desigur că planul pregătirilor de 
iarnă cuprinde un complex variat 
de măsuri care se impun a fi exe
cutate din timp pentru a se asigura 
protejarea instalațiilor de preparare 
pe timp de iarnă și a crea condiții 
optime de lucru celor ce exploatea
ză aceste instalații. In acest sens 
■•a trecut la revizuirea întregii re
țele de încălzire, la repararea con
ductelor de aburi, caloriferelor, a 
ventilelor de la aceste conducte, 
precum și la izolarea lor.

O problemă care s-a impus atît 
pe timpul verii și se cere a fi re
zolvată cu succes în perioada de 
iarnă este haldarea sterilului. Pen
tru rezolvarea acestei probleme con
ducerea tehnică a întreprinderii, la 
indicația comitetului de partid, a 
organizat o ședința de lucru cu șe
fii de secții, maiștrii și șefii de e- 
chipă de la secția haldă. Cu acest 
prilej s-a analizat problema baldă- 
ГЙ sterilului și a creării rezervei de 
inhaidare pe toată perioada rece. Din 
totalul de 21 de măsuri cuprinse în 
planul pregătirilor de iarnă de la 
secția haldă 10 au fost deja rezol
vate. Dintre acestea amintim plănă- 
rirea șistului pe cele trei ramuri ale 
funicularului în vederea asigurării 
gabaritului pentru cupe, asigurarea 
rezervei de golire pe timpul iernii 
ta ramura principală a funicularului 
cu ajutorul buldozerelor etc.

Lucrările pregătitoare pentru iarnă 
fiind rezolvate în proporție de 80 la 
sută, iar uneltele necesare dezăpe- 
zirii fiind și ele pregătite, iarna poa
te să vină. Ne va găsi bine pregă
tiți. Totuși la preparația Petrila mai 
sînt și unele lucrări care nu au fost 
realizate încă. Așa de pildă, nu s-a 
făcut nimic în privința reparării cup
torului pentru dezghețarea cupelor în 
timpul iernii amplasarea aeroter- 
melor în așa fel incit să încălzeas
că porțiuni de instalații expuse în
ghețului.

înfăptuind în cel mai scurt timp 
^'lucrările restante, preparatorii petri- 

leni vor avea toate condițiile pentru 
a desfășura întregul flux tehnologic 
de preparare pe timpul iernii șl vor 
asigura primirea ritmică a cărbuni
lor bruți de la exploatările miniere.

lng. SABIN FLOREA 
șeful preparației Petrila

Pe urmele acestor nevăzuți crea
tori ai spectacolului de la teatrul 
nostru am pornit

Se aflau în febrilitatea pregătirii 
noii premiere, spectacolul shakespe- 
rian „Măsură pentru măsură**.

Intrînd pe poarta teatrului, am 
deschis ușa atelierului de croitorie. 
Intr-o mulțime de schițe — un veri
tabil album cu personaje, din seco
lul al XV-lea — baloturi de mate
riale necroite și sumedenie de costu
me atirnate pe umerașe, maistrul 
croitor Nicolae Moga, ajutat de to
varășul său Petru Șerban proba cu 
îndeminarea unor meșteri din Viena 
de altădată costumul lui Angeio, 
locțiitorul ducelui Vincențlo. Alături, 
în atelierul de croitorie femei, tre- 
băluiau la aceeași piesa tovarășele 
Maria Josan și Susana Cerbu.

La etaj, în atelierul de pictură, 
tovarășa Elena Bianu se afla în fața 
șevaletului pe care într-o pînză ma
re prindea contur șl culoare unul din 
peisajele de fundal cerute de piesă. 
Intr-o boxă din capătul atelierului 
am cunoscut-o pe tovarășa Silvia 
Hașeganu. peruchiera teatrului. Du
pă cum bănuiți avea mult de lucru 
la...... Măsură pentru măsură", pen
tru că oricum... alta era moda. Tot 
în atelierul de pictură, tovarășul 
Gheorghe Rujinskl, butaforul, avea 
treabă cu stilul gotic.

Ca să nu deranjăm repetiția care 
era în curs, am intrat prin culise. 
Ne-a întîmpinat cerberul păstrător 
al liniștii, regizorul tehnic Marin 
Dumitrescu. Pînă la pauză ne-a con
dus la cabina electrică unde. în fa
ta complicatei „orgi", se aflau tova-

Prin puțul „7 Noiembrie*’ de la mina Vuican, unde lucrează și seni- 
nalistul Doina Gheorghe. ies zilnic la ziuă cîte 800- 900 vagonete încăr
cate cu cărbune.

Alegerile mi orgaaaațiite de bază ale partidului

6rijă pentru muncitorii de mime
Comuniștii Grupului școlar minier 

Lupeni au făcut recent bilanțul ac 
tivității desfășurate în perioada care 
s-a scurs de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent.

