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Sondorii se afirmă
în întrecere

1217 metri forați 
peste plan

Colectivul secției de foraj Live- 
zeni, din cadrul întreprinderii de ex
plorări carbonifere Hunedoara-Deva 
a obținut de la începutul anului pînă 
în prezent succese de seamă, afir- 
mîndu-se printre cele evidențiate în 
întrecerea socialistă. El a forat pînă 
la 23 octombrie, peste prevederile 
planului la zi, 1217 metri conven
ționali. La obținerea acestui succes 
O contribuție de seamă au adus-o 
brigăzile care muncesc ia sondele 
5678 și 5916. Din brigăzile eviden
țiate în întrecerea socialistă fac 
parte sondorii șefi Barbu Ioan, A- 
vramescu Gheorghe, Ciobanu Petre, 
Gftmari loan, Iacobescu Constantin, 
Braicu Virgil, motorișfii Ecobici 
Constantin, Bîrsan Mihai, Popescu 
Nicolae, Mîrșu Nicolae, sondorii Va- 
silaș Emil, Cucăilă 
Vasile și Chîvutescu

•

Ioan, Șăuan
Gheorghe.

termen
condusă de» 

în 
fo-

Ziua Forjelor Armate
ale Republicii Populare Romîne

In fiecare an, la —«— romîne, cu un efec-

înainte de
Brigada de sondori 

maistrul Anton Eugen a depășit 
acest an lună de lună planul de
raj la metri fizici. Ca urmare, mi
siunea geologică a sondei nr. 5412 a 
fost îndeplinită cu succes. Sonda a 
terminat forajul cu 12 zile înainte 
de termen. S-au evidențiat sondorii 
din schimburile conduse de Săvu- 
lescu Ioan, Popescu Tîtu și Suciu 
Constantin.

Gustul proiectanților și constructorilor și-a spus cuvîntul. In contextul 
petrilean s-a intercalat cu arhitectura sa modernă, un nou bloc de locuințe. 
Fotografia noastră reprezintă blocul F. 2 de la Petrila.

In aceste zile pe șantierul Livezeni

Au sporit productivitatea 
valorică

Folosind ctt pricepere utilajele din 
dotare, sondorii de la Livezeni aii 
depășit lună de lună indicele pro
ductivității valorice. Față de indi
cele planificat productivitatea valo
rică a crescut în medie cu 4,5 la 
sută. Printre brigăzile care au con
tribuit cel mai mult la realizarea a- 
cestui spor de productivitate se 
mără cele conduse de maiștrii 
vălă Grîgore și Ciobanu Victor 
la sondele nr. 5409 și nr. 5412.

nu-
Ce-
de

Lucrări terminate
Constructorii șantierului de locu- 

îftțe de la Livezeni executa zilele a- 
cestca ultimele operații la unele lu
crări ce se Vor 
funcție în zilele 
la blocurile F 3 
predate parțial, 
pentru predare și fațadele, executate 
din placaj de cărămidă și tencuieli 
cu praf de piatră. Un aport deose
bit la executarea respectivelor lu
crări au adus brigăzile de zidari-fa-

preda sau pune în 
ce urmează. Astfel, 
și D 2 care au fost 
an fost pregătite

Cu metode noi
In fața situației create la blocul 

J 4 care amenința să rămînă în ur
mă cu lucrările de. zidărie, brigăzile 
de zidari conduse de Nagy Dezide- 
riu și. Both Ștefan au luat inițiativa 
(aplicată tot de aceste brigăzi la 
Trustul regional de construcții Cluj) 
de a lucra după metoda brigăzilor 

me,todă care constă din 
brigăzile se urmează una 
nivele diferite, adică dacă

suprapuse, 
aceea că : 
pe alta la 
o brigadă a început zidăria la par
ter și merge înainte pe toată lun-

țadiști conduse de Moga loan. Ne- gimea frontului
grulescu Ilie și Mozberger Bruno. brîgadă execută

In fiecare an, la 
25 octombrie, po
porul nostru sărbă
torește Zîua Forțe
lor Armate ale Re
publicii Populare 
Romîne.

Cu 20 de ani in 
tombrie 1944, prin lupta dusă 
mata 
mata sovietică, au fost zdrobite ulti
mele rezistențe fasciste din orașele 
Cărei și Satu Mare, eliberîndu-se ast
fel întregul teritoriu național al Ro- 
mîniei de sub jugul fascist.

In scopul cinstirii trecutului 
luptă al armatei romîne pentru liber
tate și independența patriei și, îndeo
sebi. a luptei duse pentru eliberarea 
țării de sub jugul cotropitorilor hitle- 
riști, a contribuției sale la- înfrînge- 
rea Germaniei hitleriste. Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Guvernul Republicii Populare 
Romîne au hotărît ca în fiecare an, 
la 25 octombrie, să se sărbătorească 
Ziua Forțelor Armate ale R.P.R.

Poporul romîn. în decursul celoc 
două decenii care au trecut de la e- 
liberarea patriei, a schimbat din te
melii înfățișarea țării. In cadrul mă
rețelor realizări obținute în această 
perioadă de profunde transformări în 
noitoare, un loc de cinste îl ocupă 
făurirea Forțelor Armate ale R.P.R. 
Continuare a eroicelor tradiții ale 
poporului iomîn făurite în lupta dusă 
de-a lungul veacurilor pentru elibera
rea sa națională și socială, armata 
populară este scutul de apărare a cu
ceririlor revoluționare ale oamenilor 
muncii, a independenței și suveranită
ții poporului nostru, securității saie 
și păcii.

Călăuzindu-se neabătut după învă
țătura marxist-leninistă 
la apărarea patriei socialiste 
seama de condițiile concrete 
Partidul Muncitoresc Romîn 
în anii puterii populare o 
nouă, legată indisolubil de popor ale 
Cărui interese le-slujește.

încă de la înființarea sa, partidul 
nostru a militat neabătut pentru a- 
tragerea masei de militari de partea 
luptei revoluționare a poporului.

Reaiizînd o 
cistă, ridicînd 
ale poporului 
împrejurările 
succesele militare ale coaliției 
hitleriste, în primul rînd de străluci
tele victorii ale armatei 
P.M.R. a condus la victorie 
ția armată antifascistă din 
1944.

In 
1944, 
borat 
ra militară fascistă a fost răsturnată, 
Antonescu și ceilalți membri ai gu
vernului au fost arestați. însuflețită 
de un înalt patriotism, armata ro- 
mînă a înlors armele împotriva Ger
maniei hitleriste.

împreună cu armata sovietică, ar
mata romînă a participat cu toate 
forțele ei la război, dincolo de ho
tarele țării, pe teritoriul Ungariei și 
Cehoslovaciei pină la capitularea Ger
maniei naziste.

De la 24 August 1944 și pină la 
capitularea Germaniei fasciste, trupele

Lt.

al

urmă, la

romîna, umăr la umăr

col. ВЕКЕ WllilAM 
comisar militar 
orașului Petroșani

25 oc- 
de. ar- 
cu sr-

de

cu privire 
și ținînd 
din țară, 
a făurit 

armată

largă coaliție antifaș- 
la luptă masele largi 

și folosind cu pricepere 
favorabile create de 

anti-

sovietice, 
insurec- 
August

tiv de peste 360 000 
de oameni au pă
truns mai mult de 
1000 km în dispozi
tivul inamic, au e- 

localități, au luat a-
118 000 prizonieri și
de

au 
în

in 
de 
au 
ro-

liberat 3 831 
proximativ 
provocat inamicului mari pierderi 
armament și tehnică de luptă.

Pentru faptele lor de arme 
războiul antifascist,. peste 300 000 
soldați, subofițeri și ofițeri romîni 
fost decorați cu ordine și medalii
mine, sovietice și cehoslovace. Poporul 
romîn va păstra veșnic în amintirea 
sa pe ostașii sovietici care și-au dat 
viața pentru libertatea țării noastre.

