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Cronică de întrecere

Fapte din munca lăcătușilor de revizie
revizia de vagoane, ca 
toate unitățile de cale 

revi-

Munca la 
de altfel la 
ferată, nu încetează o clipă; 
ztdrea și repararea vagoanelor de 
călători și marfă trebuie făcută pe 
orice vreme. De aceea, colectivul de 
muncitori de la revizie acordă în în
trecerea socialistă o atenție deose
bită îndeplinirii sarcinilor de plan, 
iar realizările sînt la înălțime.

P lanul de producție 
depășii

Planul de producție al acestei uni
tăți constă în primul rînd în revi
zuirea la timp și în cele mai bune 
condiții a tuturor vagoanelor ce trec 
prin stație și în același timp efectua
rea reparațiilor care să garanteze 
circulația vagoanelor pînă la desti
nație. Prin stația Petroșani trec în 
fiecare zi peste 1000 de vagoane. 
Fiecare vagon 
cat, reparat și 
șii de revizie, 
lui colectiv a 
plan pe luna 
pășite cu 5 la sută. Ș-au evidențiat 
lăcătușii de revizie Mănescu Petre, 
(siucă Dumitru și Bostan Iosif, pre-

este minuțios verifi- 
uns de către lăcătu- 
Preocuparea întregu- 

făcut ca sarcinile de 
noiembrie să fie de-

Blocuri în pragul recepției
Ultima lună a auubii găsește pe 

constructorii din Vulcan într-o in
tensă activitate. Astfel, cele două 
blocuri — В 4 și E 5, avînd fiecare 
cîte 56 apartamente sînt în pragul 
recepțiOnăriî, iar fundația blocului 
înalt D 13 este deja gata, așteptînd 
montarea cofrajultti glisant pentru 
ridicarea celui de-al 4-lea bloc cu 8 
etaje. Totodată, se continuă finisările 
interioare la blocul D 12. aici lu- 
crînd numeroase brigăzi de zîdari- 
tencuftori, zugravi-vopsitori, mozai
cari, tîmplari. Mult înaintate sînt 
montajele de la punctul termic ca și 
instalațiile aferente de conducte.

LA LIBRĂRIE
Magazinul abia s-a deschis. In 

cîteva minute a fost inundat de 
cumpărători de toate vîrștele.

— Vă rog un caiet cu pătră
țele — ceru o fetiță.

— Poftim — o servi vînzătoa- 
rea Pali Ecaterina, punindu-i in 
față caietul cerut.

— Mie dați-mi un creion mai 
moale, pentru desen — solicită 
un cumpărător mai virstnic.

— Și mie un caiet cu spirală 
— ceru altul.

Zilnic, pe la secția papetărie 
a „Librăriei noastre" din Petro
șani se perindă zeci de oameni 
ai muncii. Cunoscind cerințele 
mari ale populației, această uni
tate comercială este, la intervale 
scurte, aprovizionată cu mărfuri 
mult căutate de cumpărători.

In urmă cu cîteva zile, de pil
dă, secția de papetărie a primit 
o mare varietate de produse. 
Cumpărătorii pot găsi aici caiete 
cu 200 de file, cu linii sau pă
trățele îmbrăcate in coperți de 
vinilin, caiete cu spirală, hirtie 
creponată, caiete de desen și 
coli de desen, creioane negre, 
creioane colorate și multe alte 
produse de papetărie. De curind, 
librăria a primit un sortiment 
bogat de podoabe pentru pomul 
de iarnă precum și de calen
dare de perete, agende de birou, 
agende de buzunar de mărimi 
diferite.

Dintre lucrătoarele librăriei din 
Petroșani s-au remarcat, în ul
timul trimestru tovarășele Pali 
Ecaterina și Herlo Emilia, care 
deservesc cu conștiinciozitate pe 
cumpărători.

M. G. 

cum și ungătparea de vagoane Bojoi 
Maria.

Reparafii fără detașare
Prin repararea vagoanelor fără 

detașarea lor din tren se asigură 
circulația acestora într-un timp mai 
scurt, deci mărfurile ajung la desti
nație mai devreme. Dar pentru acest 
lucru se cere un efort suplimentar 
din partea echipelor de meseriași. 
Aceasta și datorită faptului că tre
nurile în tranzit au o staționare des
tul de mică. Conștiente de aportul 
ce îl aduc prin repararea vagoane
lor fără detașare, echipele de mese
riași din turele conduse de Simto- 
nescu Dumitru, Neață Gheorghe, 
Oprițoiu Dumitru și Mocuța Gheor
ghe nu precupețesc nici un efort. 
Datorită muncii depuse, planul de 
reparații fără detașare a fost depă
șit și în luna noiembrie cu 7 la sută. 
In același timp s-a îmbunătățit sim
țitor calitatea reparațiilor efectuate 
la vagoanele cu detașare, evidenți- 
indu-se. echipa condusă de maistrul 
Vîrtop Avram.

I. CRIȘAN 
corespondent

in-
72
Și

finisările 
avînd tot 
_ fi dat

Și
10.

a

pînă la sfîr- 
folosință un 
apartamente.

Se continuă intens 
terioare în blocul D 
apartamente, pentru 
el în folosință într-un- termen scurts
Constructorii vulcăneni se străduiesc 
să, facă iotul pentru ca 
șitul anului să dea în 
număr cît mai măre de

143 tone fier vechi 
peste angajament

Colectivul preparației Lupeni a 
depășit cu 143 tone angajamentul 
luat în vederea realizării planului de 
colectare a fierului vechi pe anul 
1964. Economiile realizate se ridi
că la suma de 15 906 lei.

