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Pe scări, un grup de copii se 
joacă. In stradă forfotă puțin o- 
bișnuită. Un camion, încărcat 
doldora abia s-a oprit. Oamenii, 
coborînd în fugă scările, se gră
besc să-l descarce. Dulapuri, me
se, scaune tapițate, covoare mul
ticolore, vase, sînt purtate spre 
clădirea zveltă cu patru etaje. 
Curind au sosit alte camioane. 
Alți și alți oameni își descărcară 
lucrurile. Golite, mașinile pleca
ră spre a aduce noi locatari...

...Era pe la sfîrșitul schimbu
lui intii. 14 lucrători de la I.IiS. 
„Viscoza" Lupeni, mnlre care 
bilă Constantin, Maieescu loan, 
Lungu Gheorghe și Retegan Ma
cedon, au fost anunțați că li 
s-au repartizai apartamente in 
blocul С 1 din localitate. Acest 
bloc, împreună cu blocurile C 2 
și C 3 s-au dat recent în folo
sință. Prin urmare ei erau pri
mii locatari ai acestor case ară
toase. Știrea le-a produs o bu
curie nespusă. De mult și-au 
dorit să locuiască în clădirile 
impunătoare care se ridicau se
mețe de-o parte și de alta a șo
selei ce duce spre Uricani 
Cind au primit cheile n-au mai 
avut astimpăr. Au plecat degra
bă să-și anunțe soțiile.

...Se înserase. Rînd pe rînd lu
minile s-au aprins și la geamu
rile blocului C 1. O fereastră, de 
la etajul dor, s-a deschis, 
auzit o vace de femeie :

Petruț, vîrtb 'sust
Un puști de-o șchioapă, poate 

cel mai plic, s-a deșprirțs de-grup 
și a zbughit-o oesel pe scară în 
sus...
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Sfat în abataj: inginerul Constantinescu Nicolae (în dreapta) și șeful de 

brigadă Morăru Nicolae, discută în abatajul cameră 2 vest din sectorul 
I al minei Vulcan despre sistemul de armare folosit.

Simpozion
Sub îndrumarea catedrei de 

matematici de la Institutul 
de mine din Petroșani, a avut 
loc ieri, un simpozion știin
țific despre aplicațiile ciber
neticii’ în tehnică și minerit. 
In cele 4 referate prezentate 
au fost analizate unele 'pro
bleme teoretice privind siste
mele de comandă în diferite 
faze ale proceselor de pro

curau! 
munci- 
Petrila 

biblioteci personale

știinfific

au
vor

au
de
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7 // dvu
dimensiu- 

au îmbră- 
straie noi. 
priveliștei.

în excursie
Pe-

îll

didactic de 
generală de 
sala clubu-

Asociația sportivă 
troșani a 
Capitală, 
plecat cti 
participa,

„Știința" 
organizat o excursie 

Cei 19 sportivi, care
București,
de spectatori, 

rugbi dintre
Romîniei și 
va desfășura 
23 August.
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Stand de cărți 
cu activitate bogată

In cadrul preparației Petrila func
ționează un stand de cărți condus 
de Boldura Ștefan. Aprovizionat pe
riodic cu cele mai noi cărți ieșite de 
sub tipar, standul a vîndut, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
cărți în valoare de 7336 lei.

De remarcat faptul că în 
acestui an un număr de 114 
tori de la preparația din 
și-au format 
cumpărînd cărți de la stand.

B. RUSALIN 
corespondent

ducție, îndeosebi cele privi
toare la automatizările com
plexe.

La simpozion au participat 
cadre didactice și studeriți. 
Discuțiile purtate pe margi
nea referatelor au reliefat im
portanța problemelor ciberne
ticii și mai ales aplicațiile 
.tor în industria, minieră,

Gafa pentru livrare
La întreprinderea orășenească de 

industrie locală din Petroșani este 
gafa pentru livrare un nou lot de 
produse. In cursul săptămînii viitoa
re vor apa.re în magazinele de des
facere din Valea Jiului 80 dormeze, 
30 canapele tip Carpați și 260 de plă- 
pumii.

In acest an colectivul preparației Petrila a prelucrat 
peste sarcinile de plan 92 000 tone cărbune energetic, a 
produs în plus 26 000 tone brichete, iar la 
a realizat o

In clișeu : Doi muncitori de la preparația 
drrul Boeru Gheorghe și lăcătușul Gdnczi 
vidențiati în întrecerea socialistă, lucrîrid 
cepelor de elevator.

economie de 776 000 lei.
prețul de cost '

Petrila — su- ; 
Sigismund, e- 
la repararea

trenul la 
în calitate 

la întîlnirea de 
reprezentativele 
Franței, care se 
azi pe Stadionul

La inițiativa comite
tului sindicatului mi
nier din Uricani și a 
corpului 
la Școala 
8 ani. în
lui muncitoresc 
localitate, vineri 
ra, a fost organizat 
un concurs literar cu 
tema „Femeia oglin
dită in literatura 
noastră de după eli
berare". La concurs 

participat salariați 
la E. M. Uricani 

gospodine.

Introducerea în domeniul con
strucțiilor a unor procedee tehnolo
gice cu randament ridicat este de 
o mare importanță pentru • asigu
rarea creșterii ritmului de executa
re a lucrărilor de construcții, 
rind în același timp obținerea 
calități corespunzătoare și la 
preț de cost cît mai redus.

Metoda cofrajclor glisante 
cunoscută cu mult timp în urmă de 
lumea constructorilor. Pînă la apa
riția instalației electrohidraulice, 
trenarea cofrajului pe verticală 
realiza prin spingluri acționate ma
nual. Acest sistem 
motiv pentru care 
metoda
noscut

Mai 
să, o 
pariția 
hidraulice, s-a înlesnit considerabil 
antrenarea cofrajului glisant pe ver
ticală, metoda devenind foarte a- 
vantajoasă. Ea constă în executarea 
Ia baza construcției a unui cofraj 
de înălțime redusă (1,00—1,20 m/h) 
care prin alunecarea pe verticală este 
suficient pentru realizarea de înăl
țimi apreciabile, deci scutește con
structorul să ridice cofraje și schele 
pe această înălțime, respectiv reduce 
considerabil consumul de cherestea 
și lemn ecarisat.

Acest cofraj se umple cu beton și 
pe măsura întăririi, adică după 4—6 
ore, se face prima ridicare. O dată 
ce acest ansamblu de platforme și 
instalații începe să se ridice 
cm/oră,) se face simultan și 
rea armăturilor, a ramelor 
uși, a cutiilor pentru goluri 
și finisarea suprafeței betonului după 
ieșirea din cofraj.

Colectivul întreprinderii noastre, a 
înfăptuit prima încercare curajoasă, 
aceea de a glisa castelul de apă, 
obiectiv din proiectul de ansamblu 
al minei Dilja.

Nu a fost deloc ușoară transpu
nerea în fapt a celei mâi avansate
metode de lucru în executarea con
strucțiilor de beton armat monolit, 
deoarece implica învirtgerea unor
greutăți. In filmul rînd colectivul 
de tehnicieni și ingineri al șantie
rului ₽eț»Soșia|(i a trebțitt Să adapte
ze proiectul are prevedea inițial exe
cutarea castelului de apă printr-o

procedeul nou a! 
In al doilea rînd, 
consta în organi- 
a întregului flux

cu-n-a 
aplicare, 
tîrziu în

dată cu a- 
vinciurilor

urmă- 
I unei 

un

este

an
se

era foarte greot,

pentru întreaga 
aprovizionate din 
figuri pe sorturi

Glisarea construcțiilor 
industriale

metodă clasică la 
cofrajelor glisante, 
succesul execuției 
zarea minuțioasă 
tehnologic, astfel:

— agregatele 
construcție au fost 
timp, depozitate în 
și dimensiuni;

— cimentul RIM, de asemenea, a- 
provizionat și depozitat într-o maga
zie special amenajată, care printr-un 
sistem de plan înclinat permitea adu
cerea sacilor direct Ia cupa betonie
rei ;

— bateria de

Din experiența 
noastră

amestecare a beto
nului, a fost rezol
vată prin două be
toniere de 250 litri 
fiecare, dintre care 
una în funcțiune, 
iar cea de-a 
cazuri de

doua 
defec-

treilea rînd, 
cu un colec- 
de experiență 
îndemnul or* 
a șantierului

(5—30 
monta- 
pentru 

precum

rezervă pentru 
țiuni;

— betonul s-a ridicat pe verti
cal printr-un sistem de bob — ele
vator metalic, care se prelungea pe 
măsură ce înainta turnarea, pînă la 
platformele de deservire.