Darea de seamă prezentată în fața 
adunării generate de către tovarășul 
Ionescu Constantin, secretarul organi
zației de bază a scos în evidența 
faptul că nivelul de pregătire a ele
vilor a crescut mult în comparație, 
cu anii precedenți. Acest fapt re
zultă din procentajul de 97 la sută 
elevi promovați în anul școlar tre
cut, spre deosebire de cel înregistrat 
în anul anterior care a fost de 87 
la sută. Această cifră ilustrează re
zultatul muncii politice duse în rîn- 
durile profesorilor și maiștrilor șco
lii respective de către organizația de 
bază pentru îmbunătățirea metodelor 
de predare a lecțiilor, de folosire în pro
cesul instructiv al unui bogat material 
didactic, pentru dezvoltarea la elevi a 
dragostei față de meseria aleasă, față 
de învățătură.

Pe linia acestei propuneri, orga 
nizația de partid a analizat intr-o 
adunare generală cauzele mediocrită
ții în școală. Pe baza celor consta
tate s-au inițiat o seamă de măsuri 
care să ducă la stimularea interesu
lui elevilor pentru învățătură. Astfel, 
a-a propus conducerii școlii să reor
ganizeze meditațiile și să țină medi
tații suplimentare de seară, sub su- 

rășii Nicolae Popesou și Hie Dră- 
ghici, electricienii teatrului.

Cînd forfota mașinistelor, pentru 
schimbarea decorurilor a început, 
am coborît în scenă întîlnind pe 
maistrul tîmplar Ladlslau Cătană și 
pe ajutorul său Wilhelm Untch care, 
sub supravegherea directorului de 
scenă, aduceau completări decorului 
improvizat pentru repetiție. Tot aici 
am putut cunoaște și o parte dintre 
mașiniști, unii dintre ei de mulți 
ani prinși cu pasiune de munca tea
trului, ca tovarășul Viorei Benea, 
șef mașinist sau ca tovarășii loan 
Răzuș și Ioan Cazan, recuzitorii 
Gheorghe Firoiu și Gheorghe Bjrîia- 
nu sau alții ca Tănase Șontropel și 
Eugen Popescu pe care în săptămâ
nile trecute i-am văzut și in rolul 
de figurație în „Noaptea regilor".

La cabine. îngrijind de costume șt 
ajutîndti-і pe actori — tovarășele 
Eufrusina Bîrîianu și coafeza Mar
gareta Spitska. Și ele ca și tovară
șele lor de la scenă erau pline de 
grijă pentru viitoarea premieră.

Toți acești oameni nevăzuți la 
rampă, nesalutați pentru abnegația 
lor de aplauzele spectatorilor, sînt 
rotițe valoroase în mecanismul com
plicat al spectacolului.

Lor, colaboratori neprețuiți ai ac
torilor. modești dar harnici lucră
tori ai scenei, le închinăm gîndurile 
noastre recunoscătoare pentru dărui 
muncii cu care ne incintă ochiul, ne 
înalță cugetul, ne emoționează 
inima.

D. CAPITANU
C. COTOȘPAN

Foto; N. MOLDOVEANU 

pravegherea educatorilor. La clasele 
eu rezultate slabe la învățătură, cum 
au fost I C, 1 E, It A. II В, II C, 
membrilor și candidaților de partid 
din corpul didactic li s-a repartizat 
sarcina să insiste asupra îmbunătă
țirii predării lecțiilor și însușirii lor 
de către elevi

Dovedind grija pentru muncitorii 
de miine, biroul organizației de ba
ză a sprijinit și îndrumat conduce
rea școlii în rezolvarea problemelor 
privind procesul de invățămînt. Ast
fel s-a ajuns ca la încheierea anu
lui școlar 1963-1964 majoritatea cla
selor II și III să nu aibă nici o co- 
rigență, iar la anul I să se îmbună
tățească simțitor situația școlară.

Din discuțiile purtate în cadrul a- 
dunarii s-a văzut câ biroul organi
zației de bază a depus o activitate 
Încununată de succese. însuși faptul 
eă Grupul școlar minier Lupeni se 
situează printre cele fruntașe pe ța
ră dovedește că aici sarcina princi
pală de a pregăti oameni capabili 
pentru producție se îndeplinește cu 
răspundere

Cu toate acestea s-au semnalat 
și unele lipsuri, ca de exemplu neres- 
pectarea cerințelor de predare a lec
țiilor. (cazul ing. Fetica Șerban) 
care s-a făcut simțită în pregătirea 
insuficientă a elevilor la materia 
respectivă.