De asemenea, au mai fost colec
tate în aceste zile 2 600 kg material 
feros și 9 000 kg fontă rezultate din 
înlocuirea instalațiilor vechi în sec
ția de spălare. S-au evidențiat în 
mod deosebit echipele conduse de 
Trifoi Gheorghe, Hamzu Gheorghe 
si Gall Adalbert.

M. BARTHA 
corespondent

■On nou dar făcui minerilor de către constructorii din? Lupeni • — 3 
blocuri cu 90 apartamente.

Cîteva clipe de răgaz, Apoi, un schimb din brigada condusă de minerul Michiev Gheorghe de la aed» 
rul II al minei Petrila va pleca spre subteran.

Conferința de parfidde la mina Petrila

tn fruntea luptei pentru îmbunătățirea 
activității economice a exploatării

Sîmbătă, 28 noiembrie a avut loc 
conferința de partid de la mina Pe
trila. Lucrările conferinței au avut 
loc în prezența tovarășului Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani.

In cadrul analizei asupra multi
plelor laturi ale activității desfășura
te de comitetul de partid, de orga
nizațiile de bază în perioada care a 
trecut de, la alegerile .din toamna 
anului 'trecut și pînăriri prezerv. .dele
gații participant la dezbateri. au 
acordat o deosebită atenție muncii 
politico-organizatorice de partid des 
fășiirate în scopul îndeplinirii sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere, măsurilor ce trebuie 
luate în vederea ridicării acestei 
activități la nivelul cerințelor.

Infățișînd conferinței bilanțul prin 
cipalelor realizări dobîndite de co
lectivul acestei exploatări, darea de 
seamă a arătat că în perioada care 
a trecut din acest an au fost extrase 
peste plan I 000 tone de cărbune, 
față de 15 000 tone cît prevedea an
gajamentul.

Din dezbateri a reieșit ca această 
realizare nu este la nivelul posibi
lităților, experienței și entuziasmului 
harnicului colectiv al acestei exploa
tări. Bilanțul activității colectivului 
minei este umbrit nu numai de 
nerealizarea angajamentului de în
trecere privind depășirea planului, ci 
și de faptul că în primele 10 luni din 
acest an mina a fost penalizată pen
tru calitatea slabă a producției cu 
3 750 tone de cărbune — urmare a 
nealegerii șistului din cărbune, iar 

la prețul ! de cost s-a înregistrat o 
depășire care se ridică la 1 650 000 
lei.

Rămînerea în urmă la acești im
portanți indicatori a fost determi
nată, într-o anumită măsură, de

Cîteva fin obiectivele 
stabilite le [mierliți
• Deschiderea a două noi a- 

bataje Frontale cu o capacitate 
totală de peste 200 tone pe zi 
fiecare.

• Trecerea transportului ge
neral la orizontul 14.

• Extinderea inițiativei „două 
fîșîi pe schimb și aripă'* în toate 
abatajele cameră de pe stratul" 
3.

• Susținerea metalică a 7 000 
m galerii ce vor fi săpate în 
cursul anului 1965
• Să se aplice procedee noi, 
moderne la săparea puțurilor, 
să se extindă încărcarea cu grei*. 
Fere la aceste lucrări.

• Să se ia asemenea măsuri 
tehnico-orgănizatorice îneît în 
lima decembrie a anului 1964 
să se lucreze la nivelul sarcini
lor pe primul trimestru al anu
lui 1965.

o serie de greutăți care îritr-adevăr 
au pus multe probleme muncii co
lectivului minei Petrila. Printre-aceste 
greutăți, se numără - .deranjamentele 
tectonice . dțn stratul 5, sectorul I, 
care au impus uri mare volum de 
lucrări neproductive, iar la- sectorul 
II, intrarea în presiune a galeriei 
direețiqnale de pe culcușul, stratului 
5 a îngreunat aprovizionarea, bri
găzilor de mineri, provocînd astfel 
răm’ngrea în urmă. a acestui sec 
tor cu aproșpe 8 060 tone de căr
bune. S-a resimțit lipsa de aprovizio
nare ritmică cu armături metalice, 
iar mai multe abataje au fost închise 
datorită unor focuri subterane.

Curs pentru apicultori
Filiala din Petroșani 

a Asociației crescători
lor de albine, desfășba-, 
ră o rodnică activitate.' 
Cu toate, că bazinul, 
nostru nu este o regiu
ne meliferă. totuși, prin... 
organizarea culesului 
pastoral (mutarea stupi
lor în diferite puncte 
după perioadele . de în
florire a plantelor) s-a 
reușit să se predea. pe 
acest an .la fondul sta-, 
tului 1 400 kg miere de

albine. In sprijinul api
cultorilor au fost orga
nizate cursuri de îmbo
gățire a cunoștințelor și 
li' s-a asigurat aprovi
zionarea cu ceară, rame 
și alte materiale tre
buincioase bunei desfă
șurări a acestei atrăgă
toare și... dulci activi
tăți.