Și în sfîrșit, în al 
execuția trebuia făcută 
tiv de muncitori lipsiți 
în acest domeniu. Ea 
ganizației de partid
s-au format colective de studiere, a 
proiectului și de inițiere în noua me
todă. Seri la rînd șefii - de brigadă 
sau muncitori calificați, cu , experien
ță ca Balint Alexandru, Ratz Mihai, 
Barotea Iuliu, Bocșe Gheorghe, ■ Ga- 
lai Sigismund, Grozea Aurel,, au ur
mat cursurile , de inițiere, 
cunoștințe noi, absolut noi, 
le-au și aplicat cu succes 
tică.

Acesta a fost colectivul 
tea au fost metodele cu care în 
de 18 august 1964 am trecut la 
propriu-zisă de glisare. Turnarea 
mului strat de beton a durat 5 
timp care a fost necesar pentru în
tărirea în așa proporții -incit ■ să ne 
permită desprinderea cofrajului: deci 
și-au .ficat apariția primii metri cubr 

beton glisat. De aici înainte, timp, 
12 zile s-a lucrat continuu (în

MIHAI TURTURESCU 
șef lot I.C.M.M. Petroșani

căpătînd 
pe care 

în prac-

și . aces- 
ziua 
faza 
pri- 
ore,

(Continuare în pag. 3-a)

ед

luial brigăziilocul de muncă
Bartha

Mina Dilja. La puțul orb nr. 2, 
Coloman, se lucrează la betonare.

Ninge. Rotunjind 
nile, fulgii de nea 
cat întinderile în 
Furați de noutatea 
Wass Dominic, Geoadă Con
stantin și Szekereș loan s-au 
oprit pentru citeva minute- în 
gura galeriei de coastă a nu
nei Dilja. De la albul imacu
lat al zăpezii așternute peste 
așezări, privirile celor trei or
taci lunecă la albul imaculat 
al construcțiilor ridicate de 
curind in incinta minei. Unele 
dintre ele mai răspîndesc în 
aerul dimineții miros de ■ mor
tar. Un sentiment de mîndrie 
se strecoară, pe nesimțite în 
inima lor. Șe găsesc doar a- 
lături de „pionierii" veniți să 
readucă la viață un tărîm săl
batic exploatat în. trecut de o 
mină de capitaliști apoi uitat 
și lăsat de ei in părăsire. În
cet, glodurile lor fug înapoi 
la cele povestite de bătrini. . 
Descătușate din negura uitării 
sumbrele imagini ale anilor

’29, ’34, ’42, se- perindă prin 
amintire ca - un vis rău. Zgo
motul vagonetelor ce sînt tra
se la rampă, uruitul locomoti
velor electrice, vocile vesele 
ale minerilor ce .vin la șut au 
teadus la prezent glodurile 
minerilor oprțți în. gura gale

riei de coastă. Totuși, . pe 
buzele lor citești, o întrebare 

jȘimasă parcă fără răspuns: 
Au existat oare cindva pe a- 
ceste locuri bogate, cu oameni 
harnici, mine fără mineri? 
Au existat oare cindva mi
neri rămași fără lucru și pli
ne, fără căldură și lumină ?...

...Bubuitura pușcăturii a ră
bufnit surd, cutremurind pînă 
departe transversarea puțului 
auxiliar nr. 1. Pînă la eva
cuarea gazelor și a prafului 
de piatră, ortacii minerului 
Demeter Augustin au . pornit 
după goale și armături. Ră
mași, singuri în galeria de re
fugiu, IFoss Dominic și De
meter Augustin s-au apfecat

ti, ft (LV- O. ț O.
deasupra unui carnet cu foile 
înnegrite de cifre. Chipurile 
lor cu trăsături regulate ex
primă un sentiment de adîn- 
iiă satisfacție. Pe primele două 
decade ale lunii noiembrie a.C., 
brigada a reușit să depășească 
sarcinile de plan cu 25 la 
sută. De asemenea, prin repe
tata folosire a armăturilor de 
fier (de trei ori în ultimele 20 
de zile și de 11 ori în ultimele 
trei luni), brigada a redus 
prețul de cost al lucrărilor e- 
xecutate cu 30 000. lei. Aceste 
date, oglindă a hărniciei, con
știinciozității și disciplinei tre
zesc pentru oamenii de la a- 
cest loc de muncă stimă dar 
și curiozitate. Deși în majori
tate tineri, ortacii comunistu
lui, Demeter Augustin, știu să 
se afirme in bătălia cu stîn- 
cile ■ din adîncuri. 
metri cubî excavați 
calitatea bună a 
distincțiile cucerite

. re confirmă din. plin acest lu-

de 
în-

locul lor
mașinii de

Wass 
de o- 
spate, 
dexte- 
front,la

înseamnă

s-a terminat, 
prin curtea 

se . îndreaptă

Sutele de 
peste plan, 

lucrărilor, 
în întrece-

cru. Iată-i la 
muncă. Cupa 
cărcat manevrată de 
Dominic n-are o clipă 
dihnă. Ceva mai în 
scoțînd cu o uimitoare 
ritate plinele de 
Cioadă Constantin
din fugă un răboj de lemn a 
cărui semnificație o cunoaște 
numai el. Szekereș și Gher- 
gely potrivesc armăturile și le 
pregătesc . locurile. Curind, pe . 
aici vor trece lungi trenuri 
încărcate cu bulgări negri lu
citori, generatori de căldura 
și lumină.

...Consfătuirea 
Răspîndindu-se 
minei, minerii
către casă. Un grup mai ma
re l-au înconjurat pe brigadie
rul Demeter Augustin. Mîi- 
nile lor string cu prietenie și 
căldură pe cea a comunistului.

Da, nu-i ușor să menții 
nouă luni la rind drapelul de 
brigadă evidențiată in între
cere ! In drumul lor spre ti
nerețe, mina și oamenii fac 
pași mari.

A. NIGHIFOREL
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MĂSURĂ”

PUCCINI

„MĂSURĂ PENTRU
Noua premieră a Teatrului de stat 

din Petroșani — a treia din actuala 
stagiune — aduce în fața spectato
rilor încă o capodoperă a marelui 
dramaturg englez Shakespeare.

„Măsură pentru măsură" sau 
„Faptă și răsplată” stă cu cinste ală
turi de alte capodopere ale lui Sha
kespeare, ca „Hamlet”, „Regele 
Lear", „Macbett" șl altele.

Montînd acest pretențios spectacol, 
ai&turl de alte realizări valoroase, 
teatrul minerilor își îndeplinește eu 
cinste misiunea de a face cunoscute 
narile valori ale dramaturgiei cla
sice și contemporane publicului spec
tator din Valea Jiului. Este un me
rit al colectivului de interpreți de a 
aborda cu curaj asemenea opere pen
tru a căror realizare se cere dărui
re, talent și înțelegere.

Deșt scrisă cu peste patru secole 
In urmă (prima reprezentație avînd 
loc la 26 decembrie 1604), piesa își 
păstrează caracterul său actual. Ca 
șl în alte lucrări, Shakespeare dez
bate teme de viață care preocupa 
și lumea zilelor noastre. Dreptatea 
și egalitatea, cinstea și curajul răs
punderii, sinceritatea, conștiința și 
abnegația, fățărnicia și ipocrizia sînt 
probleme larg dezbătute și astăzi.

Conflictul piesei îl constituie toc 
mai antagonismul dintre idealurile 
luminoase ale oamenilor și realita
tea vieții din epoca elisabetană.

Șl în această lucrare, ca de altfel 
în întreaga sa operă, Shakespeare 
ne prezintă o varietate de tipuri

Ducele Vicențio — un conducător 
slab — cînd vede că a scăpat din 
mină frînele puterii, se refugiaz 
sub haina unui călugăr, încercînd 
să scape de ura poporului, scoțînd 
castanele din foc cu mîna altuia. 
Deși ajunge să cunoască adevărul, 
pînă la urmă, îi iartă pe toți în 
afdră de acela care l-a atacat Iu 
orgoliul său, dar care nu face parte 
din lumea celor suspuși.

Angelio — un sfînt în aparență 
— odată ajuns puternic, abuzează 
de lege, aplicînd-o necinstit și încer 
eînd să tragă foloase personale. Cu- 
noseîndu-și puterea și aureola de om 
„cinsit" — sever față de slăbi
ciunile altora pe care le pedepsește 
cu cruzime — Angelio își permite 
tocmai aceste slăbiciuni și greșeli

Isabela — viitoare călugăriță 
care a renunțat la „bucuriile" lumii 
acesteia, pretinzând că are „virtute”, 
îi rezistă lui Angelio și la îndemnul 
ducelui — travestit în călugăr — 11 
demască pe Angelio. Dar la cererea 
ducelui, uită de virtute.

Escalus, unul din consilierii duce
lui, îl povățuiește și pe Angelio — 
ca și pe duce — dar, din orice în 
tîmplare iese cu fața curată.

Gentilomul Lucio, gură spartă, pa
lavragiu, nesincer, lăudăros, este în
totdeauna la curent și răspîndește 
toate minciunile ce le aude sau le 
inventează. El este acela care 
jignește pe duce în orgoliul său.