Singele vărsat în comun de osta
șii romîni și sovietici în lupta îm
potriva fascismului, pentru triumful 
nobilei cauze a libertății popoarelor, 
a păcii și socialismului, a cimentat 
prietenia dintre poporul romîn și po
porul sovietic, frăția de arme romî- 
no-sovietică.

Pe măsura dezvoltării potențialului 
economic al țării, armata a fost în
zestrată cu armament și tehnică de 
luptă moderne, au avut loc transfor
mări esențiale în structura organiza
torică a forțelor armate. Au fost des
ființate genurile de arme care nu mai 
corespundeau cerințelor luptei moder
ne și au fost înființate altele noi. 
Partidul, guvernul și întregul popor 
romîn înconjoară cu dragoste armata 
populară și îi asigură tot ce îi este 
necesar pentru o temeinică pregătire 
în vederea îndeplinirii nobilei misiuni 
ce i s-a încredințat.

Prin grija partidului și guvernului 
s-a înfăptuit totala mecanizare a ar
matei. Forțele noastre armate dispun 
în prezent de avioane cu reacție su
personice, artilerie reactivă, tancuri, 
nave moderne de luptă, de rachete, 
de mijloace perfecționate de radioloca- 
ție, de geniu și transmisiuni etc.

înaltul grad de mecanizare și auto, 
matizare asigură o mare mobilitate, 
putere de foc și de izbire, suplețe, 
capacitate de manevră și precizie în 
executarea misiunilor încredințate.

Pătrunși de un fierbinte patriotism,, 
militarii forțelor noastre armate dau 
dovadă în îndeplinirea 
ostășești de înalte 
de luptă: dîrzenie 
rență și inițiativă, 
tate.

înaltul simț de
care militarii îndeplinesc cerințele ju- 
rămîntului și ale regulamentelor mi
litare, ordinele comandanților și șefi
lor, succesele în toate sectoarele vie
ții ostășești, își au izvorul înv adîn- 
ca lor dragoste față de partid, patrie 
și popor, în conștiința lor politică ri
dicată.

Devotați cu trup și suflet partidu
lui, guvernului și interesului poporu
lui, militarii armatei noastre cinstesc 
sărbătoarea de la 25 octombrie — 
Ziua Forțelor Armate ale R.P.R. — 
cu noi și însemnate succese în per
fecționarea măiestriei lor ostășești, în 
întărirea disciplinei și ordinei milita
re, pentru a fi vrednici de misiunea 
încredințată — apărarea pămîntului 
sfînt al scumpei noastre patrii so
cialiste — Republica Populară Ro- 
mină.

îndatoririlor 
calități morale și 
și curaj, perseve- 
hotărîre și fermi-

răspundere cu

de lucru, cealaltă 
zidăria și planșeele 

etajului I, astfel 
creînd front de lu
cru pentru prima 
brigadă care, fer
mi nind parterul
va începe etajul 
II. Prin aplicarea 
metodei respective 
de lucru, cete 
două brigăzi au 
reușit să aducă în 
scurt timp zidăria 
blocului J 4 la 
etajul III.

Inovatorii din secția a V-a
Prin miile de para

pete ale mașinilor de 
filat, la I.I.S. „Vis
coza" Lupeni se 
scurg zilnic tone de 
viscoză. Ieșind din 
pompete, viscoza se 
transformă în zeci de 
kilometri de fire de 
mătase artificială bru
tă. De aici, firul de 
mătase prelucrat de 

parcurge 
îmbună- 
suprave- 
de fila- 
din sec-

alte și alte mașini, 
un drum lung, se 
tățeșfe calitativ 
gheat cu atenție 
torii și filatoarele 
țiile II și III. Scurgerea 
neîntreruptă a 
ninde însă de 
tionare a mașinilor, de ac
tivitatea oamenilor care le 
îngrijesc, cunoscuți la fila
tură sub denumirea de 
.cei din secția a V-a“.

Cine sint cei din secția 
a V-a?

Desigur oameni obișnuiți 
— mecanici, electricieni, 
maiștri și ingineri. Pătrun- 
zînd in miezul preocupări
lor lor afli lucruri deose
bite. Afli că mulți din cei 
de la secția a V-a împletesc 
munca lor obișnuită, coti
diană, cu alte multiple 
preocupări. Unii sint turiști 
pasionați, alții învață cu 
sîtguință după orele de 
serviciu la școala medie 
serală, alții pot fi văzuti

firului de- 
burta func-

in timpul lor liber la clu
bul muncitoresc. Insă cei 
mai mulți își pun gindu- 
rite și inițiativa în slujba 
noului. Studiază cu atenție' 
noile utilaje sosite la în
treprindere pentru moderni
zarea procesului de pro
ducție, se străduiesc să 
perfecționeze mașinile prin 
inovații ingenioase. Munca 
lor creatoare se materiali
zează in fapte, despre care 
poți afla amănunte la tot 
pasul. Mașinile noi de fi
lat, de exemplu, au fost in
troduse în anul trecut și 
erau prevăzute cu întreru
pătoare minimale O sim
plă declanșare a motoru
lui, cauzată de scăderea 
tensiunii din rețeaua elec
trică de alimentare, se sol
da cu oprirea mașinii. Fi
lierele mașinii de filat ră- 
mîneau astfel în baia
acid, tn pericol de a se în
funda. Cercetlnd îndeaproa
pe acest neajuns, maistrul 
Shidek Adalbert a elaborai 
o inovație. A propus înlo
cuirea întrerupătoarelor mi
nimale cu întrerupătoare 
automate. Azi, inovația este 
aplicată cu succes la 7 ma
șini de filat. întrerupătoa
rele automate asigură func
ționarea neîntreruptă a ma
șinilor, chiar și în cazul 
schimbării tensiunii în re
țea. O altă inovație apli-

de

August

succes este cea a 
Vaier. El a propus

ziua memorabilă de 23 
în conformitate cu planul ela- 
de partidul comunist, dictatu-

întreprinderii
economii

Cuvinte 
inovația elec-

Drăgan Mihai 
.Dispozitiv uni- 

schimbarea

inovațiile lui
Pienaru.

Viorel
Aceștia
dintre 

au adus 
i an

Vio- 
și 

sint 
ino- 

in
între-

Goran 
altele, 
cițiva 
care < 
acestui

153135 lei eco-

cată ca 
lui Jula 
recuperarea apei calde de la 
cazonele cu aburi și refo- 

. losirea ei, la alimentarea 
cazonelor în locul apei reci. 
Aplicarea acestei inovații 
aduce zilnic 
însemnate 
combustibil, 
laudă merită 
tricianului 
intitulată
versat pentru 
rulmenților la motoarele e- 
lectrice", sau 
Rău Mihai, 
rel, 
multe 
doar 
vatorii 
cursul
prinderii 
nomii antecalculate. Semni
ficativ este și faptul că 72 
la sută din numărul total 
al inovatorilor .secției, sint 
muncitori.

Pentru realizările lor, ino
vatorii. de la I.I.S. Viscoza 
se bucură de o bine meri
tată prețuire. Chipurile lor 
pot fi văzute pe 
inovatorilor, stația 
dioficare locală le 
programe speciale,
tă ei sint stimulați cu în
semnate sume bănești.

panoul 
de ra- 
dedică 

Totoda-

V. STRAUȚ
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Frezorul Șjrb Nicolae de la mina Eupenî este evidențiat în muncă. Б1 lucrează cu multă 
atenție piesele mecanice.



3 STEAGUL R©ȘU
мим «а

TURNEE, SPECTACOLE

VERSURI)
Sini frate..»

Sînt frate
Cu omul din negrele-adlncuri
A minelor mâți de cărbuni;
Cu cel ce se-nalță

spre-ntinse văzduhuri,
Departe spre aștri străbuni.
Sînt frate
Cu-acela ce țării de strajă
Sta ziua și noaptea

prin ploaie și Vîflf,
Cu omul ce țârii

mai dă îfle-d șarjă
Sau scrie pe-o fila

intîiul cuvîrit.
Sînt frate 
Cu toți ce 
Bărbat Sau

Cuviniul de

Căci mamă

trăiesc imprejufu-filî, 
femeie,

bătrîn sau copil, 
frate

ne leagă de-apururi 
ni-e țara

pe care-o slujim.