Zilele trecute, în Pe
troșani s-au deschis 
cursurile apicole la un

Gu toate acestea, se putea face însă 
mult mai mult pentru învingerea 
greutăților care au existat, în ve
derea obținerii unor rezultate mai 
bune. Asta cu atît mai mult cu 
cît la mina Petrila există o experien
ță prețioasă în ceea ce privește 
desfășurarea unei susținute munci 
politico-organizatorice pentru realiza
rea sarciniior de plan și a angaja* 
meritelor de întrecere. Organizația de 
bază din sectorul III. de exemplu, 
a militat eu perseverență pentru apli
carea inițiativei „două cîmpuri pe 
schimb și aripă" în abatajele came
ră, extinderea susținerii mixte în 
lemn și metal în aceste abataje, pre 
сцт și a inițiativei. „Nici un vago- 
net de cărbune rebutat pentru șist" 
în scopul îmbunătățirii calității căr
bunelui. Exemplul înaintat dat de 
brigăzile conduse de comuniștii Cîș- 
laru Ioan, I.aszlo Ștefan, Purda 
Constantin, Enache Chiriță, a con
tribuit, de asemenea, la mobilizarea 
colectivului sectorului pentru obține
rea unei depășiri de plan deș 11 936 
tone de cărbune.

In sectorul II, comuniștii s-au si
tuat . în fruntea luptei pentru înde
plinirea sarcinii puse de conferin
ța de partid pe mină de anul tre
cut privind lichidarea zonei de foc 
din aripa estică a stratului 5. blo
cul I, creîndu-se condiții pentru înde
plinirea și depășirea planului cu 
2 337 tone de cărbune.

Prețioasă este, de asemenea, expe
riența dobîndiță de organizația de 
bază din sectorul de investiții, care 
a desfășurat o muncă eficientă pen
tru asigurarea condițiilor îndeplinirii 
planului la fiecare loc de muncă. Bi- 

•'roul* acestei organizații de bază, îm
preună cu conducerea sectorului și 

-comitetul secției Isindicale analizează 
decadal". situația** realizării planului 
și a 'angajamentelor de întrecere de 
către* fiecare brigadă, luînd măsuri 
operative pentru sprijinirea acelora 
care îniîmpină' greutăți.

Luînd' cuvînful -în? cadrul conferin
ței, rnai mulți delegați, între care

. I. BRANEA

(Continuare in pag. 3-a)

nou ciclu, ciclul, II. Ele 
se țin în fiecare dufni- 
nică, între orele 9—11, 
în sala Școlii de muzi
că (Petroșani, str. Re
publicii nr. 61) unde se 
expun probleme intere
sante pentru fiecare a- 
picultor.

N. SERAFINCEANU 
secretarul

Filialei din Petroșani 
a Asociației 

crescătorilor de. albine
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Ѳ dată ед meciurile de ieri, pri- 
nu jumătate a campionatului cate
goriei В ta fotbal, seria Ii-a a luat 
sfîfșit. Nescontat, dgr meritat, locul 
unu în clasament și titlul de cam
pioană de toamnă a revenit echipei 
Recolta Garai, proaspăt promovată 
în categoria B, care a acumulat 18 
puncte. Locurile doi și trei au fost 
ocupate în ordine de știința Timi
șoara și Industria sfrmei C. Turzii, 
cu cîte 16 puncte fiecare. Aeumu- 
lîrid |S puncte, Jiul Petrii a a ocupat 
locul patru în clasament la trei 
puncte de lider.

In cronica de față nu intenționăm 
să facem o analiză de ansamblu a 
echipelor noastre ce activează în ca
tegoria В ia

Start în treceri le 
Spartachiadei de iarnă

ramurile sportiva gimnastică, »chi și 
trîntă, cîșligăterii «fepei orășenești 
își vor disputa întîiefștea ta etapa 
regională. La săniuțe, concursurile 
se vor fnchgia o dată eu desfășura, 
rea etapei g doua pe asociații spor
tive. In celelalte ramuri sportive — 
patinaj, șah, toni» de maeă. tir, con. 
curs de orientare turistică și haltere 
— campionii edițjei 1964/1965 ai 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
vor fi desemnați o dată cu dispu
tarea etapei orășenești.

In afara ramurilor sportive enu
merate mai sus, Consiliile asociațiilor 
sportive și comisiile de orgnnizare 
pot Include în programul întreceri
lor șî alte sporturi, care se bucură 
de popularitate și care au condiții 
de a fi practicate. Astfel, în etapă 
l-a, se pot organiza concursuri la 
atletism, fotbal, popice, volei ete. 
Dacă timpul permite, tinerii se pot 
întrece- ]g eras, țriatfcn (aruncarea 
greutății, săritura îti lungime și 100 
m plat), pr<?be care se pot include 
și în 
signa

Se 
fiilor
organizațiile LJ.T.M. să 
deschiderea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului în mod festiv.

Azi s-a dat startul în cea mai 
populară competiție sportivă, Spgr- 
tachiada de iarnă a tineretului. Д- 
sociațiile sportive din Valea Jiului 
au luat deja unele măsuri menite să 
asigure echipamentul și materialete 
necesare concursurilor. Consiliile a- 
sociațiilor sportive Retezatul Uricani, 
Preparatorul Lupeni, Minerul Vul
can, Stăruința Petroșani, Jiul Petrila 
și altele trebuie «ă îa măsuri p»m 
tru a amenaja patinoare, să atragă 
cît mai mult tineret la practicarea 
disciplinelor sportive din cadru! 
Spartachiadei,

La întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului pot participa toți 
oamenii muncii, întregiri tineret de 
la orașe și sate, începfnd de la vîrsta 
de 14 ani (excepție fac participant 
de la următoarele ramuri sportive: 
haltere și trîntă — 16 ani, patinaj 
și schi — 12 ani, săniuțe — 10 ani).