Iată doar cîteva din numeroasele 
personaje ale spectacolului dat de co
lectivul teatrului, care ilustrează va
rietatea de probleme de care amin
team mai sus.

Regizoarea spectacolului, Marietta 
Sadova, în colaborare Cu regizorul 
Marcel Șoma a Izbutit să descopere 
sensurile profunde ale piesei (înlătm 
rînd unele slăbiciuni ale textului), să 
dea unitate de acțiune, claritate îti 
conflict și o creștere a ritmului dra 
matlc. Regia a descoperit în colecti
vul teatrului multe forțe artistice cu 
ajutorul căror, prlntr-o minuțioasă 
muncă actoricească, mergînd uneori 
pînă la cele mai mici amănunte, a 
reușit să creeze momente dramatice 
emoționante. Distribuția a fost ser
vită atît eu actori cu o bogată ex
periență, cit și 
calități, ceea ce 
bru In spectacol 
Uzări actoricești.

Cadrul plastic, precum și costu
mele, create de Constantin Rusu șl 
executate în atelierele teatrului, au 
servit cu multă fantezie. Variat și lu
minos, atît subtilitățile textului, cî> 
?i ideile regizorale, Execuția decoru
rilor semnată de Elena Blanu dove
dește pricepere și bun gust. Butn 
foria se înscrie și ea în linia deca
rului.

Muzica de scenă, ca și luminile 
au completat, formînd un tot unitar 
întregul spectacol.

■Silvia Hașeganu urează accesorii 
și aplicuri de peruci și machiaj reu
șite. Cele 14 schimbări tehnice au 
fost executate de o echipă de teh
nicieni prieepuțl condusă cu compa 
tența de regizorul tehnic Marin D'< 
mitrescu.

întregul colectiv de interpret! -s .. 
străduit să dea plasei autenticitate 
să creioneze personaje Vii, semtilL 
cative, convingătoare

Ducele est» un pirsonej greu d« 
realizat. Cu toate acestea. Ion 
Tifor i-a portretizat cu mult mește
șug trăsăturile, starea psihică prin 
care acesta trece de-a lungul spec
tacolului. Verva artistică cu care re 
dă replicile, mișcarea scenică, trăi 
rea interioară, nota de naturalețe Im 
pusă rolului, Lau adus foarte aproa 
pe de ducele pe 
l-a creat, 
prea mult 
eanic ce-I 
în postura 
tablouri 
tabloul 
omisă.

Tudor 
nuanțat, a creat uh Angelio real, dă- 
ruindu-se eu tot sufletul rolului. S-a 
simțit însă în mișcarea lui scenică 
□ oarecare nesiguranță și reținere m 
anumite momente.

cu tineri cu multe 
a dus la ufi echili- 
și la valoroase rea

care Shakespeaie 
Pe alocuri însă, a făcui 
uz de temperamentul vid 
caracterizează (îndeosebi 
de călugăr), iar în unele 

(convorbirea cu Eseaius -- 
15) nuanțarea vocii a fost

Branea, prin jocul său

Tînăra debutantă Mariana 
a adus pe scenă multă prospețime 
și vigoare, a luminat cu fluiditate 
delicatețea șl gingășia Isabelei. Une
ori însă replicile ei au fost lipsite 
de claritate, mergînd pînă la decla
mație ; alteori a apărut puțin cris
pată, lucru ce a făcut ca trăirea in
terioară a personajului să nu se ri
dice la valoarea cerută de rol.

Cu multă siguranță și stăpînire 
de sine și-a condus rolul Gheor- 
ghe iordănescu, Interpretul lui Esca
lus. Punîndu-și în valoare binecunos
cutele calități artistice a izbutit să 
redea în tocmai caracterul persona
jului interpretat.

Siluete sugestive au creat Cornel 
Ferat și Ion Negrea în rolurile 
lui Claudio și, respectiv, al Staros
telui. Primul a dovedit sensibilitate, 
mai ales Jn scena petrecută în închi
soare, sensibilitate care s-a transmis 
și spectatorilor. Al doilea a cucerii 
prin umanizarea personajului, prin 
jocul său adecvat, mereu în mișcare.

Cu vervă satirică și umor și-a 
trăit rolul Marcel Popa (Lucio). Dar 
replicile sale au fost prea zgomo
toase, puriînd mai mult accent pe la
tura comică în dauna esențialului pe 
care ele îl generează

Inteligent' și-a ' conceput personajul 
Maria Macri. In rolul doamnei Cio
bită. a înfățișat o lume mărginașă, 
cufundată în mocirla societății.

Apariții fugare, dar veridice. 
Ier Dohca (Cot) și Alexandru 
dreanu (Bernardin) au creat cu 
umor, reușite figuri episodice, 
au rămas întipărite W mintea Spec
tatorilor.-
, In mai riucyl,.- măsurii au, reușit 
să-și contureze personajele Mircea 
pînișoară (Pompey) 'șt Alexandru 
Macri (Spumă), Mircea Pinișoara a 
tratat cu oarecare superficialitate po
sibilitățile pe care i le oferă perso
najul. iar Aiex. Macri l-a conceput 
— Spumă prea caricatural.

Bine s-au încadrat :în rol. adueîn- 
du-și o contribuție de seamă la omo
genizarea spectacolului, Paulina Cn- 
dreanu (Julietta), Mioara Păcurarii 
(Mariana! și Ajex. Zecu (Abhorson). 
Distribuția a fost completată de Ma 
ria Dumitrescu (Francisca). George 
ta Nicolae (pajul ducelui). Florin 
Plaur (f-ul gentilom). Ion Roxin 
(al 11-lea gentilom). Ștefan Iliescu 
(Varins). D. Căpitanii (fratete V 
tril), Leonard Calea (un judecător). 
Vasile Bojescu (comandantul gărzii) 
și Nicolae Gheorghe (un slujitor).

Succesul obținut în realizarea a- 
cestei piese dovedește linia ascen
dentă a colectivului Teatrului de stat 
din Petroșani.

★

Cercel

C. COTOȘPAN
D. GHEONEA

îl

Acțiuni cu cartea
Biblioteca clubului muncitoresc din 

Petrila numără 12 818 volume.
Pentru atragerea cititorilor, colec

tivul acestei biblioteci a organizat 
în cursul acestui an un număr de 
136 acțiuni cu cartea, a înființat 10 
biblioteci volante și 28 
de casă. Toate acestea 
în cursul acestui an, 
clubului din Petrila, să 
număr de 2 348 cititori, 
marcat e și faptul că 
total al cititorilor. 1 431 sînt munci
tori.

Printre acțiunile mai importante 
organizate în acest an pot fi amin
tite recenzia romanului „Străinul" de 
Titus Popovici, simpozionul literar 
„Omul și cosmosul", iar din dome
niul tehnic „Importanța armării me
talice în subteran”. „Săparea și sus
ținerea lucrărilor miniere", „Evacua
rea sterilului din mină cu transpor- 
tarul ou bandă" fi attala.

de biblioteci 
au făcut ca 

la biblioteca 
se înscrie un 
Demn de re- 
din numărul

Satisfacția urcușului obositor ți-o 
da numai înălțimea, vecinătatea fre
netică a cerului încremenit într-un 
spasm de voluptoasă măreție, ca o 
cupolă imensă pe care turme de 
nori alburii alunecă in neant. Spre 
poale stlncile sînt dezgolite de via
tul tăios al iernii, dar vlrfurile, vlr- 
furile împllntate semețe-n azur, sini 
înoeșmlntate înlr-o mantie fantas
tică, argintie și moale, peste care 
dansează fantomatică o ceață violetă 
sflșiată de creste ascuțite.

In răsăritul înslngerat al soarelui, 
culmile parcă se aprind și ard cu flă
cări de zăpadă, strălucesc purpurii 
și mișcătoare, pe linia ce le desparte 
molatic de orizont. In pădurile de 
brad, nemișcate și reci, razele soa
relui se alungă sprințare pe vlrfuri, 
se strecoară printre ramuri înflorite 
nefiresc, și, se cern diafane în omăt.

In ochii limpezi ai tovarășilor de 
drumeție, iluminați de-o flacără ciu
dată, citesc o bucurie mută, un a- 
mestec de măreție și uimire. E mă
reția clipei In care oamenii se simt 
Prometei descătușați șl glodurile lor 
temerare sărută îndepărtate linii de 
zare.

La 29 noiembrie a.c., comemorăm 
40 de ani de la moartea unuia dintre 
compozitorii ale cărui lucrări se bu
cură și azi de mare popularitate. 
Născut la 22 iunie 1858 în orașul 
Lucea din Italia, Giacomo Puccini, 
făcea parte dintr-o veche 
muzicieni.

Avînd înclinații spre 
operă, se dedică acesteia 
1884 scrie muzica Ia opera „Le Vilii*’ 
cu un subiect dintr*o legendă nordi
că, iar tn anul 1889 muzica la opera 
„Edgar".