Misiunea nobilă de a forma omul 
pentru viață este de mare răspun
dere — a spus în cuvîntul său tova
rășul Dan Vaier, secretarul Comite
tului orășenesc de partid Lupeni. De 
la această îndatorire nu trebuie să 
se abată nici o clipă cei care au fost 
chemați să pregătească cadre de nă
dejde pentru industria noastră socia
listă. De aceea, noul organ ales, pre
cum și toți membrii și candidații de 
partid, trebuie să poarte toată gri
ja pentru muncitorii de mîine, ca a- 
ceștia să fie prgătiți multilateral pen
tru muncă, pentru viață.

A. MICA

întreținerea acelor de cate ferată este o muncă de mare răspundere, 
de buna lor funcționare fiind legată siguranța circulației feroviare. Tocmai 
de аселя, revizorul de ace Pîrvu life din gara Petroșani le verifică cu a- 
tenție. Iată-! Ie masa de manevră.

„AUTOBUZUL"
o uzină în plină dezvoltare

(Urmare am pu&.
и I ■)! ••................ I I П I . I m

continuu pe drumul ridicării necon
tenite a nivelului tehnic.

Fabricarea unui automobil sete o 
operație complexă. înainte de a in
tra în secțiile primare de producție, 
nil poți bănui ce se va înttmpla cu 
cantitățile de laminate, tablă și alte 
materiale care constituie materia pri
me necesară producerii unui auto
vehicul. Dar, pe măsura ce mergi 
mai departe, din aceste secții se 
conturează mai clar silueta elegantă 
a viitoarelor mașini. Ea apare mai 
clară in hala de montaj, unde se a- 
dună, spre a întrupa viitorul vehicul, 
șasie, caroserii și alte subanșamble 
făurite de constructorii de mașini în 
alte secții. Hala respectivă este o 
construcție recentă, dată în folosință 
la sfîrșital anului trecut. In imen
sitatea ei, pereții din sticlă îi dau o 
înfățișare plăcută, luminoasă. In po
fida lățimii de 36 metri, nicăieri nu 
ae găsesc stîlpi interiori de susține
re. Această caracteristică nu s-a 
născut numai datorită fanteziei con
structorului, ci ea a devenit nece
sară, deoarece permite o mai bună 
dispunere a utilajului și a liniilor de 
fabricație.

Sînt aici în hala de montaj două 
benzi pentru autobuze și troleibuze 
și una pentru autoutilitare. Opera
țiile se executa ia posturi fixe. Ca
roseriile se deplasează ca la o co
mandă nevăzută de la un grup la 
altul de muncitori, purtate pe bandă 
tiu continuu, ci sacadat. In clipa în 
care banda începe să se tniște, sem
nalizatoare optice și acustice aver
tizează pe muncitori să-și sporească 
atenția. Transportoarele mecanice a- 
duc acum în poziția de montaj gru
purile motoare. Piesele și subaiisam- 
blele sînt ridicate cu dispozitive me
canice și hidraulice, dintre care 
multe sînt suspendate, ceea ce. redu
ce la minimum posibil eforturile 
muncitorului. O bandă secundară 
servește la montarea punților de față, 
iar două transbordoaje transversale 
deplasează vehiculele de la o echipă 
la alta, pentru a i se atașa pe rtnd 
aparate, instalații electrice, semna 
lizatoare.

In fine, impresionante cricuri ridi
că vehiculul și îl așează în poziția 
normală, gata pentru a fi trimis la 
rodaj, după efectuarea controlului 
final și a reglajelor necesare.

^оллл.<& I
19 octombrie

PROGRAMUL I. 7,06 Piese de es
tradă, 8,00 Sumarul ziarului „Scin- 
teia", 9,00 Muzică de estradă, 10,35 
Opera „Cenușăreasa" de Gioacchino 
Rossini, 13,10 Muzică populară ce
rută de ascultători, 14,30 Vreau să 
știu, 16.30 Melodii populare inter
pretate de Ana Bălăci, Dumitru Bă- 
iășoiu și Iile Udilă. 16,10 Soliști de 
muzică ușoară : Roxana Matei și 
sextetul „Victoria". 16,30 Tinerețea 
ne e dragă, 17,15 Olimpiada — To
kio, 1964, 18,15 Revista economică 

Pe pista de probe, mașina este 
supușă apoi celor mai diferite exa
mene: parcurgerea unor drumuri: ac
cidentate, abrupte, umede etc. Intr-o 
încăpere anume amenajată, în care 
șe reproduc rafalele umor ploi vio
lente, se încearcă în cele din urmă 
0 altă calitate a autobuzului: etan
șeitatea.

La capătul acestui drum, produseîe 
obțin certificatul de garanție, ca« 
poartă parcă, printre rîndurlle зсгі- 
se mărunt pe hîrtie, imaginea celor 
37 de întreprinderi răspândite în în
treaga țară care conlucrează la fa
bricarea autobuzelor romîneștî: uzi
ne siderurgice, fabrici de geamuri 
speciale, de anvelope, cauciuc, ma
teriale plastice, acumulatori, apara- 
taj electric și de control, volane, rul
menți, bujti etc. Și fiecare dintre a- 
ceste autobuze constituie o nouă rea
lizare a uzinei bucureștene ale cărei 
fabricate te întâlnești pe drumurUe 
țării.