Etapele de desfășurare a Sparta
chiadei de iarnă sînt 
Etapa I-a, pe asociații 
1 decembrie 1964 — 
1965, etapa a 11-a — 
— 10 martie și etapa 
nească — 1Q—26 martie.

In actuala ediție a Spartachiadei 
de iarnă, întrecerile se vor organiza 
la următoarele 10 ramuri sportive■: 
gimnastică, schi, trîntă, patinaj, șah, 
tenis de masă, concurs de orientare 
turistice, tir, haltere și săniuțe. La

anost — victorie meritată
meniul scontat. El a jucat ca un în
cepător. Totuși Jiul pune din nou 
afăpîtwe pe joc și forțează victoria. 
Șuttetol echipei 9 fost fără îndoială 
Mariinovlei. Prezent atît în atac cît 
șj în apărare, cțnd pe o parte cînd 
pe alta a terenului, trfigtnd mult și 
pr«cfe la poartă, el a contribuit mult 
la victoria echipei- De fapt tn mi
nutul 68, el înscrie golul victoriei. 

Pornit cu minge» de la jumătatea 
terenului, Martinovlei trece de cîțiva 
jucători și, odată ajuna în careul 
de 16 metri, înscrie plasat. Tot el 
wte pe punctai de a majora scorul 
în minutul 89 dar portarul respinge 
în extremis.

La victoria echipei gazdă și-au 
adus în mod substanțial contribuția 
MARTINOVICI, PE’NZEȘ, POP și 
VLAD. De ta oaspeți e^au remarcat 
portarul CERNAIANLJ și ZANCA. 
Bun arbitrajul prestat de Bentu Au
rel din București-

fotbal. Asupra acestui

jocul îneîlcit, lent, cu puține șuturi 
la poartă pe care l-au practicat du
minica. In linia de atac, singur Mar- 
iinovici a muncit tot timpul, dtod un 
adevărat exemplu de felul eum tre
buie luptat pentru culorile echipei. 
El de altfel, a tree te poartă mal 
mult dacît toți eellilti atacanțl te 
un І0С.

Meciul începe fu note de dominare 
a Jiului. Nu tree daclt puține minute 
de joc și gazdele aînt pe punctul de 
a deachide «corul. Q lovitură liberă 
respingă de porter sate reluată eu 
capul, boxată din nou $1 le * d»ue 
intervenție iot cu cepul, mingea tra
ce paste bară. Atacăm *n trombă și 
un minut mai tîrziu, la o ocazie de 
a înscrie, Libardi

■'<....

este trîntit în ca
reu de un apără
tor, Arbitrul dic
tează în mod just 
lovitură de la 11 
metri- Execută LL 
bardi. dar spre 
stupefacție spec
tatorilor. pe lingă 
poartă. După alte 
cîțeva minute, 
„benzina" jiuliști- 
lor s-a terminat. 
Jocul se echili
brează. Ocazii mai 
multe de a marca 
au însă tot jiuliș- 
tii. Una din ele 
este fructificată n 
minutul 38 te 
Peronescu '.are 
înscrie la păian
jen. După cum se 
vede și din cli
șeu. faza a fost 
imortalizată pe pe-, 
lieulă de fotore
porterul nostru N. 
Moldoveana.

Deși îjj repriza 
a doua, dominarea 
teritorială aparține 
în bună măsură 
echipei gazdă, în 
minutul 48 medie-

șenii egalează. Iată cum s-a desfă
șurat faza. La o lovitură 
la 18 mefrj, acordată în 
lor, mingea cade la circa 
de poartă și Zanca, atent,
coltul de jos al porții. Încurajați de 
gol, oaspeții practică im fotbal bun, 
sint mereu primii 1# minge depose- 
dîndu-i cu regularitate pe ațacanțji 
noștri. Introducerea lui Crăciun în 
tocul lui Frank n-a dat însă rșnda-

D. C.

următoarele : 
sportiv# 

10 februarie 
10 februarie 
Ill-а, orășe-

normele concursului pentru în
de polisportiv.
recomandă consiliilor așocia- 
sporfive c» în colaborare cu 

organizeze

S. BALOI 
tehnician C.S.O.

LA INTERCEPȚIE

fapt vom reveni. In rîndurile de mai 
jos ne vom ocupa în cîteva cuvinte 
de comportarea echipei Jiul în . ulti
mul meci oficial al sezonului, cît și 
de unele faze mai importante. Tere
nul greu, faptul că aveau în față o 
apărare masivă și sigură, au fost 
fără îndoială două cauze care au 
făcut ca echipa Jiul să nu-și poată 
face jocul. Asta nu-i scuză însă cu 
nimic pe componenții echipei pentru

liberă de 
favoarea 
11 metri 

înscrie în

Pe tinărul din 
fotografie l-am... 
interceptat deu- . 
năzi pe coridoa
rele institutului de 
team mai mult de 
fotbal declț de pe 
trelor. La comitetul U.T.M. mi 
vorbit însă elogios despre el. „A, 
Mihăiță 1....Vreți să scrieți despre el? 
Să știți că merită. Se numără prin
tre fruntașii la învățătură din anul 
V electromecanică, iar ca sportiv 
este unul dintre oamenii ele bază ai 
echipei de fotbal Știința"

Tovarășii îmi întăriseră 
rea despre studentul și 
fruntaș fiăscujescu Mihai-, 
cu Dacia Orăștie, ca și m altele, a 
fost cel mai bun din 22. Am intrat 
în discuție cu el. Vroiam să-l cu
nosc mai bine. Modest, cu amabili
tate, Mihăiță mi-a răspuns cu plă
cere la întrebări.