O dată însă cu apariția operei 
sale „Manon Lescaut” numele tul 
Puccini a fost scris alături de ale 
marilor compozitori mondiali.

După trei ani, în 1896, el compune 
opera „Boema**, a cărei acțiune zu
grăvește viața mizerabilă pe care o 
duceau artiștii în societatea burghe
ză la începutul secolului al ХІХ-lea.

In anul 1900 Puccini scrie muzica 
la nemuritoarea operă „Tosca", o lu
crare valoroasă atît prin caracterul 
patriot al acțiunii ei inspirate din 
lupta de eliberare a Italiei, cit și 
prin bogăția melodică. Opera a fost 
prezentată pentru prima oară la 14 
ianuarie 1900 la Teatrul Constanzi 
din Roma, avînd în rolul titular pe 
marea cîntăreață romînă Hariclefea 
Darclee.

Una dintre cele mai cunoscute o- 
pere ale lui Puccini este „Cio-Oio- 
San" (Madame Buterflay), scrisă în 
1904, a cărei premieră. a avut loc 
lâ Teatrul Scala din Milano. Subiec
tul operei este luat din realitatea ja
poneză de la începutul secolului al 
XlX-lea.

El mai scrie o serie de opere care 
nu se ridică însă la nivelul celor 
amintite.

familie de

muzica de
și în anul

Intre acestea figurează „Fata din 
Far-West" (La Fanciulla del Vesto) 
influlențata de filmele de aventuri.

După terminarea operei „La Ron- 
dine" (Rîndunica) scrisă în 1917, el 
compune „Tripticul”, cuprinzînd trei 
opere într-un act; „11 Tabarro” (Man
taua), „Sora Angelica”, cu care n-a 
avut succes, și „Gianni Schicchi”, 
operă bufă, foarte reușită, care poate 
sta alături de „Falstaff”, capodopera 
lui Verdi.

In ultimul an al vieții, Puccini 
a lucrat la desăvîrșirea operei sale 
de maturitate, „Turandot”, dar o 
boală necruțătoare a stînjenit pute* 
rea sa de muncă. Moare la 29 no
iembrie 192-1 la Bruxelles, neputîn- 
du-și termina opera.

Prof. PAMFIL MIHA1LA
director

Școala populară de artă — Petroșani

Inițiativă
Trecînd prin aparatele de proecțle, 

benzile filmelor cinematografice sînt 
Supuse uzurii. Pentru a prelungi Via
ța lor, operatorii de la cinematogra
fele „7 Noiembrie" și „Republica" 
din Petroșani au realizat și adaptat 
la aparatele de proiecție chei tele
fonice care reglează amplificarea. 
Au instalat, de asemenea, în circui
tul electromâgnetului diferite semna
lizatoare cu ajutorul cărora se pot 
cupla automat motoarele pentru a- 
propierea electrozilor și a sesiza de
fecțiunile.

OH. OPREA 
corespondent

care

O pereche de viitori balerini.

★

143 486 
și oa- 

muncii.

pentru milei!
De la începutul 

anului șl pînă în 
prezent, la cine
matograful clubu
lui di-n Petrila au 
fost prezentate 86 
de filme artistice 
de lung metraj. 
Ele au fost vizio
nate de 
de tineri 
meni ai 
Printre filmele ca
re s-au bucurat 
de un succes deo
sebit se numără 
„Tudor”, „Vacanță 
Ia mare”, „Lupeni 
*29“ și altețe.

Tot în c-ursul a- 
cestui an la a- 
cest cinematograf 
au rulat și 14 
filme pentru elevi 
și copii („Aveau 
19 ani”. .Colegii”, 
„Setea”, „Poves
tea anilor înflăcă
rați”) și 11 fil
me documentare 
pe teme tehnice.

R. BALȘAN 
corespondent

Din totdeauna munții, aceste mi
nuni naturale, aceste monumente co
losale, ciudate și bizare, zvicnite ten
dențios spre eter, au fost pentru oa
meni expresia forței gigantice din 
timpuri imemoriale. Și fiecare masiv 
pare că poartă închis în piatră taina 
existenței sale. Așa se explică legen
da pe care am auzit-o de la un bă- 
trin locuitor al munților, intr-o 
flrzie de noiembrie: „Cică de

seară 
mult.

voinic al codrilor pe nume Lotru. 
. Prințul, însă, nu s-a lăsat și, intr-o 
гі, a încercat s-o răpească. Mlndra, 
primind de veste, a fugit peste 
munți, urmărită de prinț călare. Îm
părăteasa bătrină și rea s-a făcut foc 
clnd a auzit că fiul ei e înamorat 
de-o ciobăniță. Ea își dorea noră tot 
o fiică de împărat. Supărată cum
plit, a ieșit in foișorul palatului șl, 
a aruncat cirja ei cu care umbla, în-

Răsărit de soare în Paring

de extracție al mi-

au fost vreodată u- 
împărați și împără-

Dar știu.

de mult de tot, stăpînea pe aceste 
meleaguri o împărăteasă bătrină și 
rea, care avea un fiu pe nume Pa
ring. Și-acest vlăstar de împărat, 
preumbllndu-se peste munți și dea
luri, a Miluit într-o zi o păstoriță 
căreia, de frumoasă ce era, îi ră
măsese numele Mlndra. Farmecul și 
frumusețea ei nespusă, îl vrăjiră pe 
prinț, care îi mărturisi în cuvinte 
înflăcărate dragostea sa, ii promise 
clte-n lună și-n stele. Dar mindra 
păstoriță nici că vroia s-audă de el; 
pasă-mi-te era îndrăgostită de-un

tre ei. Și-atunci, (minune I), Parin- 
gul și Mindra s-au prefăcut in stane 
de piatră și intre ei cirja încremenită 
îi despărțea pentru vecie. Clnd a au
zit de asta, Lotru s-a prefăcut înir-un 
pîrlu de lacrimi și durerea a început 
să-și mîie-n vale".

Așa 
munți, 
barele 
talizat
erau stăpini și robi, iar între ei erau 
hotare de netrecut.

Cu girului la legendă, mă-ntorc la

grăiește legenda despre acești 
și, ca-rt. orice legendă, sîm- 

înțelepciunii populare, a imor- 
japte reale din oremea clnd

oamenii de azi, la sitele de azi, și 
'privesc de-aici, de pe culme, faptele 
lor de uriași... Departe, în Vale, tur
nurile fumeginde ale centralei din 
Paroșenl, simbol al luminii zvicnite 
din adlncuri carbonifere... La poale, 
cartierele noi ale Petroșaniului, or
donate, curate, luminoase... Pe dea
lul opus, turnul 
nei Dllja...

Nu știu dacă 
riași și giganți.
țese, prin aceste locuri, 
văd, simt, că oamenii de azi, con
temporanii mei, sini înfăptuitorii 
unor lucruri uriașe, mărețe și impre
sionante. Și munții, bătrinii martori 
•ai vremurilor scurse și al Intîmplări- 
lor de azi, scăldați în lumina vie și 
pură a dimineții, îmi par străjeri ne
clintiți ai Văii noastre, în care răsu
nă prelung ciniecul temerar al fău
ritorilor de destine noi. 
rele dimineților aprinse 
bătrinii mei giganți 1

Salut soa- 
și munții.

GEORGE BANETF 
staden*



Alegeri în organizațiile de partid

exigentă
mai pro-

au criti
ca biroul

Pentru minerii aninoseni

In
co-

rea- 
în

Recent a avut loc adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid din subuni
tatea poligrafică din Petroșani.

Atît darea de seamă prezentată de 
tovarășul Orosz Iuliu, secretarul or
ganizației de bază, cit și discuțiile 
purtate pe marginea ei au reliefat 
Că în perioada analizată, colectivul 
de muncitori tipografi, mobilizat de 
organizația de partid, a dobîndit 
succese importante în îndeplinirea 
sarcinilor ce i-au stat în față, 
perioada trecută din acest an, 
lectivul subunității poligrafice a 
lizat planul producției globale
proporție de 109,2 la sută, iar cel al 
producției marfă a fost depășit cu 
18,3 la sută. De asemenea, au fost 
realizate însemnate economii la pre
țul de cost al producției.

La succesele obținute a Contribuit 
creșterea rolului de conducător poli
tic al organizației de bază, al comu
niștilor la locurile lor de muncă. 
Biroul organizației de bază a îndru
mat cu mai multă competență gru
pa sindicală, care a pus un mai ma
re accent pe organizarea și desfă
șurarea întrecerii socialiste.

Comuniștii care au luat cuvîntul 
pe marginea dării 
rătat că pe lingă 
dite, în activitatea 
partid și a unității
deficiențe. Astfel, s-a arătat că bi
roul Organizației de bază nu a pre
văzut decît foarte rar în planurile 
de muncă lunare, analize pe teme 
economice și nu a exercitat cu destulă 
competență și perseverență controlul 
de partid asupra conducerii tehnico-

Constructorii șantierului Petrila 
depun multe eforturi pentru finisa
rea unui număr eît mai mare de 
apartamente, pe care să le predea 
pînă la sfîrșltul anului în folosință. 