Cîntecul sirenei
Un curcubeu de unde sonore 
Străbate fluidul Văzduh 
Ecouri de 
Ca-п zilele 
Rămîn să 
Și ieri, 
și astăzi 
și mîine, 
această-mbinare de tonuri r.ni’tlple 
ffll-a adus șl îmi duce 
pășirea spre țel
ȘI pipăi în ea viaducte de-oțel 
Incandescente șl pline de forță 
ce leagă prezentul 
de vremea de mîine.
Șl astfel de cintec

sirena compune. 
RADU VRANAU 

student l.M.P.

sunet 
grevei 

le-ascult.

І5І de ani de la nașterea lui Cezar Boiliac
jaaggj, it нп ea maimui a -

Pe baricada ideilor înaintate
Mîine, 26 octombrie, se împlinesc 

ISi de ani de la naștere» (1813) 
scriitorului rofflîn 
poet și publicist democrat partici
pant la revoluția din 1848 (m 1881).

Ptoner al literaturii, publicisticii 
și științei roftiinești. conștiință trea
ză, vibrantă. Cezar Boiliac și-a 
creat un loe de seamă în istoria 
culturii noastre. Din 1833, eînd intră 
în arena vieții publice, pînă eînd, 
datorită înfrîngeril revoluției din 
1848 este nevoit să ia calea edilu
lui, Boiliac 8-a aflat în centrul tu
turor acțiunilor culturale șl politice 
inițiate de tinerimea intelectuală 
progresistă. El a făcut parte din so
cietățile secrete dinainte de revolu
ție, Iar în 1848 din comitetul revo
luționar, redactînd gazeta „Poporul 
suveran". împreună cu Bălceseu și 
Boiintineanu. După 
trece în Transilvania, 
să determine unirea 
luțfoflara rOfflîhe șl 
lupte împotriva absolutismului hab- 
sburgic. In 1849 «coate la Brașov 
ziarul „Espatrlafiil". Colaborator la 
„Secuiul", „Naționalul". „ROffilnia", 
etc., Boiliac a condus el însuși între 
anii Г8Б7—1877 publicații în pagi
nile cărora a dus campanii răsună
toare împotriva coaliției burghez.'• 
moșierești, a regelui Caro] ca și 
împotriva societății „Junimea".

Cezar Boiliac este unul dintre ori- 
mii poeți romîni care și-au 
contribuția ia poezia socială, 
Tntil său. publicat in isf>" sub 
„Colectiune de pi-ezil ve Iii și 
conține poeziile .Muncitorul", 
cașul". „Sila", ..Țiganul vîndut" 
care poetuL se remarcă 
combativitate ГіѵЫщіОпагй și socială 
puternică.

Cezar Boiliac,

1848, Boiliac 
unde încearcă 
forțelor revo- 
maghiare in

adus 
Volu- 
iitlul 
noi", 
Clă- 

in
printr-u

în

Muzica romînească peste hotare
Muzica populară și simfonică ro- 

ttiîneasca, pagini din literatura mu
zicala mondială, imprimate pe dis
curi în interpretarea unor formalii 
șl Soliști romîni se bucură de tot 
fTiâi mare atenție peste hotare.

Opera „Bărbierul din Sevilla"
interpretarea unui colectiv al Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. Ro- 
Иііпе, dirijor Mihai Brediceanu. so
liști : Nicolae ITerlea, Magda Ian- 
euiescu. Valentin Teodorian și alții, 
rapsodiile lui Enesău, in interpreta
rea Filarmonicii de Stat „George 
Encscu". dirijor George Georgescu, 
un recital de vioară al lui Ion Voieu 
cuprlnzînd „Balada" de Clprian ₽o- 
rumbescu și „Melodii lăutărești" de 
Sarazate. precum și alte bucăți din

ro- 
for-

muzica populară și simfonică 
mlflcasfă în interpretarea unor 
mâții și Stiliști refflltti. au fost soli
citate în 15 țări ale lumii, situate 
în cele mal diferite puncte geogra
fice : Australia, Anglia, Cipru, R. F. 
Germană. Canada. Honk Kong. In
sulele Canare etc.

Casa franceză de discuri „Le 
chant du monde" a editat, nu de 
mult, discuri cuprinzîtld 8 melodii 
popular* romîneșfi în interpretarea 
regretatei cîntărețe Maria Tănase. 
Ascultătorii francezi pot audia cu
noscutele cîntece populare romînești 
„Doina din Maramureș", „Lung e 
drumul Gorjului". „Aseară vîntul 
bătea", „Bun îi vinul ghiurghiuliu" 
etc.

Bolltec este autorul unui volum 
ne proză Intitulat „Meditații" șl *1 
unei prime drame din literatura 
noastră „Matilda", o prelucrare du
pă uri roman francez.

Ga publicist, Boiliac a scris în 
afară de numeroase articole politice, 
cronici literare și dramatice, artico
le și studii abotdihd probleme dă li- 
teraturfi. In studiul „Poezia", de e- 
xertiplu, publicat în 1846, scriitorul 
arată că poezia trebuie să fie o for
ță socială și politică demnă să con
tribuie la transformarea omului și a 
societății, la progresul umanității, 
iar poetul -- un slujitor al telor 
mal înalte idealuri ale timpului său,

Ideea funcției sociale străbate în
treaga activitate dc publicist literar 
a lui Cezar Boiliac.

Neînfricat combatant pe baricada 
ideilor înaintate. Boiliac este una 
dintre personalitățiTb creatoare care 
prin activitatea lor. legată 
din 
au 
rii

• Un colectiv de actori al Tea
trului de stet din Petroșani a pre
zentat asearl în localitate piesa 
„Gaițele" de Alexandru KirițtMU, 
Regia spectacolului a fost semnată 
de Marietta Sadova, iar scenografia 
de Mircea Marosin.

• Orchestra de muzică populară 
„Doina Argeșului" din Pitești a pre- 
aantat în cursul sâptamînii trecute, 
in mai multe localități miniere din 
Valea Jiului, spectacolul „Cintec și 
veselie". Șl-au dat concursul, printre 
alții, cunoscuțil Interpreți de muzică 
populară romlneasca Lucretia Clobn- 
nu șl Ștefan Lăaărescu. Conducerea 
musical* a aparținut lui George Mo-

reanu, Iar momentele vesele cunoscu
tului actor Bucureștcan Radu Zaha- 
rescu, Spectacolul s-a bucurat de suc
ces.

• In cadrul turneului oficial pe 
care-1 întreprinde prin Valea Jiului, 
Teatrul de stat din Băla Măre Va 
prezenta mîine, la ora 20, în sală 
Teatrului de stat din Petroșani un 
spectacol cu piesa „Scandalos** le
gătură între d-1 Kettle și d-na Moon", 
comedie în trei acte de I. B. Pries
tley. Același spectacol va îi prezentat 
miercuri 18 ora SO In Sală Clubului 
muncitoresc din Petrlla, iar în zilele 
următoare și în alte localități din 
Valea Jiului.

perioadele cele mai 
dat un puternic impuls 
culturii romineșli.

de una 
avintate, 
dezvoltă-

„CINSTEA” de
Plămădirea unui om înaintat, 

membru demn al societății socia
liste, constituie problematica cărții 
lui Medînski pi, din acest punct de 
vedere, apariția ei in traducere ro- 
mlnească este un fapt de utilitate 
deosebită. Educarea omului zilelor 
noastre, prevenirea deficiențelor di 
caracter ți din sfera personalității 
In general, este un subiect acut, 
serios pi cu deosebire actual, pe ca
re Medinski U abordeigiă ou înalta 
datorie a artistului de a lupta pen
tru înlăturarea a tot ce-l înjosește 
pe om, pentru ca in toate inimile să 
fie „aprinsă flacăra aceea care le va 
face să ardă ca inima lui Danko".