„M-am născut acum 22 de ani la 
Blaj. De 10 ani însă am făcut.., de
plasarea împreună cu familia la Pe
troșani. Am găsit teren bun aici- 
Aici am terminat liceul și tot aici 

am făcut primii pași în fotbal, dină 
curs unei pasiuni nășcute în mine 
la 5 ani (se pare că-mi amintesc 
bine). De fapt, în școală am jucat hand-

mitie. 11 cunoș- 
pe terenurile de 
băncile amfitea- 

s-a

convinge- 
sportivul- 

In meciul

bal. volei pi 
bul fotbalului a fost mai

— Aici, la institut, c.e 
іцаі mult ?

— Bineînțeles... fotbalul.
— A. nu- Du căuiați

baschet, dar micro- 
puternic". 
vă place

să mă

driblafi. Mă re
feream la ma
teriile de studii- 

-— Electrificarea 
electrice, transport 
celelalte.

bursa repu

rtări să fa-

electromeca-

minelor, mașini 
minier și... toate

— După cita știu, ați făcut parte 
din... lotul premianților în anul uni
versitar trecut. Cu ce medie ați... îna
intat in anul V ?

— Cu 9,70. De fapt in anii 111 și 
IV am beneficiat și de 
blicană.

— Ce.., deplasări ați 
ceți in viitor ?

— Ca viitor inginer
nic mă voi deplasa acolo unde va 
fi nevoie de mine, iar cu echipa de 
fotbal „Știința" să ne înâadrăm și noi 
în... alfabet.

Intercepția cu Mihăiță. fotbalistul, 
s-a încheiat la zbîrnîitul soneriei. /I 
intrat... degajat in amfiteatru. Era 
pregătit să... paseze cele mal bune 
răspunsuri profesorului în cazul că ar 
fi fost... atacat

Da. Pentru că studentul Păscu- 
lescu Mihai din anul V electromeca
nică este un exemplu. Este un exem
plu demn de urmat de toți studenții, 
de toți sportivii institutului. Tot așa 
înainte Mihăiță!

D. OHEONEA

CAMPIONATUL REGIONAL 
Dacia Orăștie campioană de toamnă

Duminică, a luat șfîrșit și ultima 
etapă a campionatului regional de 
fotbal. După un final de-a dreptul 
dramatic, satisfacția de a se vedea 
campioni de toamnă le-a revenit 
jucătorilor de la Dacia Orăștie, An
gajată direct în lupta pentru titlu, 
Dacia Orăștie a învins pe teren pro
priu cu 1—0 pe Pa ringul Lonea, a- 
cumulînd 18 puncte. Jucînd în 
plasare la Sebeș, studenții au 
învinși cu scorul de 4—1. Este 
mai severă înfrîngere suferită 
studenți în actualul campionat,
remarcat faptul că Știința Petro
șani a primit în această etapă tot

de- 
fost 
cea 
de
De

atîtea goluri cît în celelalte 12 me
ciuri anterioare luate la un loc. O 
înfrîngere severă, cu scorul de 6—0, 
a suferit și Preparatorul Petrila la 
Ghelar, iar Minerul Vulcan a pier
dut cu 2—3 întîlnirea de la Hațeg 
cu Unirea. Aurul ZJatna. proaspăt 
promovată în campionatul regional 
a obținut o surprinzătoare victorie 
în deplasare în dauna reprezentati
vei ceferiștilor din Simeria. Meciu
rile dintre Minerul Aninoasa — Re
fractara Alba lulia, Constructorul 
Hunedoara — Aurul Brad nu s-au 
disputat din cauza întîrzierii echipe
lor oaspe.

CLASAMENTUL
L Dacia Orăștie 13 7 4 2 19,13 18
2. Știința Petroșani 13 7 3 3 25: 8 17
3. Textila Sebeș 13 7 2 4 40:23 16
4. Minerul Ghelar 13 7 2 4 22:19 16
5. Parîngul Lonea 13 6 3 4 19:16 15
6. Aurul Brad 12 6 2 4 34:19 14
7: Minerul Vulcan 13 6 2 5 19:17 14
8. Aurul Zlatna 13 7 0 6 23:21 14
9. Minerul Aninoasa 12 5 2 5 15:17 12

10. Unirea Hațeg 13 4 3 6 15:23 11
11. Refractara Alba 12 3 4 5 14:36 10
12. C.F.R. Simeria 13 3 2 8 10:21 8
13. Preparatorul Petrila 13 3 1 9 14:3! 7
14. Constructorul Hunedoara 12 2 2 8 12:28 6

Iși spun părerea despre 
cu piesa ViMăsură pentru

R egîzoar ea.»
Marietta Sadova : „Munca ■ noastră 

pentru acest spectacol a cunoscut 
toate aspectele, de la bucurie ta ne
liniște. Am trecut prin filtrul înțele
gerii și al iubirii, mesajul creatoru
lui acestei piese care duce spre via
ță eroii încercați la para focului pe 
rug. Nu considerăm misiunea termi
nată o dată cu prima reprezentație, 
conștiențj că opera poartă în fondul 
șl forma ei comori cărora votn căuta 
să Ie dăm o și mei mare strălucire 
pe parcurs, prin contactul viu cu 
spectatorul".