. Blocul E 2 ayînd 56 apartamente 
a fost deja predat și este locuit.. 
Acum, electricianul Dăian loan, ca- 
loriferistul Vasiu Dumitru, sanitaris- 
tul Voicu lie, mozaicarii Bețivu Du
mitru și Cerbu Vasile, tîmplarul Po
pescu Jenică și alții împreună cu 
echipele lor își concentrează atenția 
pe blocurile El. E3. E4, E5. aflate 
în finisaj pentru a le preda eît mai 
repede. O dată cu începerea probelor 
la cald la instalația 
crează condiții și mai 
cru pentru urgentarea

Constructorii acestui 
hotărîți să facă 
zarea sarcinilor 
losință . a noilor

Autobuze noi

se 
de 
să

de seamă au a- 
succesele dobîn- 
organizației de 
au existat unele

aMlll colBttiîoloi — 
in tefiîrol aieoliei oroaoizafiei й baza 

administrative a subunității. Din a- 
ceastă cauză, uneori, calitatea pro
ducției nu s-a ridicat la nivelul ce
rințelor. O slabă activitate a desfă
șurat controlul tehnic de calitate ca
re nu dovedește destulă 
față de acei lucrători care 
duc rebuturi.

Participanții la discuții 
cat, de asemenea, faptul
organizației de bază nu a desfășu
rat o muncă colectivă și nu a făcut 
totul pentru întărirea răspunderii sa- 
lariaților față de muncă și discipli
nă. S-a arătat în adunare că unii 
lucrători cum sînt Bohne Alfred, A- 
lexandrescu Stelian, Meltlș Sabin 
nu folosesc din plin orele de lucru, 
întîrzie la serviciu, absentează ne

motivat, crează greutăți în desfă
șurarea procesului de producție.

Noul organ ales are datoria să 
ocupe cu mai multă răspundere 
înlăturarea acestor neajunsuri,
militeze cu perseverență pentru întă
rirea disciplinei în producție, pentru 
ridicarea nivelului politic șl ideolo
gic al membrilor și candidaților de 
partid, pentru întărirea răspunderii 
față de sarcinile încredințate.

La lucrările adunării generale de 
alegeri au participat tov. Fara Nico- 
lae, instructor al Comitetului regio
nal P.M.R. Hunedoara, Badea loan, 
activist al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Petroșani. Ei au dat noului 
birou, comuniștilor din subunitatea 
poligrafică Petroșani îndrumări pre
țioase în vederea îmbunătățirii mun
cii de viitor.

C. 10AN
corespondent

termică, 
bune de lu- 

finisărilor.
șantier sînt 

•pentru reali-

86

totul
de predare în fo- 
blocuri.

In ultimul timp, minerilor de la 
E. M. Aninoasa le-au fost îmbună
tățite condițiile de transport de la 
domiciliu la exploatare. In acest scop 
I.R.T.A. Petroșani a repartizat mai 
multe autobuze „TV-2“ care asigură 
un transport în condiții bune, pe 
distanțele Petroșani — Aninoasa. 
Vulcan — Aninoasa și Iscroni — 
Aninoasa. Pentru buna desfășurare 
a transportului, conducerea autobazei 
I.R.T.A. Petroșani a întocmit împre
ună cu Е.Л5. Aninoasa orarul curse
lor și a fixat stațiile de oprire. Tot
odată au fost selecționați cei mai 
buni conducători auto, cu o vechime 
mare și simț de răspundere pentru 
efectuarea transporturilor.

Datorită muncii depuse de întregul 
colectiv de șoferi, autobuzele circulă 
conform graficului întocmit. O acti-

Pe urmele materialelor publicate
Referitor la articolul „Cînd nu 

sînt folosite toate rezervele", publi
cat' în ziarul „Steagul roșu" din 13 
noiembrie curent, conducerea exploa
tării miniere Lupeni ne răspunde:

„Cele arătate în articol sînt juste. 
Pentru remedierea lipsurilor s-au an
gajat pentru sectorul V zece munci
tori și vor mai fi angajați pînă la 
completarea efectivului necesar. In 
vederea aprovizionării la timp cu 
material lemnos s-a amenajat dru
mul spre puțul Victoria. In prezent 
sectorul V este aprovizionat cu mate-

iar
Cu

rial și pe galeria de coastă, 
pînă aici lemnul Se transportă 
camioanele. Pentru lichidarea lipsuri
lor semnalate la partea mecanică, a 
fost încadrat un maistru. Conducerea 
E. 'M. Lupeni 
luate' pînă în 
îmbunătățirea 
tuatiei în așa 
încît în anul 
itor sectorul 
poată îndeplini 
gajamentul ; 
mat, de a extra
ge peste plan 1 500 
tone de cărbune'*.

consideră că măsurile 
prezent vor duce la 
si
tei 
vi
să

i an
asu-

- transport bun
vitate deosebită depun șoferii Râdoi 
Dumitru, Banay losif, Bărăiac A- 
lexandru, Vlad Constantin, Popa Li- 
viu și Brujoi Pompiliu. care ajută 
pe ceilalți șoferi pentru reușita trans
portului de muncitori.

Conducerea E.M. Aninoasa a pre
lucrat cu toți muncitorii obligațiile 
ce le reVin pentru buna desfășurare 
a transportului. Acest lucru a avut 
efect bun. Dacă înainte vreme unii 
mineri intrau - în' autobuz cu haine 
de șut, astăzi rareori se întîmplă să 
măi apară cite unul așa cum a ieșit 
din mină. Dar și atunci este pus 
la punct de către colegii lui de 
muncă. Vrîrid, nevrînd este obligat 
să meargă și să schimbe îmbrăcă
mintea pentru a nu murdări pe co
legi și scaunele din autobuze. Mai 
sînt și unii care încearcă să intro
ducă ciutaci în autobuze dar deza
probarea șoferilor și a unor munci
tori face ca aceștia să plece capul 
și să nu mai insiste.

Este necesar ca buna desfășurate 
a transportului să stea în continua
re în atenția conducerii minei Și * 
comitetului sindicalului, 
toate măsurile necesare.

Scară

ltfindu-se

I. в.

O discuție
In biroul sectorului III al minei 

Vulcan se ținea raportul obișnuit de 
dimineață. Prim-maistrul miner Tres- 
tian Alexandru, șeful schimbului UT 
raporta despre mersul- muncii în a- 
abataje. Șeful sectorului, nota cu a- 
tenție spusele prim-raaîstrului miner 
și nu părea mulțumit de felul cum' 
schimbul își realizase preliminarul.

— Trebuie șă fie ceva la mijloc 
— zise șeful sectorului — prim- 
maîstrului miner. Sînteți sub plan 
cu peste 215 tone, așa că gîndiți-vă 
serios la acest lucru.

— Apoi să fiu sincer, tovarășe in
giner, nu prea sîntem ajutați de unii 
șefi de schimb din abataje, spuse 
Trestian Alexandru. Este vorba de 
Răfăilă Vasile din abatajul cameră 
nr. 10. Mîîne dimineață o să-1 aduc 
la dumneavoastră împreună cu tot 
schimbul, să vedem ce măsuri luăm

A doua zi dimineață, minerul șef 
de schimb Răfăilă Vasile împreună 
cu ortacii săi Azamfirei Adam, Pe- 
truț Ioan, Mondiuc loan. Rusu Glie 
rasim și Bolunduț Aurel erau pre 
zenți la raportul șefului de sector.

— Vă rugăm să ne spuneți to<v. 
Răfăilă care-i „baiul" de nu vă rea
lizați preliminarul ?

folositoare
...Minerul Răfăilă Vasile, deși tî- 

năr a fost apreciat ca un bun cu
noscător al meseriei, un tovarăș har
nic și disciplinat. Faptul că schim
bul condus de el a rămas în urmă 
își găsește explicația în slaba orga
nizare a muncii în abataj, in iinsa 
de control asupra oamenilor.

— Aici este și vina noastră,
veni tov. Trestian, că nu întotdeauna 
l-am ajutat pe Răfăilă în organiza
rea lucrului deși cunoșteam că 
cel mai tînăr șef 
sector.