Experiența acumulată în constrwc- 
țta de autovehicule de-a lungul ani
lor de către pionierii mqioacetof de 
transport auto în comun remîeești 
este impresionantă. Ea marchează 
cafea de la ciocan Ia pupitrele de 
comandă electronice parcursă de ma
joritatea muncitorilor din fabrică. 
Sute de oameni, care mai acum 
cîțiva ani începeau să deslușească 
alfabetul tehnicii, sînt astăzi pasio
nați de studiu, învață continuu, Li
zina are universitatea ei. In rtodul 
celor 100 de stodenți ai acestei шм- 
versități populare cu secții de geo
grafia economică și politică a lumii, 
de literatură și limba romîoă, nou
tăți din construcția de mașini îi ta- 
tîinești pe muncitorii Florea V&s- 
ceanu, Gheorghe Dăescu, Gheorghe 
Banu și mulți alți fruntași în pro
ducție. In afara acestora, 332 de 
muncitori sînt elevi în școlile medii, 
iar pește 40 studenți ai institutelor 
tehnice. Pe bună dreptate se poate 
spune că la Uzinele „Autobuzul" 
toți învață.

Privind acest colectiv studios, su
dat în muncă, al cărui principal de
ziderat este progresul continuu, des
lușești garanția că mașinile uzinei 
bucureștene se vor bucura pe mai 
departe de un prestigiu crescînd,

GH. AGIU 
redactor la „Agerpres"
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radio, 19,00 Din comoara folcloru
lui nostru — genurile muzicii popu
lare -- muzica păstorească, 19,30 
Din muzica popoarelor, 20,40 Lec
ția de limba rusă. Ciclul I, 20.55 
Muzică de dans, 21,30 Olimpiada — 
Tokio, 1964, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,35 Muzică popu
lară, 9,63 Muzică vocală și instru
mentală de George Stephănescu, 
9,21 Muzică ușoară, 16,30 Ctatece 
și jocuri populare, 11,30 Evoeare: 
D. Th. Neculuță, 11,45 Muzică u- 

-șoară interpretată la diferite instru
mente, 12,35 Buchet de melodii popu
lare, 13,37 Piese corale, 14,00 Mu
zică de estradă, 15,05 Muzică din 
operete, 15,30 falsuri interpretate 
de orchestre de coarde, 16,00 Pagini 
din operele lui Puceini, 16,30 Pre
lucrări de folclor ale compozitorilor 
noștri, 18,45 Din repertoriul cîntă- 
rețului Alexandru Grozuță, 19,05 So
liști romînî de muzică ușoară, 
19,50 De la operete clasice la ope
rete eontemporane, 20,40 Muzică de 
dans, 21,30 Oameni de seamă din 
istoria culturii : Mollere. Evocare de 
Nicolae Minei, 22;00-Muzieă ușoară,

Cinematografe
19 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
întuneric în plină zi; REPUBLICA; 
Bărbații; PETRILA ; Vîrsia dragos
tei; LIVEZENI : Pași spre jună; A- 
NINOASA ; Mongolii; VULCAN ; Pisi
ca de mare; LUPENI : Limuzina 
neagră; CULTURAL: Cei trei muș
chetari; URICANI : O viață.
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CAIRO 17. Trimisul special Ager
pres, Ion Gălățeanu, transmite :

Vineri, dupâ-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro 
mine, Ion Gheorghe Maurer care în
treprinde o vizită oficială în R.A.U., 
a fost primit de președintele Gamal 

‘Abdel Nasser la reședința acestuia. La 
convorbirea care a avut loc, au fost de 
față Emil Bodnăraș, vicepreședinte

★
CAIRO 17 — (Trimisul special 

Agerpres, I. Gălățeanu, transmite:
Sîmbătă, la reședința primului 

ministru al Republicii Arabe Unite, 
au avut loc convorbiri între preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, și Aii Sabri. Din 
partea romînă au participat: Emil 
Bodnăraș, Paul Niculescu-Mizil. Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Cairo, precum și Vasile

al Consiliului de Miniștri, prof. univ. 
Paul Niculescu-Mizil, deputat, secre
tar al Comisiei de cultură și învăță- 
mînt a Marii Adunări Naționale, și 
Mircea Nicolaescu, ambasadorul R. 
P. Romîne la Cairo.

Din partea egipteană au participat 
primul ministru Aii Sabri, și Hus
sein Khallaf, ministru pentru relați
ile cu
★
Gliga,
cerilor
teană au participat: Mahmud 
ministru al afacerilor externe.
Sukeiry, ministrul economiei, Sarawi, 
ministru
Khallaf, 
culturale 
tea.