...doi interprefi».
Ion Tifor: „Piesa aduce în fața 

spectatorilor o lume itigj puțin cu
noscută și, deși acțiunea este plasată 
în Vlcna, realitățile stat cele ale 
Londrei zilelor lui Shakespeare do
minate de tirania elieabefană. Cît 
privește rolul pe care l-am avut de 
interpretat, cel al ducelui dublat de 
cel al călugărului, mi-a trebuit mul
tă grijă pentru conturarea acestor 
două personalități shakespeariene, 
pentru a găsi mijloacele scenice cele 
m«i artistice ca cele două roluri să 
ajungă în inima spectatorilor. Am 
lucrat sub îndrumarea regiei cu 
toată seriozitatea și sper că acest

spectacolul
măsură0 :

pentru 
se ta- 
teatru- 
desfă-

Tînăra Mariana Cercel (Isa- 
n-a fost destul de, convingă- 
a minimalizat unele replici. © 
speciala pentru regie. Și 

conducerii teatrului:

dublu personaj a găsit înțelegerea 
ce o merită".

Tudor Branea: „Măsură 
măsură" este un spectacol ce 
serie eu cjnsie în repertoriul 
lui nostru. Munca susținută
jurată da întregul nostru colectiv 
artistic completată, eu priceperea și 
competența regizoare! Marietta Sa
dova, au realizat un spectacol care, 
sperăm că va satisface exigențele 
publicului nostru drag".

Din
va

...și «peetatorii
Eugen Dobrescu. profesor univer

sitar I.M.p.: „Mai întîl vreau aă-mi 
arăt nedumerirea de ce a fost aleasă 
chiar această piesă, cînd Shakespeare 
are piese mult mai bune. Piesa a- 
eeasta este mare și destui de gre
oaie, Trebuie foarte muJtă concen
trare pentru a o 
rerea mea, actorii 
zuînță în rolurile 
tot ce le-a stat 
plăcut în mod deosebit Oh. lordă- 
nescu (Escalu»), hotărît, culm, con
vingător pe tot parcursul rolului șt 
Ion Tifor, mai mult în rolul călu
gărului dectt în cel al ducelui în ca
re a abuzat de rol, mergînd ptaă la 
ridicol, devenind pe alocuri bufon. 
Bun Tudor Branea (Angello),la înăl
țime Alexandru Codreanu (Bernar-

de ae- 
sarcini.

actori

înțelege. După pă- 
dlstrlbuiți eu chib- 
adecvate, au făcut 
în putința, Mi-au

din)- 
bel a) 
toare, 
notă
o propunere 
fiecare spectacol nou să fie prezen
tat și pentru studenții noștri în aula 
institutului, foarte încăpătoare, 
partea noastră, a Institutului, 
avea tot sprijinul".

David Maniu, procuror șef: „Vor
bind în ansamblu^ colectivul 
tori s-a achitat onorabil de 
Convingător ca interpretare, exigent 
ca ținută artistică. Despre
pot spune că Ion Tifor a fost de-a 
dreptul cuceritor prin demnitatea sa 
gravă și elegantă în primul act. 
Puțin convingător, alunecînd in re
toric, în rechizitoriile sale la adreșa 
unei justiții intolerante și ipocrite în 
scena pregătirii lui Claudio pentru 
moarte.

In rolul lui Angelto, Tudor Bra
nea este răscolitor și dantesc în dia
logurile sale de „posedat" eu sine 
însuși. Autentic în fariseismul lui. 
inexpresiv și inconsecvent ca acuzat 
(în ultimul act).

Mariana Cercel 
sigură și uneori 
prima întîlnire cu 
nează, apoi jocul

(Isabela) cam ne
declamatorie. La 
Claudio impresio- 

ei devine fin, nu-
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A în fruntea luptei pentru îmbunătățirea 
activității economice a exploatării
(Urmare din pag. l-a)

0U-

In
an, 
eu 

da- 
a

tovarășii Dime Mlșu, Istrate 
mitru, Sidorov Vasile au cerut ca 
această experiență șâ fie studiată 
fi generalizată.

Paralel cu generalizarea expe
rienței pozitive, noului comitet ales 
de conferință i s-a Cerut să ana
lizeze cu mai multă operativitate 
lipsurile care se manifestă în desfă
șurarea procesului de producție, să 
stabilească măsuri eficiente pentru 
înlăturarea acestor lipsuri. Aceasta 
eu atît mai mult cu cit, în perioada 
analizată, o serie de deficiente, car? 
puteau fi înlăturate, au produs mul
te greutăți colectivului minei Petri
la. Astfel, din cauza întreținerii ne
corespunzătoare a lucrărilor miniere. 
fa sectorul II a apărut un nou foc 
care a micșorat ca'c-Gtatea de pro- 
ducție a sectorului. In sectorul l.

■ .datorită deficiențelor în organizarea 
aprovizionării cu materiale și va
gonete a abatajelor, planul de pro
ducție nu se realizează ritmic, 
cursul trimestrului I1J al acestui 
sectorul IV a rămas sub plan 
8 955 tone de cărbune mai ales 
torită dirijării necorespunzătoare 

v locurilor de muncă și lipsei de con
cordanță dintre lucrările de* abataj 
și cele de rambleu. Numai prin tă
răgănarea îndelungată a unor lucrări 
auxiliare la un abataj cameră, ș-au 
pierdut circa 3 000 tone de cărbune.