Menirea cărții este de a da un 
răspuns ia problemele fericirii legate

Gr. Medînski
de puterea educației. Formarea unei 
concepții etice solide ca și lichida
rea manifestărilor mentalității îna
poiate ale unei categorii de oameni, 
ut socialism, este o chestiune de răs
pundere a întregii societăți. Incit fe
ricirea fiecăruia nu poate fi conce
pută dealt ca un rezultat al luptei 
pentru fericirea tuturor.

Răspunsul literar pe care-l dâ 
Medînski la aceste probleme este, de 
fapt, un poem pedagogic, al unor re
lații din viața sovietică actualii, un 
nou poem pedagogic. Ca și Maka
renko, picând de la ideea că „edu- 
cind copiii, părinții de astăzi educâ 
istoria viitoare a țarii noastre și, 
prin armare. istoria lumii", Metlînski 
ии-și propune o Carte care să dea 

rețete pentru edu
cație ei care să 

facilitexe pătrun
derea sensului 
ideilor pedagogi
ce. să ridice pro
blemele educației 
prin mijlocirea 
imaginii artistice.

Pentru tineretul 
din țara noastră 
ca și pentru a- 
ceia rare se o- 
Cupă direct de 
procesul eaucațiel 
«— profesori, pă
rinți, propagan
diști — romanul 
t,Chist ea" consti

După piesele „Citadela sffirî- 
mată" de Hoția Lovinescli și 
„Fii cuminte. Cristofor" de Au
rel Baranga, prezentate iii ac
tuala stagiune, colectivul Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
pregătește în prezent o nouă 
premieră. De data aceasta o pie
să din dramaturgia universală 
„Măsură pentru măsură", de W. 
Shakespeare. Regia spectacolului, 
aparține Mariettei Sadova.

IN CLIȘEU: Un instantaneu 
de la o repetiție a piesei „Mă
sură pentru măsură".

tuie un tioi'itmeni 
valoros, un instru
ment util in mun
ca de formare a 
omul ui de tip nou

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani ’

SENTINȚA

Creație a regimului nostru democrat-popular, Școala popular* de artă din Petroșani, pregătește an de un 
noi instructori și artiști amatori pentru cluburile și căminele culturale din Valea Jiului. In cadrul secțiilor pe care 
ia numără școala, elevii, muncitori mineri, electricieni, strungari, constructori, preparatori etc. fac cunoștință cil 
arta grafică, cu teoria muzicii, cu jocul actoricesc. Iată în clișeu un aspect de la o oră de „practică" din 
secția Chitare — mandoline.

Filmul „Sentința", o producție a 
studiourilor din Franța, este închi
nat celor căzuți în lupta împotriva 
fasciștilor, dezvăluind fermitatea și 
dîrzenia acelora care slujind o cau
ză dreaptă, au știut să moară demn, 
convinși că lupta lor n-a fost za
darnica.

Acțiunea filmului se petrece pe la 
sfîrșiful războiului, în Franța, într-un 
orășel din Normandia, pe țărmul mă
rii. Intr-o ora se concentrează mare
le bilanț pe care cinci oameni deo
sebiți ca origine, ocupație, concepție, 
dar închiși într-o pivniță și împresu
rați de hitleriști - trebuie să-1 în
cheie.

Despre acest bilanț al vieții a

cinci luptători antifasciști ne vorbeș
te filmul „Sentința" dezvăluind tră
săturile dominante ale fiecăruia, vise
le, idealurile lor. Filmul dezvăluie 
solidaritatea care poate lega cinci pa- 
trioți atunci cînd trăsătura de unire 
e o cauză comună : lupta pentru li
bertate, lupta împotriva fascismului. 
Pe de altă parte el dezvăluie cruzi
mea hitleriștilor, samavolniciile. Cri
mele comise de aceștia.

Din distribuție fac parte actorii. 
Marina Vlady, Robert HosSein, Ro
ger Hanin, Beatrice Bretty, Lucien, 
Raimi betîrg,

Filmul rulează pe ecranul cinema
tografului „7 Noiembrie'' începînd de 
azi, 25 octombrie.

Rebelul magnific (Beethgven)
Spectatorii din Petroșani vor avea 

posibilitatea să vizioneze începînd de 
miercuri. 28 octombrie, pe ecranul ci
nematografului „Republica" filmul 
„Rebelul magnific" (Beethoven), o 
producție Walt Disney, S.U.A.

Subiectul acestui film . artistic îl 
constituie Viața zbuciumată a titanu
lui muzicii universale, Ludwig von 
Beethoven

Acțiunea începe îtl atîul 1792, amil 
cîfld tînârui Beethoven recunoscut deja 
ca un talent muzical excepțional de 
către marii muzicieni ai vremii, so
sește la Viena pentru a-și desăvîrși 
studiile muzicale.

Sosit aici, Beethoven devine elevul 
lui Haydh, cea mai mare somitate 
a lumii muzicale din acea vreme. 
Celebrul muzician a descoperit seîn-

teia geniului in persoana tînărului 
sosii de pe malurile Rinului, cu o 
lire iute, refractara oricăror reguli 
ale etichetei, dar ale carul lucrări 
prodigioase in imagini muzicale, ra- 
diau atita înflăcărare. De aici fil
mul urmărește viața și creația mare
lui compozitor și dirijor Beethoven. 
Ultimele secvențe ni-1 prezintă in 
fața orchestrei simfonice a teatrului 
Ander Wien, urmărind, alături de di 
rijor, partitura Simfoniei a IX-a, Suc
cesul frenetic al acestei simfonii a 
„Bucuriei", una din cele mal grandi
oase lucrări revoluționare din istoria 
universală a muzicii, ce răsună ca 
o chemare la luptă, ca o confirmare, 
a victoriei — reprezintă începutul u- 
nei noi cotituri în viața lui Beethoven. 
Ea îi deschide calea spre apogeul 
creației sale nemuritoare.
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îmbunătățirea calității 
cărbunelui

An de an, minerii din Valea Jiu
lui aii obținut succese deosebite în 
ceea ce privește realizarea sardhi- 
lar de plan. Pe primele 9 luni ale 
acestui an. plaflul de producție ăl 
Combinatului a fost depășit cu 8? 534 
tone cărbune.

Dacă din punct de vedere cantita
tiv se obțin succese remarcabile, nu 
același lucru se poate afirma insa 
despre calitatea cărbunelui extras în 
cursul acestui an. Calitativ, cărbu
nele este cu atît mai superior cu cit 
conținutul sau de cenușă și umidi
tate este mai scăzut. Atît cenușa cît 
și umiditatea eînt balasturi cere tre
buie reduse pe cît posibil. Prin mă- 

A șurile luate de exploatări, umidita
tea a fost redusă pe perioada prime
log § tunf ale anului în curs cu 1,0 
puncte. In schimb, în aceeași peri
oadă, conținutul de cenușă pe C.C.V.J. 
■ fost depășit cu 1,2 purtcte față de 
norma aprobată.

Pe exploatări, cenușa a fost de
pășită la Ё. M. Lonea щ. 1,6 pune- 
te, la mina Petrila cu 0.0 puncte, 
la Ё. M. Anfnoasa cu 1,4 puncte, la 
E. M. Vulcan cu 2,0 puflcte, la E. M. 
Lupeni cu 1,0 puncte și la E. M. Uri
cani cu 1,2 puncte. Aceste depășiri 
se datorase, așa cum rezultă din a- 
nallza datelor de laborator, în pri
mul rînd faptului că alegerea șistu
lui vizibil nu se face în mod satis
făcător. La cărbunii bulgări, adică 
lă clasa peste 80 mm mina Lonea

Lupeni și 1,3 puncte la mina Uri
cani. ceea ce pe C.C.V.J. a dus la o 
creștere a cenușii ia sortul 0—80 
mm cu 0,7 puncte față de norma ad
misă.