Au fost discutate 
interesează cele două

străinătatea.
★

director în Ministerul 
Externe, Din partea

MOSCOVA. — După o vizită prie
tenească de trei zile în U.R.S.S., la 
17 octombrie, președintele Republi
cii Cuba, dr. Osvaldo Dorticos Tor- 
rado a părăsit Moscova, îndreptîndu- 
se pe calea aerului spre patrie.

NICOSIA — Consiliul de Miniș
tri al Ciprului a hotărît să elaboreze 
un plan concret privind ajutorarea 
materială a ciprioților turci care do
resc să 
au fost 
luni de 
zervății
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TOKIO 17. Corespondență de la 
trimisul special al Agerpres, I. Go- 
g«-

ATLETISM

VOLEI

se înapoieze In satele lor. Ei 
mutați cu forța acum citeoa 
elementele extremiste în re

spectate.

R.P. ROM1NA—OLANDA 3-0
Ieri echipa masculină a R. P. Ro

mîne a întrecut cu 3-0 (15-6; 15-6; 
15-13;) echipa Olandei repurtînd a 
treia victorie din turneul final. 
U.R.S.S. liderul clasamentului a cîș
tigat cu 3-0 meciul cu R.P. Ungară 
în timp ce R. S. Cehoslovacă a dis
pus cu același scor de S.U.A. Alte 
rezultate; Japonia-Bulgaria; 3-1 Bra- 
zilia-Coreea de sud 3-1.

Clasamentul după aceste jocuri se 
prezintă astfel: 1. U.R.S.S. 8
puncte; 2. R. S. Cehoslovacă — 8 
puncte; 3. R. P. Romînă 7 puncte; 4. 
R. P. Ungară — 6 puncte; 5. Japo
nia — 6 puncte; 6. S.U.A. 6 punc
te; 7. R. P. Bulgaria — 5 puncte; 
8. Brazilia — 5 puncte; 9. Olanda 
— 5 puncte; 10. Coreea de 
puncte.

Astăzi echipa masculină a 
Romîne joacă în compania 
Coreei de sud.

HALTERE

In cea de-a patra zi a atletismu
lui, prima medalie de aur a revenit 
australienei Betty Cuthbert, care a 
realizat în proba de 4C0 m plat un 
timp excelent: 52” (record olimpic 
stabilit).

Marele favorit, recordmanul mon
dial Henry Carr (S.U.A.), a confir
mat pronosticurile, cîștigînd medalia 
de aur în proba de 200 m plat.

Clasament: 1. Henry Carr (S.U.A.) 
20’’3/10 (record olimpic) — medalia 
de aur: 2. Otis Drayton (S.U.A.) 
20"5/10, medalia de argint; 3. Ed
win Roberts (Trinidad) — 20"6/І0 
medalia de bronz.

Un alt favorit, americanul Dallas 
Long, a intrat în posesia medaliei 
de aur la aruncarea greutății avînd 
un adversar redutabil în coechipie
rul său Randy Matson.

Clasament. 1. Dallas Long (S.U.A.) 
— 20.33 m, medalia de aur; 2. Randy 
Matson (S.U.A.) — 20,20 m, meda
lia de argint; 3. Vilmos Varju (R. P. 
Ungară — 19,39m, medalia de bronz.

Campionul european în proba de 
3 000 m obstacole, belgianul Gaston 
Roelants, și deținător al recordului 
lumii la această probă, n-a avut pro
bleme serioase, de-a lungul cursei 
pe care a dominat-o tot timpul.

POLO PE APA

egip- 
Riad, 
Labib

al uniunii, și Hussein 
ministru pentru relațiile 
si tehnice cu străinăta-

probleme 
târî.

care
1

Ecouri la schimbările survenite 
în conducerea de partid și de stat 

din Uniunea Sovietică
„Partidele chinez și sovietic și 

cele două țări respective să se u- 
nească pe baza marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului prole
tar. Să se dezvolte în permanență 
prietenia frățească, de nezdruncinat 
dintre popoarele chinez și sovietic".

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Agenția Novosti transmite următoa

rea informație :
In întreprinderile și instituțiile din 

capitala sovietică, oamenii muncii 
discută cu multă însuflețire articolul 
de fond din „Pravda" de sîmbătă, 
întitulat „Linia generală leninistă de 
neclintit a P.C.U.S.". In articol se 
subliniază că „linia generală a parti
dului în domeniul politicii externe es
te lupta pentru pace și securitate in
ternațională, înfăptuirea principiului 
elaborat de V. I. Lenin de coexis
tență pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

In articolul de fond al „Pravdei" 
se spune clar că „înfăptuindu-și li
nia generală, partidul a luptat și lup
tă intransigent și consecvent împo
triva ideologiei și practicii cultului 
personalității, străine marxism-leninis- 
mului, străine însăși naturii noastre 
socialiste".