Darea de seamă a arătat că în 
procesul de producție se fac deseori 
simțite lipsurile aparent mărunte, 
trecute de multe ori cu vederea, dar 
care frînează realizarea sarcinilor 
economice. Datorită lipsei de exi
gență în activitatea conducerii sec
torului de transport, multe vagonete 
și cărucioare sînt risipite pe toate 
orizonturile minei, îngreunînd apro 
vizionarea abatajelor cu vagonet 

,- goale. Din lipsă de preocupare pen
tru curățirea vagonetelor — deși 
sectorul dispune de o mașină de 
curățat — încărcătura medie a va
gonetelor e sub nivelul planificat

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
comitetul de partid trebuie să îndru 
me organizațiile de bază să exercite 
cu mai multă competență dreptul 
de control asupra conducerilor țeh ■ 
nico-administrațive ale sectoarelor, 
să ia atitudine combativă împotriva 
deficiențelor , care frînează procesul 
de producție.

In cadrul dezbaterilor conferinței 
6-a insistat mai ales asupra luării 
de măsuri pentru reducerea număru
lui brigăzilor rămase sub plan, de
oarece în perioada analizată, 21,6 la 
sută din 
la sută 
pregătiri 
de plan, 
mina a pierdut 13 648 tone de căr
bune și un volum însemnat de lu
crări de pregătiri. Tovarășii Cenarn

brigăzile din abataje și 21,2 
din cele care lucrează la 

nu și-au realizat sarcinile 
Numai din această cauză,

de

anțat și cucerește definitiv prin sen, 
l sibilitatea pledoriilor și patosul re- 
î, voltei împotriva lui Angello, 
v- Exceptînd scena lașității, Cornel

Ferat (Claudio) necomunicativ, Gheor
ghe Iordănescu (Escalus) corect, iar 
Alexandru Codreanu „nefiresc" 
firesc în rolul lui Bernardin.

Regia a distribuit cu pricepere ro
lurile, reușind să transmită cu inteli
gență mesajul operei shakespearie
ne".

Prof. I. Benele, directorul Școlii 
generale de 8 ani nr. 2 Petroșani: 
„In general spectacolul mi-a plăcut. 
Atît realizarea regizorală cît și cea 
a actorilor, în mare parte, m-a mul
țumit. Țin să remarc în special doi 
interpreți : Ion Tifor și Mariana Cer
cel. Primul în rolul ducelui, iar a 
doua în cel al sorei lui Claudio, au 
reușit să dea viață personajelor, fă- 
cîndu-ne pe noi, spectatorii, să par
ticipăm alături de ei la 
mîntările eroilor.

Este demn de apreciat 
tă stagiune, se remarcă 
calitativ ai spectacolelor prezentate 
de colectivul Teatrului de stat din 
Petroșani, lucru care ne bucură",

Ioan Chiriac, lăcătuș U.R.U.fit.P.: 
„Am văzut majoritatea pieselor pre
zentate de Teatrul de stat din Pe
troșani, ca și de alte teatre care au 
făcut turnee prin Valea Jiului.

_ Referitor la comedia „Măsură pen
tru măsură" pot spune că a fost o 
piesă cam dificilă și de jucat, și de 
înțeles de către spectatori. Consider 
"să că a izbutit.

viața și fra

că în aceas-
ui) progres

Cărbunelui, 
constituie și o im- 
de reducere a pre-

Bujor, activist al

Gheorghe, secretarul organizației de 
bază din sectorul XI, Giurgiu Gheor
ghe. președintele comitetului sindica
tului au cerut ca în cadrul tuturor, 
sectoarelor să se introducă analiza 
decadală a realizării planului de 
către brigăzi și să se stabilească 
măsuri concrete, cu responsabilități 
și termene, pentru sprijinirea celor 
care rămîn în urmă-

Așa cum a subliniat în cuvîntul 
său tov. Szuder Wiliam, director ge
neral a| C.C.V.J., noului comitet de 
partid al minei îi revine sarcina de 
a analiza sectoarele rămase 1n ur
mă, de a îndruma conducerea minei 
să ia asemenea măsuri tehnico or
ganizatorice care să asigure condiții 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere la 
fiecare loc de muncă.

Conferința a subliniat, de aseme
nea, necesitatea desfășurării upei in
tense munci politice de masă pentru 
îmbunătățirea calității 
deoarece aceasta 
portantă resursă 
țului de cost.

Tovarășii Albu
Comitetului regional de partid, Muru 
Emil, șeful exploatării și elfi vorbi
tori au arătat că - deși în ultima pe
rioadă mina a avut de înfruntat 
greutăți, colectivul ei desfășoară 
pregătiri intense pentru obținerea 
în viitorul an a unor realizări 
sporite, care șă încununeze munca 
rodnică desfășurată de minerii, in
ginerii și tehnicienii acestei exploa
tări carbonifere în decursul șesena- 
lului.

Prin hotărîrea adoptată, conferin
ța a pus în fața comuniștilor minei, 
a întregului colectiv, sarcini înțr-ade- 
văr mobilizatoare. Hotărîrea prevede 
extragerea peste planul anului 1965 
a unei cantități de 10 000 tone de 
cărbune, de a spori productivitatea 
muncii peste nivelul planificat, de 
a reduce consumul de Іепш de mină CU 
2 m c pe mia de tone, de a reduce pre
țul de cost. In anul care urmează 
se vor desfășura lucrări importanțe 
de modernizare și dezvoltare a ca
pacității de producție a minei.

In încheierea 
țej a luat cuvîntul 
David. Vorbitorul a 
de seamă, discuțiile 
drul conferinței, au 
rîrea comuniștilor de 
de a învinge greutățile care au frinat 
procesul de producție, de a înlătura 
lipsurile care mai 
condiții — a subliniat în continuare 
vorbitorul — pentru lichidarea răinî- 
nerli în urmă, pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan pe 
anul 1965. Aplicarea măsurilor sta
bilite prin hotărîrea conferinței con
stituie garanția înfăptuirii acestor 
sarcini.