In viitor. Va trebui ăVift în Ate
liere ca la conceperea metodelor de 
exploatare Să se țină cont și de po
sibilitatea realizării calHății produc
ției care urmează a fi extrasă. De 
asemenea. toate exploatările minie
re Vor reanaliia monografiile de 
pușcare astfel ca exploatarea selec
tivă să se poată aplica cil succes, 
iar minerii să aibă toate condițiile 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție îil Iflod ritmic. Se Va acționa 
într-o măsură mai mare ca pînă în 
prezent asupra personalului mediu 
tehnic îneît problema calității să-l 
preocupe ca una ritm problemele cen
trate. Tot personalul tehnico-ingine» 
resc să pretindă respectarea nor
melor prescrise pentru micșorarea 
procentului de cenușă la cărbunele 
extras. Controlul trebuie să se facă 
permanent la toate locurile de mun
că ttăgînd la răspundere persona
lul din subordine pentru nerespec- 
tarea măsurilor prescrise.

Avînd în vedere condițiile speci
fice de mutică din mină, cu locuri 
de muncă dispersate și greu de su
pravegheat Continuu, problema cali
tății nu se poate rezolva numai prin 
măsuri tehnice. Organelor sindicale 
și U.T.M.. sub îndrumarea urgani-

Furia oarbă a apelor Jlețuluî a dărîmat o parte a podidiți 0.R.F.- 
Lotiea împiedicîild transporturile de cărbune.

Minerii lonaii au venit însă în sprijinul muncitorilor de lâ întreți
nerea căii dînd o mînă de ajutor. împreună, reparația se execută într-ufl 
timp mai scurt.

OE-I DE FAOUT *?
Noi, locatarii blocurilor din cartie 

rut Braia — Lupeni sîntein bucuroși 
că locuim în apartamente noi coi: 
fortabile. Există insă pe alocuri Une 
le lucruri care ne produc nemulțumiri. 
Dacă se întîtnplă vreun deranjament 
la instalația sanitară san daca ce
rem să ni se efectueze unele repara
ții nu avem еці șă ne adresam. Da
că ne adresăm sectorului I.L.L. Lu- 
peni, acesta ne trimite la conducerea 
grupului de șantiere și invers, lată un 
exemplu. Recent, tovarășul Durni- 
traș Ioan din blocul E 1 apartamen

tul 23 a sesizat conducerea I.L.L. 
Lupeni că îii timpul ploii apa de pe 
acoperișul blocului se scurge în a- 
partamente. Tovărășii din conducerea 
I.L.L l-au îndrumat la conducerea 
grupului de șantiere. Aici i s-a pro
mis rezolvarea. .Dar omul a rămas, 
ca de altfel ătîția alții, doar cu pro
misiunea... Concret, conducerea gru
pului nr. 3 de șantiere din Lupeni nu 
rezolvă aceste cereri. Unde să mai 
meargă oamenii Să reclame ?

GEZA I. FULOP
corespondent

A

яг.

Exploatarea 
minieră Lupeni

ANGAJEAZĂ

— Mecanici de mlnâ
— Electricieni de mină

Doritorii se vor prezenta 
sediul exploatării.

ia

p © R T
a depășit cenușa față de norrha a- 
probata cu 9,0 la sută. F„ M. Petrila 
cu 9,7 la sută, E. M, Aninoasa cu 
7.6 la sută, E. M. VulSafl cu 6.0 1a 
Sută. E. M. Lupeni cti 3,9 la sută, O 
sita cauză care a determinat creș
terea cenușii la cărbunii, bruți este, 
aceea că la unele mine nu șe aplică, 
eu hotărîre exploatarea selectivă și 
nici nu se pușcă în mod rațional 
pentru a nu se sfărîma intercalațiile 

, de șist în bucăți mărunte astfel
mcît să se poată alege șistul 
Vizibil. Aceasta se observă în creș
terea exagerată a cenușii la clasa 
0—80 mm. Față de norma admisă, 
la acest sort, pe 9 luni ale anului 
în curs s-au realizat depășiri de: 
0,9 puncte la mina Lonea. 0.6 puncte 
la mina Aninoasa, 1.3 ’ puncte la 
mina Vulcan, 0,6 puncte la mina

zațtilor de partid le revine să se 
preocupe în permanență de educarea 
minerilor în ceea ce privește ridica
rea conștiinței socialiste față de 
muncă. întrucît de factorul „om"' 
depinde foarte mult îmbunătățirea 
calității cărbunelui brut.

Prin aplicarea măsurilor preconi
zate de către colectivele miniere dtn; 
Valea Jiului, calitatea cărbunelui se 
va putea îmbunătăți în mod simți
tor. Minerii din Valea Jiului pot și 
trebuie să dea țării cărbune mai 
mult, mai ieftin și de calitate su
perioară contribuind astfel în mod 
concret la dezvoltarea economiei 
noastre naționale și în consecință la 
ridicarea nivelului de frai al celor 
ce muncesc.

irig. V. PLASICIUC
C.C.V.J.

Pregătiri pentru sezonul de iarnă

Promisiunile, promisiuni au rămas
In localitatea Lonea se află o 

brutărie unde oamenii muncii, care 
locuiesc în noile blocuri coc pune. 
Insă spre regretul lor brutăria nu 
mai funcționează de trei săptămini 
din cauza lipsei de motorină nece
sară injectorului cuptorului. Respon
sabilul brutăriei, tov. Zipceak Gheor
ghe s-a deplasat personal de patru

ori la întreprinderea orășenească 
de industrie locală din Petroșani se- 
slzînd lipsa motorinei. Dar sesiza
rea a rămas fără vreun rezultat. 
Conducerea întreprinderii a promis 
de flecare dată că va lua măsuri, 
Dar promisiunile, promisiuni au ră
mas.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

La 1 decembrie se va da din nou 
startul în întrecerile sportive din 
cadrul Sparțachiadei de iarnă a ti
neretului. De această dată ne mai 
despart puține zile, suficiente insa 
.pentru luarea de

, sportive a 
suri, pentru punerea la punct ă ma
terialului și echipamentului sportiv 
necesar practicării sporturilor de 
iarnă - schi, hochei, patinaj, să-
niuș etc.

De asemenea, pină Ia căderea 
zăpezii, asociațiile sportive cu secții 
de schi, trebuie să aibă în vedere 
curățirea pîrfiilor de slalom și co- 
borîre, mobilizînd în acest scop pe 
toți sportivii secției la muncă pa
triotică.

Asociații sportive cum sînt: Mi
nerul Lupeni, Energia Paroșefii, Pa- 
ringtil Petroșani și altele, cu o rod
nică activitate în ramura schi, dacă 
pînă în prezent nu au întreprins ni
mic în ce privește pregătirea fizică 
a sportivilor pentru noul sezon com- 
petițional, au datoria de a trece cît 
mai grabnic la întocmirea planului 
de antrenament, tar antrenorii său

, i-tor

instructorii vo
luntari existenți 
să se ocupe de 
pregătirea Spor
tivilor în a- 
ceastă perioadă 

preCompetlțio- 
j na.lă.

Un obiectiv însemnat pentru dezvoltarea minei Lonea И este construcția casei mâși- 
nii de extracție. I aiă echipa de fierar betoniști a lui Ilar Gheorghe, montînd armăturile 
la această lucrare.

cjttre asociațiile.
mal.; afieajee mă~

Cu prilejul viitorului sezon de 
iarnă, asociațiile sportive vor tre
bui să organizeze cît mai multe în
treceri la care să participe cît mai 
niulți tineri și oameni ai muncii la. 
ramura schi, în vederea cuceririi in
pignei <fe polisportiv. Ln această di-
fecție, cu tbâte СЙ peste 2 000 de ti
neri și-au trecut între 1—5 probe 
încă din anul trecut, în multe aso
ciații s-a neglijat proba de schi din 
care cauză aceștia au rămas fără 
insignă.

O atenție sporită trebuie acordată 
înfrumusețării bazelor sportive — po- 
picârii, săli de gimnastică, săli de 
șah și tenis de masă — dotării eu 
materiale necesare de joc. De ase
menea, este necesară și populariza
rea competițiilor care se vor orga
niza de fiecare asociație în acest 
sezon.