La multe întreprinderi citirea fon
dului din „Pravda" la colțurile ro
șii, în timpul pauzelor de prînz, s-a 
încheiat cu aclamații aprobative și 
aplauze

VARȘOVIA 17 (Agerpres).
După cum transmite agenția P.A.P., 

Wladialaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. și Josef Cyran- 
kiewicz. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, au adresat 
lui L. Brejnev și A. Kosîghin tele
grame de felicitare cu prilejul preluă
rii funcțiilor lor. In telegrame se spu
ne între 
re urări 
binele 
U.R.S.S.
parte a comunismului în țara dv 
activitatea pentru 
în întreaga lume, 
funda convingere 
țești de prietenie
unesc partidele, statele și popoarele 
noastre se vor dezvolta și întări și 
pe. viitor".

alteJe : „Vă adresăm siпсе- 
de succese în munca pentru 
partidului și popoarelor 
în construirea pe mai de- 

în 
păcii 
pro- 
fră- 
care

consolidarea 
Ne exprimăm 
că legăturile 
și colaborare

CAIRO. —* Membri ai detașamen
telor Frontului de eliberare națională 
al Arabiei de sud au aruncat în aer, 
în apropiere de localitatea Bihan Al 
Kasab, un camion militar al trupe
lor britanice — anunță reprezentanța 
din Cairo a acestei organizații. In 
urma acestei acțiuni au fost omorîți 
și răniți mai mulți soldați.

RABAT. — Ministrul marocan al 
informațiilor. Мои Ay Ahmed El A- 
laui a deschis, la 16 octombrie con
ferința Comitetului executiv al Uniu
nii agențiilor de presă africane. La 
conferință, care va dura trei zile, 
participă reprezentanți din 9 țări a- 
fricane, care vor lua in dezbatere 
crearea unei agenții de presă pan- 
africane.

BRAZZAVILLE. Zece ofițeri și 
.73 de soldați portughezi au fost omo- 
r.îți, iar alți 20 răniți într-o atnbus- 

. cadă organizată la 14 octombrie de 
partizanii din Angola. In comunicat 
se subliniază, de asemenea, că au 
test distruse 15 camioane militare 
portugheze și a fost capturată o mare 

■ cantitate de materiale de război.
PEKIN. — La 16 octombrie, pre

ședintele Мао Tze-dun și alți con
ducători, de partid și de stat ai R.P. 
Chineze au primit delegația de partid 
și guvernamentală cubană, în frunte 
cu Isidoro Malmiero Peoli, secretar 
al Organizației provinciei Havana a 
Partidului Unit al Revoluției Socia
liste din Cuba, cu care au avut o con
vorbire cordială și prietenească.

DAMASC. — Consiliul revoluției 
din Siria a aprobat vineri seara un 
plan care prevede înmulțirea contac
telor cu oficialitățile R.A.U., în ve
derea dezvoltării relațiilor dintre ce
le două țări.

sud 4

R. P.
echipei

>

PEKIN 17 (Agerpres).
După cum transmite agenția Chi

na Nouă. Мао Tze-dun, Liu Sao-ți, 
Ciu De și Ciu En-lai au adresat 
felicitări călduroase Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și con
ducătorilor statului sovietic. ^Dorim 
în mod sincer, se spune în telegra
mă ед poporul sovietic frățesc, sub 
conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a guvernului 
sovietic, sa obțină noi succese îri 
activitatea sa de construcție în toa
te domeniile și în lupta pentru a- 
părarea păcii mondiale.

Partidul Comunist Chinez, guver
nul și poporul chinez se bucură de 
orice progres realizat de marea 
Uniune Sovietică, de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și de 
nor-oriil sovietic pe calea lor îna
inte.

Recenta lansare și aterizare cu 
succes a navei cosmice sovietice 

■ „Voshod", reprezintă o altă mărea
ță realizare a poporului muncitor al 
Uniunii Sovietice. Dorim să ne fo
losim de acest prilej pentru a "ă 
transmite dv. și, prin intermediul 
dv„ marelui popor sovietic, sincerele 
noastre felicitări".

In Comitetul Special al O.N.U
NEW YORK 17 (Agerpres). 
Comitetul Specia] al O.N.U.

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor co
loniale a încheiat dezbaterile în pro
blema Gibraltarului și coloniilor spa
niole din Africa.

In rezoluția referitoare la If ni și 
Sahara spaniolă, Comitetul cere gu
vernului Spaniei să aplice fără întîr- 
ziere la aceste teritorii Declarația cu 
privire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Comitetul a adoptat, totodată, un 
proiect de rezoluție prezentat de 12 
țări alro-asiatice și Iugoslavia, care 
reafirmă dreptul teritoriilor Rio Mu
ni și Fernando Po Ia autodetermina
re și independență și cere aplicarea 
Declarației în acest caz.