...De la discuția 
port au trecut două 
torul dat șefului de schimb din aba
tajul nr 10 a venit la timp. Chiar 
din următoarea noapte Răfăilă Vasile 
împreună cu ortacii săi și-a depășit 
cu mult preliminarul. De atunci 
schimbul său și-a făcuit de fiecare 
dată datoria. Se vede că discuția 
avută a prins bine. Răfăilă Vasile și 
ortacii săi au pășit pe drumul 
bun.

de schimb

purtată la 
șăptămîni. Aiu-

DUMITRU ALBESCU 
sectorul III Vulcan

inter-

An de an 
in folosința 
muncii ., din Valea Jiului 
zeci și sute de aparta
mente confortabile, prevă
zute eu instalații sanita
re moderne, lumină elec
trică și încălzire cen
trală. Anul trecut în lu
na iunie s-a dat în folo
sință blocul 38 din car
tierul l.ivezeni. Cînd in
trai in interiorul acestui 
bloc îți era mai mare 
dragul să privești apar
tamentele șl holurite cu-' 
rate, ■■■•‘■o-: î!< il ’• ■*

Să vedem însă cum. a-

Economirirea 
codTbustibilului se 
află în centrul a- 
țenției tuturor me
canicilor de la 
Depoul C.F.R. Pe
troșani. Printre 
mecanicii care rea
lizează însemnate 
economii de com
bustibil se numă
ră și cei de pe lo
comotiva 150 1047. 
tată-l pe mecani
cul Săbău Ioan și 
pe fochistul său 
luînd parte activă 
la alimentarea cu 
combustibil a lo
comotivei.

se dau 
oamenilor

.. neîngrijită
rată ele acum. La scara 
nr. 2 a . acestui bloc, gea
murile de la intrare sînt 
sparte, nu există perdele, 
pereții sînt murdari și 

alte cuvinte 
lăsată de

loviți. Cu 
scara este 
catari în voia soartei. 
pune întrebarea : oare 
catarii și responsabilul 
cestei scări âu uitat 
angajamentul. pe care
l-au luat cînd s-au mu
tat în 
Oare 
nu le

lo- 
Se 
lo-
a- 
de
?i

noua lor locuință ? 
acest bun obștesc 
aparține și lor ?

IONEL ADAM 
corespondent

Olisarea construcțiilor 
industriale

(Urmare din pag. l-a)

1 n fața harții

trei 
celor 
teză 
o altă metodă clasică. Pe tot timpul 
execuției, verticalitatea a fost veri
ficată prin fire cu plumb, iar ori
zontalitatea printr-un sistem de fur
tunuri de nivel umplute cu lichid 
colorat.

Acest obectiv glisat a fost o școa
lă, deoarece adevăratul succes al 
întregului colectiv din I.C.M.M. a 
fost construirea prin metoda descri
să a turnului de extracție din incinta 
Lonea II.

Este primul turn de extracție exe
cutat cu cofraje glisante din țara 
noastră, o construcție de 46 m înăl
țime care a fost ridicată in 31 de 
zile.

Prin fluxul tehnologic continuu, 
viteza de execuție, mărirea producti
vității muncii, prețul de cost redus 
calitatea superioară a lucrărilor și 
pasul aproape constant pe care-l 
realizează, metoda cofrajelor glisa
te este o metodă de industrializare 
a executării construcțiilor pe șan
tier, cu largi posibilități de aplicare 
la construcțiile înalte.

schimburi) pentru realizarea 
32 m înălțime, realizînd o vi

ce nu se putea obține prin nici

In răgazul ce 
l-a avut in sea
ra aceea, Bre
toiu Victoria a
scos din raft citeva lucrări de spe
cialitate. Răsfoind una din cărți, 
profesoarei i-au revenit în memorie 
cele citite despre transformările 
petrecute în Africa in ultimii ani. 
„Ce schimbări uriașe au avui loc!'' 
și-a zis în glnd.

Ajunsă la pagina pe care o cău
ta, și-a fixat materialul cu care 
voia să îmbogățească lecția de 
geografie de a doua zi...

☆

hărții un grup de copii, 
cu interes un băiat

In fața 
Urmăreau 
scund care arăta cu creionul re
lieful și apele unei țâri. In jurul 
unei fetițe șatene, cu ochi mari, 
se adunaseră mai multe colege. 
Repetau lecția de geografie.

„.La intrarea profesoarei, toți e- 
levil s-au așezat la locurile lor. 
După ce aruncă o privire asupra 
clasei, profesoara începu să 
foiască catalogul.

— Ce ai pregătit pentru azi 
lea? — întrebă ea.

— Pentru ora de geografie
astăzi am pregătit Republica Gha
na — răspunse cel întrebat.

— Poftește la hartă — U invită 
profesoara. Vorbește despre așe-

răs-

Sto-

de

zarea Ghanei, despre relieful și a- 
pele ei.

Elevul Stolea Florian s-a oprit 
în fața hărții, a cercetai-o citeva 
clipe, apoi a început să vorbească. 
In timp ce vorbea, bățul din mină 
urmărea hotarele Ghanei — intr-o 
călătorie imaginară. Stolea a vor
bit despre 
despre apele 
mintal.

Expunerea
cifre și însoțită de indicații cores
punzătoare la hartă a arătat că e-

relieful acestei țări, 
ce-i brăzdează pă-

cursivă, ilustrată cu

lecui Stolea Florian era temeinic 
pregătit pentru lecția de geografie, 
lucru apreciat de profesoară că 
nota zece.

In locul lui, la hartă a venit 
pionierul Boantă Petru.

— Să ne vorbești despre flora 
și fauna Ghanei — ceru profesoara.

De la primele cuvinte, era evi
dent că elevul se pregătise bine 
la această lecție. Pentru răspun
surile frumos formulate, bine 
argumentate, și acest pionier a fost 
răsplătit cu nota maximă.

Mulțumită de 
modul în care a 
decurs 
rea 

trecut

oerifica- 
cunoștințelor, 
la predarea

clasei vocea ei se
Vorbea des-

profeSoara a 
noii lecții...

In liniștea 
auzea clar, răspicat,
pre Nigeria. In timp ce expunea 
lecția, avea grijă să scrie sistema
tic pe tablă cele mai semnificative 
date privitoare la așezarea, întin
derea, numărul populației, relieful, 
fauna șl flora acestei țări. Pentru 
a ține mereu trează atenția copi
ilor, profesoara căuta să antrene
ze elevii la predarea noii lecții.

Expunerea s-a terminat. Fi 
citeva minute rămase pînă la 
ză, profesoara s-a străduit să 
tureze mai bine cunoștințele 
date. Prin întrebări
formulate a reușit să 
interesul elevilor pentru 
date.

Exigența manifestată 
soar a Bretoiu Victoria 
tirea sa,

cele 
pau- 
con- 
pre- 
clar

PRODRAM DE RADIO
ЗѲ noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Piese dis
tractive, 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 8,04 Mari ansambluri corale, 
9,20 Muzică populară, 9,35 Potpu
riuri din operete, 11,00 Muzică u- 
șoară romînească, 11,30 Cîntece și 
jocuri populare, 12,39 Melodii»lirice 
din operete, 13,10 Muzică populară 
cerută de ascultători. 14,10 Piese in
terpretate la mandoline, 14,30 Vreau 
sa știu, 15,30 Din folclorul muzical 
al regiunilor patriei: melodii din 
Oltenia, 16,10 Muzică ușoară inter
pretată la acordeon, 17,40 Tinerețea 
ne e dragă, 18,05 Jocuri populare 
maramureșene, 18,15 Revista econo
mică radio, 18,50 Cine știe cîștigă 
(reluarea emisiunii din 29 noiem
brie), .19,30 Din muzica popoarelor, 
20,40 Lecția de limba rusă — Ciclul 
I, 21,15 Concert de muzică ușoară, 
22,15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,35 Cîntece și jocuri popu
lare, 9,22 Valsuri de estradă, 9,40 
..Frumoasă ești patria mea" — mon
taj de cîntece și versuri, 10,30 Bu
chet de melodii populare, 11,30 E- 
misiune literară, 11,45 Soliști de mu
zică ușoară, 14,00 Muzică de estradă, 
15,30 Album de melodii: muzică u- 
șoară, 18,30 Cîntece pentru copii de 
Ion Chirescu, 18,45 Melodii populare 
interpretate la nai de 
19,05 Muzică ușoară, 
din opereta' „Liliacul" 
Strauss, 20,40 Muzică
Mălineanu, 21,25 Oameni 
din istoria culturii.: 
Brîncuși, 22,15 Muzică de

scurte, 
trezească 
cele pre-

Fănică Luca, 
19,50 Pagini 
de Johann 

ușoară de H. 
de seamă 
Constantin 
dans.

de profe- 
în pregă- 

în predarea lecțiilor s-a 
transmis elevilor clasei a VI-a A 
de la Școala generală de .8 ani 
nr 1 din Petrila. Ea a știut să 
insufle copiilor pasiune pentru 6- 
biectul pe câre-l‘ predă. Dovadă — 
notele bune și foarte bune obți
nute de elevi ta geografie

Cinematografe
noiembrie

— 7 NOIEMBRIE: 
al legii; REPUBLL 

frații săi; PETRILA :

M. GHIOREANU

30
PETROȘANI 

Brațul nedrept 
CA : Rocco și
Anotimpuri; LONEA — MINERUL: 
Popasul; LIVEZEN1 : Oameni de a- 
faceri; ANINOASA : Ucigașul plătit; 
VULCAN:
PENI -
la miezul
strada.