Numai asigurîndu-se de pe acum 
bazele sportive și procurindu-se e- 
chipamentul necaaflr, asociațiile noas
tre sportive vor obține succese va
loroase în viîtorbt sezon de iarnă.

S. BALOI 
tehnician C.S.O. Petroșani

Campionatul orășenesc (te 
în plină desfășarare

Pînă ia epuizarea turului 
campionatului orășenesc de 
fotbal, ediția 1964—1966, 
au mai rămas numai 4 e- 
tape și lupta pentru cuce
rirea unei poziții cît mai 
bune în clasament este din 
ce în ce mai pasionantă.

Odată cu consumarea ce
lei de-a șaptea etape, care 
a programat cîteva întîiniri 
extrem de' echilibrate, s-a 
clarificat în mare măsură 
că echipei Retezatul Uri- 
cani пц-і mai poate scăpa 
locul 1 pînă la retur, de
venind astfel campioană de 
toamnă.

Dintre întîlnirile disputate 
în etapa a VH-a, din 18 
octombrie 1964, s*a distins 
cea de la Vulcan dintre e- 
chipele Energia Paroșeni— 
Retezatul Uricani. După un 
joc dinamic prestat de am
bele echipe, victoria a re
venit oaspeților cu 1—0. 
Gu această victorie Reteza
tul Uricani a reușit ca în 
cele 7 etape disputate să 
nu piardă nici un meci.

Iată cum arată clasamentul 
după etapa a 7-a -

1. Retezatul Uricani 7 6 1 0 27: 4 13
2. Unirea Banița 7 5 1 1 20: 8 11
3. Constructorul Lupeni 7 5 0 2 33: 5 10
4. Energia Paroșeni t 5 0 2 16: 6 10
5. Sănătatea Petroșani ’7 4 1 2 18:11 9
6. Preparatorul Lupeni 7 3 2 2 lă:l5 8
7. I. M. Petroșani 7 2 3 2 11: 7 7
8. Constructorul minier 5 1 1 3 5:19 3
9. T.C.M.E. Paroșeni 7 1 1 5 4:18 3

10, Știința II Petroșani 6 1 0 5 7:24 2
11. Dinamo Petroșani 6 1 0 5 6:28 2
12. C.F.R, Petroșani 5 0 5 0:14 e

lotreprinderoa 
do explorări miniere 

„Heeadoare**
Gu sediul în orașul Deva sir. 

Minerului nr. 2 Telefon 1560

MQMEAZĂ.
— Maiștri minieri și electro

mecanici subteran prin concurs
— Mineri — subteran
— Ajutori mineri — subteran
— Lăcătuși de mină — sub

teran
— Artificieri — subteran
— Electricieni
— Tehnician normator
Angajările se fac pentru See- 
țfa de explorări miniere Poia

na Reșcă, Telîuc.
— Mecanici pentru Atelierul 

de Reparații Bărbăteni
— Strungari pentru Atelierul 

de reparații Bărbăteni
— Tehnician normator pentru 

Secția explorări miniere Uricani
Cei care se vor angaja, vor 

beneficia de prevederile H.G.M. 
1053/1959, privind acordarea 
sporului de șantier.

Pentru informații suplimentare 
cei interesați se vor adresa la 
sediul întreprinderii, Serviciul 
personal învățămînt.

PROQRAM № RA0W
26 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
ziarului „Scînteîa“, 9,03 Muzică de 
estradă, 9,35 Uverturi la operete, 
11,00 Muzică ușoară romîn&scă, 
11,30 Aelodii populare, 12,36 Potpu
riuri din operete, 13,10 Din folclorul 
muzical al regiunilor patriei: me
lodii din. Muntenia, 14,30 Vreau șă 
știu, 15,34 Soliști și formații artis
tice de amatori, 16,10 Valsuri pentru 
acordeon, 17,15 Recital de arii din 
opere în interpretarea sopranei Mag
da Ianculescu, 17,45 Tinerețea ne e 
dragă, 18,15 Revista economică ra
dio. 18,35 Muzică populară interpre
tată de Victorie Darvai și Itrfică 
Ungureanu, 19,25 Din muzica po
poarelor, 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul I, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,35 Muzică popu
lara. 9.20 Muzică de estradă, 10,00 
Muzică din operetele compozitorilor 
noștri, 10,30 Melodii populare inter
pretate de Dan Moisescu și Aurică 
Piculeață, 11,30 Emisiune literară, 
12,35 Cîntece și jocuri populare, 
14.00 Muzică de‘estradă, 16,30 Me
lodii populare, 19,00 Melodii lirice,. 
20,40 Muzică ușoară interpretată de 
Jeane Claude Pascal. 21,30 Oameni 
de seamă din istoria culturii : Șt. 
I.uchian.

Ciitietn afoorraVe
26 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sentința: REPUBLICA: împușcături 
în ceață; PETRILA : Valsul nemu
ritor; LIVEZEN1 : Dragoste și pă
lăvrăgeli; ANINOASA : Nu-i loc 
pentru al 3-lea; VULCAN : Parașu- 
tiștii; LUPENI — MUNCITORESC- 
Viața sportivă; CULTURAL t Unda-i 
generalul ?; URICANI : îndrăgostitul.



DE PESTE HOTARE
octombrie, în Uniunea So- 
fost lansat un nou satelit 
al pămîntului — „Cos-

„COSMOS—49“
MOSCOVA 24 (Agerpres). TASS 

transmite:
La 24 

vietică a 
artificial 
mos-49".

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific, destinat continuă
rii cercetării spațiului cosmic în 
conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu parametrii : perioada inițială de 
rotație 91 minute, distanța maxi
mă de suprafața pămîntului (apo
geul) 490 km, distanța minimă (pe- 
rigeul) 260 km, unghiul 
ție al orbitei față de 
grade.

Aparataju) științific de 
satelitului, sistemul
măsurarea precisă a elementelor or
bitei și sistemul radiotelemetric pen
tru transmiterea pe pămînt a date
lor cu privire la funcționarea 
ielor și instalațiilor științifice 
ționează normal.

Centrul de coordonare și 
prelucrează informațiile sosite

de înclina- 
Ecuator 49

la bordul 
radio pentru

apara- 
func-

calcul

Primul congres 
al constructorilor din Cuba
HAVANA 24 (Agerpres).
La Havana și-a început lucrările 

primul Congres al constructorilor 
<ftn Cuba. El a fost deschis de Os
mani Cienfuegos, ministrul lucrări
lor publice, membru al Conducerii 
Naționale a Partidului Unit al Re
voluției Socialiste. La lucrările con
gresului participă 1 200 de delegați 
din toate provinciile republicii. Ei 
vor discuta probleme ale dezvoltării 
continue a construcțiilor din Cuba.

Cu prilejul deschiderii congresu
lui a fost inaugurată o expoziție 
consacrată construcțiilor din Cuba.