Comitetul a ajuns la concluzia că 
Declarația poate fi aplicată și în 
privința Gibraltarului. S-a recoman
dat guvernelor spaniol și engiez să 
înceapă tratative în vederea regle
mentării litigiilor în această proble
mă. Reprezentantul Marii Britanii a

реп-
declarat că această recomandare nu 
poată fi acceptată de către guvernul 
englez. Guvernul englez nu dorește 
sa ducă tratative cu Spania în pro
blema suveranității Gibraltarului. 1

R.P.R. — OLANDA 6-1
In turneul final pentru locurile 1-4, 

echipa Iugoslaviei ă învins cu 2-0 
(0-0; 0-0; 2-0; 0-0) echipa U.R.S.S 
In alt joc, echipa R.P. Ungare a în
trecut cu 3-1 (0-0; 0-1; 2-0; 1-0) e- 
chipa Italiei, campioana olimpică de 
la Roma.

Au început și meciurile pentru sta
bilirea clasamentului de la 5-8. E- 
chipa țării noastre a întrecut cu 6-1 
(2-0; l-l; 1-0; 2-0;) echipa Olandei. 
Germania a învins cu 5-3 (0-1; 1-1, 
1-1; 3-0; ), echipa Belgiei. In meciul 
următor echipa romînă va întîlni 
formația Belgiei.

TIR
TINTASII ITALIENI 

PROTAGONIȘTII PROBEI 
DE TALERE

Pe poligonul de la Tokorazawa s-au 
încheiat întrecerile de talere arun
cate din șanț. Sportivul italian En- 
nio Mattarelli a cîștigat locul întîi 
aducînd delegației sportive a țării sa
le prima medalie de aur din cadrul 
actualei ediții a Olimpiadei. Matta
relli a totalizat 198 de puncte din 
200 posibile, stabilind un nou record 
olimpic. Reprezentantul nostru Ion 
Dumitrescu, campion olimpic la Ro
ma la această probă, a ocupat locul 
al cincilea cu 193 puncte, iar C. E- 
nache s-a clasat pe locul 33 cu 182 
puncte.

VL. GOLOVANOV, 
CAMPION LA „SEMIGREA", 

L. BAROGA, LOCUL 5
In arena Shybuia amatorii de hal* 

, fere au urmărit sîmbătă întrecerile 
„semigreilor". In formă remarcabilă, 
Vladimir Golovanov (U.R.S.S.) a 
tranșat în favoarea sa rivalitatea 
sportivă cu Louis Martin (Anglia). 
Golovanov a totalizat la cele trei 
stiluri 487,500 kg (nou record olim
pic). Campionul țării noastre bazar 
Baroga s-a clasat pe locul 5 cu 460 
kg, performanță care corectează cu 
5 kg recordul țării, deținut de ace
lași sportiv.

LUPTE CLASICE

desfășurare. Favoriții la 
olimpice continuă în pre- 

succes cursa către locurile 
Luptătorii romîni s-au nu- 
sîmbătă printre protagoniș-

del 
dis- 
P-
1-a

FAVORIȚII OBȚIN NOI SUCCESE
întrecerile de lupte clasice se află 

în plină 
medaliile 
zent cu 
fruntașe, 
mărat și
tir principali ai meciurilor de la gim
naziul Komazawa. La cat. muscă, 
campionul olimpic D. Pîrvulescu l-a 
învins în turul doi prin tuș în minu
tul 2'55” pe mexicanul Cesar 
Rio Gil. Ion Cernea (57 kg) a 
pus la puncte de Knitter (R. P. 
lonă), Valeria Bularca (70 kg)
întrecut la puncte pe Ikjonk Kim (Co
reea de sud), iar N. M^rtinescu (97 
kg) a cîștigat la puncte întîlnirea cu 
italianul Bulgarelli. La cat. 78 kg, 
I. Țăranu a terminat la egalitate cu 
Kolesov (U.R.S.S.), iar la 63 kg 
M. Bolocan a făcut „remiză" cu ira
nianul Mirmalek. Gh. Popovici (87 
kg) a pierdut la puncte întîlnirea cu 
L. Metz (Germania), iar „greul" St. 
Stîngu a fost învins ia puncte de sue
dezul Sten Ragner.

BOX

ALEGERILE DIN ANGLIA
se consideră că laburiștii vor spri
jini cu o nouă vigoare admiterea 
Chinei populare la Națiunile Unite, 
în timp ce poziția americană în a- 
ceastă problemă continuă să fie ne
gativă.