Atenție părinți ; LD- 
MINERUL : Liturghia de 
nopții.; CULTURAL; La



ULTIMELE ȘTIR! * * ULTIMELE » ȘTIRI * ULTIMEI.E ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE . ȘTIRI *

VARȘOVIA

llllllllllldllhilllllh

încheierea consfătuirii 
în problemele 

telecomunicațiilor
VARȘOVIA 28 (Agerpres).
ba 27 noiembrie au luat sfîrșit la 

Varșovia lucrările conslătuirii în pro
blemele telecomunicațiilor a reprezen
tanților statelor membre ale Organi
zației de colaborare între țările so
cialiste în domeniul poștelor și te
lecomunicațiilor. La conferință 
participat delegați din 
ria, R.Ș. 
nă, R.P.
Ungară și U.R.S.Ș. A 
proiectul privind stabilirea tarifelor 
și metodelor de calcul pentru servi
ciile de telecomunicații automate 
ternationale.

Greutățile apărute în pregătirea 
Congresului național yemenit

Gehoslovacă,
Polonă, R.P.

au
R.P. Bulga- 

R.D. Germa- 
Romînă, R.P.
fost elaborat

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, T. Vornicu, transmite

Cu prilejul vizitei la Paris, tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R:P. Romîne, Mihai Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului exterior și 
persoanele care îi însoțesc au avut 
în cursul săptămînii o serie de întîl- 
niri și convorbiri cu reprezentanți ai 
unor grupuri industriale franceze, 
printre care S.F.A.C. (Societatea for-

jelor și atelierelor Creusot). S.A.C.M. 
(Societatea alsacîană de construcții 
mecanice), C.I.F.A.L. (întreprinderea 
de studii și instalații de uzine pen
tru produse alimentare), CEGELERG 
(Compania generală de studii pentru 
electricitate și energie), KREPS et 
CO. (Societatea pentru instalații și 
uzine), SPEICHIM (Societatea pen
tru echipament în industria chimică), 
Sideexport și altele.

CAIRO 28. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite:

Știrile care ne parvin în legătu
ră cu data, locul sau ordinea de zi 
a viitorului Congres național yeme
nit sînt contradictorii.

Vineri se anunța din nou 
rea lui. Un lucru este cert, 
crările pregătitoare pentru 
Congresului național yemenit
pină mari greutăți. Cu fot secretul 
care înconjoară aceste lucrări, sînt 
multe indicii care atestă divergen
țele ivite între cele două părți.

Regaliștii au ridicat problema re-

amîna- 
că În
tinerea 
întîm-

in-

Scopul vizitei subsecretarului de stat 
la Paris

întoarcerii Imamului în Yemen și ai 
prezenței lui Badr la congres.

Dificultăți s-au ivit, de asemenea, 
și la stabilirea ordinei de zi. Rega- 
liștii insistă ca la congres să se dis
cute ce regim va fi stabilit în Ye
men și problema repunerii Imamului 
pe tron. Această cerere a fost însă 
respinsă de republicani, care au ară
tat că la congres nu va fi discutată 
în nici un caz problema regimului 
republican, întrucît poporul yemenif 
a ales în mod hotărît regimul repu
blican, încă de acum doi ani, cînd 
l-a alungat pe Imam și camarila sa. г

american

Succesul sopranei 
Teodora Lucaciu 

în U.R.S.S.

PARIS 28 (Agerpres).
Subsecretarul Йе Stat al S.U.A., 

Georges Ball, a sosit sîmbătă într-o 
vizită oficială la Paris, unde va 
avea întrevederi cu ministrul francez 
al afacerilor externe, Maurice 
de Murville, cu ambasadorul 
la Paris, Charles E. Bohlen, 
reprezentantul permanent al 
pe lîngă Consiliul N.A.T.O.

Referindu-se la convorbirile pe care 
Ball le va avea cu Maurice Couve 
de Murville, agenția Associated Press 
subliniază că acestea vor aborda în
deosebi problema creării F.N.M. și 
dificultățile cărora Piața comună tre
buie să le facă față în prezent. Po

Couve
S.U.A. 
si cu

S.U.A.

EREVAN 28 (Agerpres).
Soprana Teodora Lucaciu, artistă 

emerită a R.P. Romîne, care se află 
într-un turneu în U.R.S.S., a inter
pretat la Teatrul de Operă din Ere
van rolurile principale în operele 
„Othelo" și ,,Cio-Cio-San“. După cum 
relatează corespondentul din Erevan 
al agenției TASS. prezentarea operei 
„Othelo" cu participarea cîntăreței 
Teodora Lucaciu poate fi conside
rat ca unul din cele mai bune spec
tacole ale sezonului. Aram Katanian 
prim-dirijor al Teatrului de Operă 
din Erevan, a declarat coresponden
tului că artista romînă a cucerit 
publicul prin frumusețea vocii sale 
și măiestria interpretării.

La 28 noiembrie, Teodora Luca,- 
tiu a plecat la Baku.

trivit agenției U.P.I., Ball va cere 
că Franța să studieze cu atenție 
contrapropunerea britanică privind 
crearea unei forțe nucleare atlantice.

La 29 noiembrie, Georges Ball va 
pleca la Londra, unde va avea în
trevederi cu 
rold Wilson, și cu ministrul englez 
al afacerilor 
don Walker.
va întoarce diii nou la Paris pentru 
a conduce delegația americană la lu
crările sesiunii anuale a Consiliului 
Ministerial al Organizației pentru 
colaborare, economică și dezvoltare 
(O.E:C.D.). care încep la 2 decem
brie.

premierul britanic. Ha-

externe, Patrick Gor- 
De la Londra Ball se

Com pictarea personalului care asigura 
protecția președintelui S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Ministrul de finanțe al S.U.A. 

Douglas Dillon, a anunțat vineri că 
personalul care asigură protecția pre
ședintelui Statelor Unite a fost com
pletat cu încă 75 de agenți ai ser
viciului secret. El a adăugat că s-a 
hotărît și extinderea „echipamentului

de protecție" pentru asigurarea vie
ții președintelui.

După cum transmite agenția As
sociated Press deși numărul agenților 
serviciului secret însărcinat cu paza 
președintelui este ținut secret, se con
sideră că acesta este de aproximativ 
400 de persoane.

Chaves: „Peru trebuie să facă Ia fel ca Chile"

Bioxid de siliciu 
de oamenii de

transmite : 
presiuni ridicate, 
sovietici au ob- 
diamante artifi-

MOSCOVA 28. Corespondentul A- 
gerpreș, S. Podină,

Cu ajutorul unor 
oamenii de știință 
ținut mai de mult
ciale din grafit. Diamantele artifi
ciale sînt în prezent utilizate în pre
lucrarea de înaltă precizie a unor 
metale și aliaje. Cercetările cu aju
torul presiunilor înalte au continuat. 
Recent oamenii de știință sovietici ай 
obținut bioxid de siliciu avînd o 
densitate cu 60 la sută mai mare

O hotărîre a reprezentanților țărilor africane 
situația din Congo 
conizate se află aducerea în dezbate
rea Consiliului de Securitate a 
blernei intervenție; străine în 
go. Reprezentanții africani 
exprimat „adînca îngrijorare 
de actuala situație din Congo, 
constituie rezultatul intervenției 
litare a Belgiei și S.U.A.".

Președintele grupului țărilor 
cane de la O.N.U., S. O. Adebo 
(Nigeria), a precizat că hotărîrile a- 
mintite mai sus au fost luate de cele 
32 de țări reprezentate, cu excepția 
Congo-ului. El a arătat că a fost 
redactată cererea de convocare a 
Consiliului de Securitate și că ea 
va fi remisă președintelui Consiliu
lui, de îndată ce va fi aprobată de 
Organizația Unității Africane.

la O.N.U. privind
NEW YOR\ 28 (Agerpres).
Reprezentanții la O.N.U. ai țărilor 

africane. care 
pentru a 
Congo, au 
în comun 
ganizației 
cu recomandările Organizației Uni
tății Africane. Agenția France Preș- 
se relatează că printre acțiunile pre-

LIMA 28 (Agerpres).
Fostul candidat la postul de pre

ședinte al Perului, liderul Partidului 
democrat-creștin. 
Cornejo Chaves, 
rea legăturilor 
Chile și Uniunea 
că Peru trebuie 
Chile. Stabilirea

senatorul Hector 
comentînd stabili- 
diplomatice între 

Sovietică a declarat 
să facă la fel ca 
de relații diploma-

tiCe și comerciale între Peru și ță
rile socialiste, a subliniat Chaves, 
ar deschide pentru mărfurile pera- 
viene noi piețe ipternaționale. „Ță
rile slab dezvoltate trebuie să stabi
lească relații comerciale și diploma
tice în conformitate cu interesele lor 
economice", a declarat el.

s-au reunit vineri 
dezbate evenimentele din 
luat hotărîrea de a acționa 
și” imediat în cadrul Gr- 

Națiunilor Unite, în acord

supradur obfinut 
sfiinfă sovietici

cuarțului. Pentru a ob- 
substanță supradură, a 
o presiune de 200 000 
o temperatură de 1 600

pro- 
Con- 
și-au
față 
care 
mi-

afri-

î N CÎTEVA RÎNDURI

decît cea a 
ține această 
fost folosită 
atmosfere și 
grade. In afara durității sale, apro
piată de cea a corindonului. noul 
metal are și un înalt indice de re
fracție, el nu se teme de tempera
turi înalte nici de acțiunea substan
țelor puternic corozive. Bioxidul de 
siliciu, cu densitate înaltă, își va 
găsi fără îndoială multiple aplicații 
practice.