Dezvoharea 
tnvitămîniului superior 

în R. P. Polonă
VARȘOVIA 24 (Agerpres).
Universitatea .,Maria Curie Sklo- 

dowska" din ■ Lublin, prima institu
ție de învățămînt superior înființată 
în anii puterii populare în R. P. Po
lonă, a împlinit 20 de ani. In cei 20 
de ani, universitatea a pregătit 5 000 
de specialiști. Invățămîntul superior 
în Polonia a cunoscut o puternică 
dezvoltare in cei 20 de ani de la, eli
berare. Astfel, numărul cadrelor ști
ințifice a crescut de 6 ori în com
parație cu anul 1938. In această 
perioadă institutele de învățămînt 
superior din R. P. Polonă au dat 
350 000 de absolvenți, de 4 ori mai 
mult decît acum 20 de ani.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. Romine

Olimpiada de la Tokio 
a luat sfîrșit

ULTIM A ZI

ATENA 24 (Agerpres).
Vineri seara, colonel Cornel Be- 

rariu, atașatul militar, aero și 
val ai R. P. Romîne la Atena, a 
oferit o recepție cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne. La recepție au partici
pat Papaconstantinu, ministru ad
junct al apărării naționale al Gre
ciei, generali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate grecești, conducători 
de partide, deputați, profesori uni
versitari, oameni de artă și cultură 
și alte personalități ale vieții politi
ce și sociale din Atena, oameni de 
afaceri, ziariști greci și străini.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice, ata
șați militari acreditați la Atena și 
alți , membri ai corpului diplomatic. 
La recepție a participat, de aseme
nea, Tudor Jianu, însărcinat cu afa
ceri a. i. al R. P. Romîne la Atena, 
și membri ai Ambasadei romîne. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

na-

forțelor armate ale R. P. Romîne. A 
luat apoi cuvîntul Manole Bodnăraș, 
care a vorbit despre relațiile de prie
tenie dintre popoarele și armatele 
celor două țări. In încheiere, 
prezentat un film documentar 
nesc.

a fost 
romî-

☆
24. Corespondentul Ager-

TOKIO 24. Corespondență specială 
de la trimisul Agerpres I. Goga :

Sîmbăta a fost ultima zi a celei 
de-a 18-a ediții a Jocurilor Olimpice. 
După cîteva săptămîni petrecute îm
preună în satul olimpic, săptămîni 
care au legat și întărit prietenii în
tre sportivi din toate colțurile lumii, 
a sosit acum ora despărțirii. Cerul 
cenușiu, gata la orice moment să 
cearnă ploaia, vrea parcă să mar
cheze printr-o notă melancolică, 
ziua bunului rămas 24 octombrie 
1964.

Se simte peste tot febra plecării. 
E forfotă, e animație, e veselie, dar 
și un pic de tristețe — regretul că 
marea întrecere care a întrunit timp 
de două săptămîni peste 7 000, . de 
sportivi din 94 de țări a luat sfîrșit. 
Ne despărțim cu. părere de rău și 
de amabilele noastre gazde, organi
zatorii japonezi, care au făcut tot 
ce le-a stat în putință atît pentru 
a ne face șederea plăcută în țara 
lor, cît șî pentru a asigura marii 
competiții o desfășurare cît mai reu
șită.

Roma, 
saloa-

ofițeri

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE
marea familie a sportivilor 

s-a reunit prin reprezentanții

PHENIAN 24
La Ministerul

ROMA 
pres, Octavian Paler, transmite:

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, locoțenent-colonel 
Emil Burghelea, atașat militar, aero 
și naval al R. P. Romîne la 
a oferit , vineri o recepție în 
nele ambasadei.

Au participat generali și
superiori din Ministerul Apărării al 
Italiei, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați militari a- 
creditați la Roma, oameni de cultu
ră și artă, ziariști.

☆
Corespondentul Ager- 
Dascal, transmite : 
Zilei Forțelor Armate 

militar,
☆
(Agerpres).
Apărării Naționale 

a R.P.D. Coreene a avut loc în
după-amiaza zilei, de 23 octombrie o 
adunare festivă în cinstea Zilei For
țelor Armate ale R. P. Romîne. Au 
participat generalul O Gin U, mi
nistru adjunct al apărării naționale, 
maior-generalul Cian Jun Wan, di
rector adjunct al Direcției superioa
re politice a Armatei populare co
reene, și ofițeri superiori ai Arma
tei populare coreene. A participat, 
de asemenea, Manole Bodnăraș, 
ambasadorul R. P. Romîne la Phe
nian, membri ai ambasadei romîne.

In cuvîntul său, generalul O Gin 
U a exprimat călduroase felicitări

««и

PARIS 24. 
pres, Georges

Cu prilejul 
ale R. P. Romîne, atașatul 
aero și naval al R. P. Romîne la
Paris, colonel Gheorghe Nicoară, a 
oferit vineri seara c recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat reprezentanți ai ma
relui sfat major general al armatei 
franceze, ai statului major al arma
telor terestre și marinei, ofițeri su
periori, precum și militari care au 
luptat alături de sbldații romîni în 
primul război mondial.

Au fost, de asemenea, prezenți 
înalți funcționari din Ministerul A- 
facerîlor Externe al 
misiuni diplomatice 
ris, ziariști francezi 
ai presei străine.

Franței, șefi de 
acreditați la Pa
și corespondenți

-Л »

U Thant Nu se poate concepe o lume 
din care 0. N. (J. să lipsească

NEW YORK 24 (Agerpres).
Cu prilejul „Zilei Națiunilor Uni- 

te" secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat publicității un mesaj în 
care se spune: „In această scurtă 
perioadă de 19 ani Organizația Na
țiunilor Unite a dat dovadă în mod 
incontestabil că ea are un rol esen
țial în societatea contemporană". 
Părerile pot să difere, afît în ce pri
vește lipsurile, cît și virtuțiile orga
nizației, se arată în mesaj. Unii pot 
sublinia slăbiciunile ei, î,n timp ce

or-
ne-

alții proslăvesc virtuțiile acestei 
ganizații, nimeni. însă, nu poate 
ga necesitatea existenței ei,' întrucît 
nu se poate concepe o lume di.n ca
re O.N.U. să lipsească.

U Thant a lansat un apel pentru 
ca 1965 — „Anul cooperării inter
naționale" proclamat de către Adu
narea Generală — să consemne o 
extindere, a acestui spirit de coope
rare la toate domeniile, atît în do
meniul politic cît și a) egalității oa
menilor pe plan economic și social.

Procesul criminalilor de război de la Auschwitz
FRANKFURT PE MAIN 24 (A-

. gerpres).
In continuarea dezbaterilor

procesul criminalilor de război de la 
Auschwitz, care se judecă în orașul 
vest-german. Frankfurt pe Main, a 
depus mărturie N. Vasiliev, ofițer ' 
sovietic, fost deținut în acest lagăr.

Vasiliev a arătat că el s-a aflat 
în lagărul de Ia Auschwitz la 7 oc- 

în ' tombrie 1941, împreună cu alți 13 000 
prizonieri de război sovietici. „După 
aproximativ opt luni, a declarat el, 
nu mai rămăseseră în viață decît 
150. Restul pieriseră în camerele de 
gazare, îrapușcați la
torturați, uciși de boli și de injec
țiile cu fenol și acid carbonic in 
inimă".

zidul morții,

H gram enBiBz oregâlesiB o (опігавгшпвгв 
mivinil [гвагеа f. N. I.

LONDRA 24 (Agerpres).
Citînd surse bine informate, cores

pondentul din Londra al agenției 
United Press International scrie c.ă 
noul guvern laburist britanic, pregă
tește o contrapropunere la planul a- 
merican de creare pînă la sfîrșitul 
acestui an a forțelor nucleare mul
tilaterale in cadrul N.A.T.O.

Potrivit sursei citate, contrapropu
nerea britanică reprezintă o impor
tantă modificare a planului inițial 
al forțelor nucleare multilaterale, 
preconizat de S.U.A. El vizează, în 
fapt, crearea unei forțe 
vest-europene integrate, la 
participe 
agenției, 
problemă 
trul de

Walker, cu oficialitățile americane 
în timpul vizitei sale la Washington.

Referi.ndu-se la vizita ministrului 
britanic la Washington. agenția 
France Presse scrie că Walker va 
avea luni și marți o serie de schim
buri de vederi cu secretarul de stat 
al S.U.A.. Dean Rusk, și cu colabo
ratorii acestuia, precum și 
nistrul de finanțe american, 
Dillon. Citind surse oficiale 
ce. France Presse arată că
mul lui Walker la Washington, va 
fi extrem de încărcat. Se așteaptă 
ca în cursul dimineții de marți Wal
ker să aibă o întîlnire cu președin
tele Lyndon Johnson, care șî-a ex
primat dorința de a avea o întreve
dere cu noul șef al diplomației bri
tanice.

cu mi-
Douglas 
britani- 
progra-

Ieri
lumii
săi, pentru ultima dată pe stadio
nul „Național" din Tokio, spre a 
participa Ia festivitatea de 
a celei de-a 18-a ediții a 
vară.