In legătură cu toate acestea, sub
liniază France 
că președintele 
intenția ca, în 
reales, să ia 
sfîrșitul acestui

Comentariul presei străine
ce pri- căuta în prezent să

Rezultatele 
șefilor a patru 

DAR-ES-SALAAM 17 (Agerpres). 
După încheierea Consfătuirii șefi

lor celor patru state africane — Re
publica Unită Tanganica și Zanzi
bar, Kenya, Uganda și Rhodesia de - 
nord — care a avut loc la Dar-Es Sa
laam, primul ministru al Rhodesîei 
de nord, Kenneth Kaunda, a decla
rat că participanții Ia conferință au 
soluționat problema construirii căii 
ferate care va lega capitala Rhode-

consfătuirii 
state africane 
siei de nord cu capitala Tanganicăi 
și Zanzibarului — Dar-Es-Sa!aam. El 
și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu această, hotărîre ,și a adăugat că 
au mai rămas de pus la punct .doar 
unele amănunte ale acestui proiect.

Participanții la consfătuire, a pre
cizat Kaunda. au examinat, de ase
menea, o serie de probleme privind 
situația din Africa răsăriteană, «cen
trală și de sud.

WASHINGTON 17 (Agerpres)
Cercurile politice americane sînt 

„preocupate" de rezultatele alegeri
lor generale din Anglia — trans 
mițe corespondentul din Washington 
al agenției France Presse. In le 
gătură cu aceasta se menționează 
că majoritatea redusă de care be
neficiază laburiștii „va putea să a- 
fecteze stabilitatea viitorului gu
vern".

In capitala americană, arată 
.France Presse. 
se manifestă în
grijorare în spe 
cial în 
vește jroziția noului guvern britanic 
față de crearea forțelor nucleare 
multilaterale. „Totul permite să se 
creadă, se menționează în cercurile 
autorizate americane, că dl. Wilson 
ѵй refuza să se asocieze acestor 
forțe, antrenînd în poziția sa și alte 
țări vest-europene care sînt în pre
zent nedecise". In același timp se 
subliniază că o renegociere a acor
durilor de la Nassau riscă să ducă 
guvernul laburist să formuleze ce
reri pe lîngă Statele Unite privind 
o participare mai directă la politica 
nucleară occidentală în schimbul 
abandonării forței britanice de re
ținere.
-Pe: de aHă gârle-, continuă agen

ția, în cercurile politice americane.

Presse, se consideră 
Johnson, care avea 
cazul în care va fi 
contact personal la 

an cu un anumit 
număr de condu
cători din Europa 
occidentală va

amine această călătorie, cel puțin 
pînă ce se va limpezi actuala con
junctură politică.

Intr-un editorial publicat sîmbătă 
dimineața, ziarul „New York Herald 
Tribune" arată că Harold Wilson și 
partidul laburist englez „dispun de 
aproape toate cerințele pentru a asu
ma guvernarea Marii Britanii. La
buriștii nu dispun însă de una din 
cerințele pentru o guvernare efec
tivă, aceea a unei majorități sub
stanțiale în parlament. In aceste 
condiții, micul grup al liberalilor 
a căpătat o foarte mare importan
ță, iar dezertarea unui mic număr 
de membri laburiști ar putea fi su
ficientă pentru a duce la căderea 
guvernului".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAi Petroșani, str. Republicii ar. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

pugilisiului finlan
de care a dispus 
rundul doi, boxerul

BOXERII C. CRUDU Șl V. MÎRZA 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI

Tinerii pugiliști C. Crudu (Pană) 
și V. Mîrza (mijlocie mică) au ob
ținut noi victorii olimpice, califi- 
cîndu-se pentru sferturile de finale 
ale categoriei. Pe ringul de la Kora- 
kuen, C. Crudu a repurtat un succes 
aplaudat în fața 
dez J. Limonen, 
clar la puncte. In

. finlandez a fost numărat în urma u- 
nei lovituri la ficat. In „sferturi", 
Crudu va avea o misiune dificilă în 
fața campionului european S. Stepas- 
kin (U.R.S.S.).^care aseară l-a făcui 
ко. pe Hun Chen-Su (Taiwan). V. 
Mîrza, în dispoziție deosebită mereu, 
în atac și precis în lovituri a cîștigat 
la puncte partida cu Alnahas Sayed 
(R.A.U.). El se va întîlni în conti
nuare cu polonezul Grezîak. In ca
drul categoriei grea. V. Mariuțan 
va boxa cu italianul Roși. Organi
zatorii au amînat pentru astăzi prin
cipalele meciuri de la cat. mijlocie. 
Astfel, că I. Monea, îl va întîlni as
tăzi pe Kim (Coreea de sud). Tot 
astăzi, I. Mihalik (ușoară) se va în
tîlni cu italianul Fassoli.

Astăzi se desfășoară proba 
toi liber la care participă și 
romîni Magyar și Bratu. De 
nea, va participa la proba de 50 km 
marș reprezentantul nostru Ilie Popa.

de pis- 
țintașii ■ 
aseme-
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