ATENA. — La Universitatea din 
Salonic va fi creat un centru de 
cercetări în domeniul bizantinologiei. 
Scopul acestui centru va fi studierea 
artei, arhitecturii, dreptului etc. din 
timpul civilizației bizantine.

ROMA. — Lucrătorii de la teatre
le de operă din Italia au declarat, 
la 27 noiembrie o grevă de trei 
zile în semn de protest împotriva 
insuficientului sprijin acordat de 
stat teatrelor de operă.

VARȘOVIA. — In cele nouă luni 
ale acestui an stația centrală Turos- 
zow a dat 3 978 000 kW energie elec
trică. adică tot atît cît dădeau în 
1938 toate stațiile electrice 
lonia.

din Po-

Situația din statul brazilian 
Qoias

• GUVERNATORUL MAURO BORGES A FOST ÎNLĂTURAT.
• TRUPELE FEDERALE AU OCUPAT ÎNTREGUL STAT

Ajutorul P.A.M.
ROMA 28 (Agerpres).
In cadrul programului alimentar 

mondial comun F.A.O. —Națiunile 
Unite (P.A.M.) s-a anunțat semna
rea unor acorduri cu Afganistanul. 
Libanul, Turcia,
privind expedierea de alimente 
aceste țări, pentru 
cării proiectelor de 
nomică și socială a

pildă,
P.A.M.

Tago și Zambia, 
în 

înlesnirea apli-
dezvoltare eco- 
acestor țări.BRASILIA 28 (Agerpres).

La Brasilia s-a anunțat că trupele 
federale au ocupat în întregime sta
tul Goias, după ce guvernatorul a- 
cestuia. Mauro Borges, a fost înlă
turat' de la putere, sub învinuirea 
de „favorizare a subversiunii". Vi
neri, în orașul Goiania, capitala a ■ 
cestui stat, au sosit noi contingente 
de trupe de parașutiști. Statul se 
află în prezent 
lului 
unui 
cinci

Carlos de 
„guvern" 
persoane.

sub controlul colon e- 
Meira Mattos și a 

militar, alcătuit din

După cum transmite agenția As
sociated Press, trupe guvernamenta
le au început căutarea unui număr 
de peste 100 de persoane care sînt 
acuzate de „complot împotriva gu
vernului brazilian". In același timp, 
agenția menționează că în Congre
sul național brazilian se fac auzite 
tot mai multe critici privind această 
acțiune a guvernului. Congresul are 
la dispoziție 60 de zile pentru a ra
tifica decretul de intervenție al pre
ședintelui Branco, în caz contrar, 
guvernatorul Borges, urmînd să 
reinstalat în postul său.

pentru unele țări
In Turcia occidentală de 

vor fi expediate de către
4 000 tone de alimente, destinate în 
special constructorilor oțelăriei de la 
Karabuk. Costul acestei operații se 
va ridica la 890 000 dolari. In Liban, 
P.A..M. va expedia alimente. în va
loare de 367 000 dolari. Ele vor 
alocate celor aproximativ 1 800 
muncitori folosiți la lucrările de 
menajare a solului.

La această centrală electrică func
ționează în prezent 5 blocuri cu o 
capacitate de 1 000 MW.

WASHINGTON. —- Ministrul A- 
facerllor externe al R.F. Germane, 
Gerhard Schroder, și-a încheiat, vi
neri după amiază, vizita în S.U.A.

MOSCOVA. — La Muzeul „Lev 
Tolstoi" din Moscova a fost deschi
să o expoziție cu lucrările Tatianei 
Iuhotinaia, fiica marelui scriitor rus 
Lev Tolstoi. Picturile, care îl înfă
țișează pe Lev Tolstoi scriind, •cîntînd 
la pian sau jucînd șah, prezintă un 
mare interes, pentru cercetarea vieții 
și operei marelui scriitor rus.

LONDRA. — Intr-o scrisoare des
chisă adresată președintelui Johnson, 
cunoscutul filozof și luptător pentru 
pace, Bertrand Russel, se pronunță 
împotriva unei eventuale extinderi a 
operațiunilor militare din Vietnamul 
de Sud în afara frontierelor acestei 
țări. Subliniind gravele pericole pe 
care
portă pentru întreaga omenire, Rus
sel se întreabă: „Este necesar oare 
să ne asumăm un; astfel de risc din 
simplul motiv că majoritatea popu
lației din Vietnamul de Sud 
să rămînă neutră în războiul

o asemenea extindere le corn-

fie

fi 
de 
a- dorește 

rece ?",

In preajma tratativelor Johnson-Wilson

Pregătiri pentru instalarea 
noului președinte al Mexicului

GIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres).

In capitala Mexicului se fac ulti
mele pregătiri în vederea instalării 
noului președinte al acestei țări, 
Gustavo Diaz Ordaz, ales în luna 
iulie a anului curent. Ceremonia se 
w desfășura la 1 decembrie în pre-

zența a peste 600 de invitați. Cu a- 
cest prilej, actualul președinte mexi
can, Adolfo Lopez Mateos, va remi
te succesorului său eșarfa tricoloră 
simbolică, ornată cu vulturul aztec. 
Sînt programate, de asemenea, o 
serie de manifestări cu caracter cul
tural.

LONDRA 28 (Agerpres).
In legătură cu apropiatele trata

tive care vor avea loc Ia Washing
ton între președintele Johnson și pri
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, corespondentul din Lon 
dra al agenției Associated Press, 
Arthur Gavson. a transmis un co
mentariu în care scrie, printre al
tele •

„Primul ministru. Harold Wilson, 
s-ar putea să ceară ajutorul preșe
dintelui Johnson în ce privește pre
luarea unora din sarcinile militare 
ale Angliei în afara hotarelor sale, 
sarcini care reprezintă interese pen
tru aliați. Această posibilitate a 
fost menționată vineri seara după ce 
ministrul de finanțe, James Cal
laghan, a; declarat; că guvernul la
burist examinează 6 revizuire a sar
cinilor sale militare.

Declarațiile lui Callaghan făcute 
joi seara in Camera Comunelor și

vineri la un dineu oferit de Asocia
ția presei străine din Londra, — 
continuă agenția — s-au referit la 
intențiile guvernului de a efectua 
reduceri în bugetul militar englez 
care se cifrează în prezent la 

miliarde dolari. Aproxima- 
1 miliard dolari din acest buget 
cheltuiți anual pentru menține- 
armatei engleze de pe Rin în

în mal
unor
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5,6 
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rea 
Germania occidentală, cu un efectiv 
de 50 000 de oameni, precum și pen
tru trupele de la bazele din Aden. 
Singapore, Hong-Kong și din alte 
locuri. <

Ministrul •— subliniază agenția — 
este preocupat de găsirea căilor pen
tru asigurarea dezvoltării comerțului 
Angliei cu lumea întreagă. Această 
temă generală, îmbinată cu proble
mele apărării atlantice, va constitui 
principalul subiect de discuții dintre 
Wilson și Johnson cînd ei se vor în- 
tîlni la Washington la 7 și 8 de-

cembrie. Wilson a declarat, i 
multe rînduri, ^în particular, 
persoane apropiate că conducătorii 
administrației Johnson recunosc va
loarea pe care o are pentru cauza 
aliată rolul militar al Angliei, pre
cum și bazele ei situate la est 
Canalul de Suez. Americanii, ca 
guvernul vest-german, doresc, 
asemenea, ca armata engleză de 
Rin să rămînă acolo și, dacă este 
posibil, să ajungă la un efectiv com
plet de 55 000 de oameni.

Callaghan — continuă corespon
dentul agenției Associated Press - - 
a arătat că pînă acum nu a fost 
luată nici o hotărîre. El a argu
mentat vineri că este în interesul 
prietenilor Angliei ca ea să-și men
țină puterea. Totodată, el a lăsat să 
se înțeleagă că orice reducere a » 
cheltuielilor de apărare în afara ță-Z'■. 
rii, va avea un caracter mai curînd 
politic decît financiar.
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