Festivitatea a început la 
(ora locală), dar mulțimea 
tatori care n-a 
nici pe vreme 
ploaie — din tribunele 
în zilele de concurs, a fost prezentă 
aici încă de dimineață. Se dispută 
ultima întrecere a Jocurilor Olimpi
ce 
călărie pe echipe și

Disputa călăreților, 
rară frumusețe, demn 
încheierii Olimpiadei, 
ta cu deosebit interes 
cei care s-au bucurat cel mai mult 
la încheierea acestui ultim concurs 
olimpic au fost sportivii francezi, 
bl ultima secundă — am putea spu
ne — a Jocurilor, călărețul lor, Pierre 
Jonquerres d’Oriola le-a adus prima 
medalie de aur. Pentru prima oară 
la Jocurile Olimpice de la Tokio a 
răsunat Marsiilieza, pentru prima oară 
pe catargul cel mai înalt a fost ri
dicat drapelul Franței.

E ora 16,59. In acordurile unei 
niuzici electronice, străbătute de su
nete, de clopot, împăratul Japoniei 
Hirohito. însoțit de împărăteasă își 
fac intrarea

Fanfarele
nai japonez 
de marșuri
intrarea pe stadion a . delegațiilor de 
sportivi: Spre deosebire de marele 
număr de sportivi care au participat 
cu două săptămîni în urmă la festi
vitatea de deschidere, de data a- 
ceasta delegațiile sînt reduse Ia mi
nimul expresiei lor: o pancartă ca
re înscrie numele țării respective și 
un purtător de drapel. Stegarii dele
gațiilor au fost aleși acum la închi
derea Jocurilor dintre sportivii care 
au adus cele mai mari succese țări- 

. lor respective. Iată-1 pe Peter Snell 
port drapelul Noii" Zeelande, pe 
Bikila Abebe, purtînd drapelul Etio
piei, pe atletul polonez Schmidt, pe 
înotătorul american Don Scbrdanee’ 
pe halterofUsri so* seric Leorăd Jaâc— 
fnschi. purfîod și ei (ca și Vlasc*-

închidere
J. O. de

ora 17 
de spec- 

lipsit niciodată — 
frumoasă nici pe 

stadionului

Marele Premiu de obstacole 
individual, 
spectacol de 
de marea zi

la

o
a

a fost urmări- 
de public. Dar

în loja oficială, 
intonează imnul națio- 
și trec apoi la o serie 
vioaie pentru a marca

la deschidere), drapelul într-o sin-, 
gură mînă. Drapelul japonez încheie 
defilarea și în urma lui pătrund ț>e 
stadion mii de sportivi ai țărilor 
participante amestecați de-a valma 
într-un șuvoi vesel, tineresc. Ei se 
înșiruie apoi pe gazonul stadionului. 
Defilarea se încheie la orele 17,35.

Urmează înălțarea, pe catargul 
central, a drapelului Japoniei înso
țit de imnul țării gazde a celei de-a
18- a Olimpiade, și după aceia, pe al 
treilea catarg este ridicat drapelul 
Mexicului, gazda J. O. din 1968, de 
asemenea. în sunetul .imnului țării 
respective.

Pe estrada din mijlocul stadionu
lui urcă președintele comitetului o- 
limpic internațional (C.I.O.) Avery 
Brundage. In cuvîntarea sa Avery 
Brundage a mulțumit organizatori
lor și poporului japonez pentru efor
turile depuse în pregătirea și des
fășurarea marei competiții. Apoi, pro
clamă închisă cea de-a 18-a ediție a 
Jocurilor Olimpice și lansează tra
diționala • invitație : „Chemăm tinere
tul din toate țările să se întîlnească 
peste 4 ani la Mexico City, pentru 
a celebra împreună jocurile celei de-a
19- a Olimpiade. Fie ca aceste jocuri 
să constituie un izvor de bucurie și 
înțelegere, fie ca flacăra olimpică 
să fie transmisă de-a lungul secole
lor cu entuziasm din ce în ce mai 
mare pentru binele omenirii și glo
ria sportului". Corul intonează Im
nul olimpic, în timp ce flacăra oliti L 
pică se stinge încet în cupa ei. Dra
pelul olimpic este coborît de pe ca
targul pe care a sfat de-a lungul ce
lor două săptămîni de întrecer^ Pur
tat de 6 marinari el este scos în 
afara stadionului în aplauzele pu
blicului.

E ora 18,15, împăratul Hirohito și 
împărăteasa părăsesc tribuna ofi
cială. Luminile stadionului își reduc 
strălucirea și pe cer apar primele (
jerbe ale focurilor de artificii. Cerul 
întunecat se luminează de scînteile 
vesele ale steluțelor multicolore. Tri
bunele se cutremură de tunetul sal
velor de artificii, iar aplauzele spec
tatorilor prelungesc ca un ecoa acest

i.cesc și șesnă-
Jfaewâe Otnspîce ее ia Tufcr s-asi 

încheiat

ÎN CÎTEVA RÎNPURI

și Anglia, 
n-ar fi 
să fie 
externe

nucleare 
care să 
părerea 
această

După
exclus ca 

discutată de minis- 
britanic, Gordon

TEL AVIV. Greva muncitorilor de 
la oficiile poștale din Tel Aviv. Ie
rusalim și Haifa, declarată de două' 
zile, continuă. Greviștii cer sporirea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

NEW YORK. In apropierea hote
lului „Statler Hilton" din Boston, 
unde se afla candidatul democrat la 
postul de vicepreședinte, Hubert 
Humphrey, s-au tras mai multe fo
curi de armă. Au fost adoptate mă
suri de securitate, cu toate că, după 
cum s-a lămurit mai tîrziu, focurile 
de armă nu 
prezența lui 
de urmărirea 
hoți care au 
în hotel.

TOKIO. Primul ministru al Japo
niei, Ikeda, a aprobat propunerea 
ministrului de finanțe cu privire la

aveau nimic comun cu 
Humphrey, fiind vorba 
de către poliție a doi 
încercat să pătrundă

sporirea prețurilor la orez cu 13,6-20 
la sută.

Această intenție a guvernului pro
voacă neliniște în rîndul populației 
țării, deoarece sporirea prețului la 
orez va duce inevitabil la sporirea 
prețurilor și la alte produse alimen
tare și mărfuri de larg consum.

LONDRA. Primul ministru brita
nic, Harold Wilson, și-a completat 
echipa sa ministerială, numind 
Arthur Gwynne-Jones ca 
de stai in Ministerul de 1 
sărcinat cu problemele dezarmării. 
In același timp, Solly Zuckerman, 
care a deținut acest post sub guver
nul conservator, a fost numit con
silier științific al ministrului aface
rilor externe.

PRAGA. Vineri seara, ansamblul 
de balet al Teatrului de Operă și 
Balet din București a dat un spec
tacol pe scena Teatrului Național

Pe 
ministru 

Externe în-

■din Brno, cu baletul _₽гчпе>- șj Ju- 
lieta“ de Prokofiev.

Spectacolul s-a bucurat de un suc
ces deosebit artiștii fiind adeseori 
aplaudați la sc^pă deschisă.

BRNO. Trei lucrători de la o în
treprindere din Brno an descoperit 
o nouă metodă simplă, rapidă și e- 
ficace de impermeabilizare a pere
ților împotriva igrasiei. Cu ajutorul 
folosirii unui anod și catod se in
troduce sticlă lichidă și clorid de 
calciu în peretele igrasios. Combina
ția insolubilă care ia naștere în ur
ma reacției chimice formează un 
strat impermiabil care împiedică pă
trunderea apei.

BRUXELLES. Acordul de asocie
re a Turciei la Piața comună va in
tra în vigoare începînd de la 1 de
cembrie. Guvernele celor șase țări 
membre ale Pieței comune, precum 
și guvernul Turciei, au depus instru- r 
mentele de - ratificare a acordului, 
semnat la Ankara la 12 septembrie 
1963.
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