Exercitarea cu competență și efi-

lucrărilor conferim 
tovarășul Lazar 
arătat că darea 
purtate în ca- 
reflectat hota- 

la această mină

există. Sînt

Dintre actori mi-au plăcut Ion Ti
for (ducele), mși puțin Іод Tifor 
(călugărul); Cornel Ferat (Claudio) 
și Mariana Cercel (Isabela) au fost 
cam pe aceeași linie. Deși mi-au plă
cut, cred că jocul lor mai trebuie 
șlefuit pe parcursul viitoarelor spec
ia coi e. Mî-au mai plăcut . Gheorghe 
lordănescu (Eecalue), Tudor Branca 
(Angello) și Marcel Popa în rolul lui 
Lucio.

După modesta mea părere, regia a 
fost excelentă, ca și jocul de lumini 
și decorurile, dc altfel".

Nicolae Aldea, student I.M.P.: 
„Noua premiera a teatrului nostru, 
inscriindii-se pe linia realizărilor lău
dabile, confirmă forma hună din ul
timul timp a întregului colectiv. Ast
fel, regia a căutat și a reușit să in
sufle actorilor o notă modernă de 
interpretare, ridicînd tot spectacolul 
pe o treaptă superioară celor 
zentate anterior.

Actorul Ion Tifor de talent 
noscut, a reușif și de această
să dea dovadă de comprehensiune în 
adîncirea rolului, aducînd pe scenă 
un duce, adevărat și convingător 
din Viena anului 1600. Demn de re
marcat eate, de asemenea,
cum a reușit să intre în rol actrița 
Mariana Cercel (aflată mi se pere 
la primul rol) prezentîndu-ne o Isa
bela, de o puternică trăire interi
oară".

Interviuri luate de C. Cptoșpan 
și D. Gheonea 

pre-

recu-
dată

med ui

producție, 
de pregă- 
grijii pen- 
învățămîn-

cacifate a dreptului de control asu
pra conducerii tehmco-adfnlnistrative, 
luarea de măsuri pentru realizarea 
ritmjcă și la toți indicii a sarcinilor 
de p|ap și a angajamentelor de 
întrecere, desfășurarea unei susținu
te Activități politico-educative pentru 
întărirea disciplinei în 
pentru ridicarea nivelului 
tire profesională, întărirea 
tru creșterea eficacității
tului de partid și a întregii munci 
de propagandă constituie sarcini de 
răspundere ce stau în fața comite
tului de partid și organizațiilor de ba
ză pentru mobilizarea 
minei la îndeplinirea cu cinste 
sarcinilor stabilite

Concentrîndu-și 
recția obiectivelor 
te de conferință, 
încheiere tovarășul Lazăr David — 
colectivul minei Petrila. în frunte 
cu comuniștii, va reuși să se situeze 
din nou în primele rînduri ale luptei 
pentru sporirea producției de căr
bune.

colectivului 
a 

pentru anul 1965. 
eforturile în di- 
economice stabili- 
— a subliniat în

☆

II de pe ordinea de zi, 
ales noul comitet de

ba punctul 
conferința a 
partid al minei Petrila. In prima 
sa plenară, noul comitet l-a ales pe 
tovarășul David Gavrilă în funcția 
de secretar al comitetului de partid 
al minei Petrila. o orientare 

didactice, la 
ani nr. 5 din 
trei comisii 

clasele I—IV,

In cadrul unei consfătuiri cu popu
lația organizată de către cooperativa 
de producție meșteșugărească „Jiul” 
Petroșani, duminică dimineață a 
avut loc la Petrila prezentarea mo
delelor de îmbrăcăminte, încălțăminte 
și pieptănături pentru anul 1965.

„Parada modei 
zentată publicului 
curat de succes.

anului 1065“ pre- 
petrilean s-a bu

Se așteaptă un ajutor 
concret șî operativ

Lipsurile zilnice de bolțar.i, nisip, 
ciment, balast și diferite tipuri de 
armături de fier, provoacă brigăzilor 
de la mina Dîlja numeroase greutăți 
la locurile de muncă. Se pune deci 
întrebarea : de ce lipsesc aceste ma
teriale ? Discuțiile purtate cu șefii 
de brigăzi și de schimb și constată
rile făcute pe teren fac ca privirile 
să se îndrepte spre E.D.M.N. și spre 
Combinatul carbonifer. Pot fi oare 
descărcate la timp și în bune con- 
dițiuni materialele venite pentru mi
na Dîlja dacă aceasta nu are decît 
o singură rampă de descărcare, lun
gă de 30 metri și lată de 6 metri ? 
Este oare posibil să se realizeze o 
bună aprovizionare cu materiale a 
brigăzilor ce lucrează în punctele 
depărtate sau la cote mari dacă au
tocamioanele închiriate de la I.R.Ț.A. 
Petroșani pierd zilnic mult timp pen
tru a ajunge la puțul auxiliar nr, 3 
și la suitorul nr. 2 din cauza dru
murilor inaccesibile ? Fac față sar
cinilor de transport cele 200 de va
gonete de mină, eît numără actua
lul parc, cînd necesarul minei se ri
dică la 400 ?

Dacă s-ar fi luat din top măsuri 
ca mina să aibă cal puțin două ram-

Імота; q discuție și- concluzia ei
■;

î

Veneam de la Hef. Am aout de 
rezolvai acolo anumite treburi. 
Drumul meu trecea in mod firesc 
prin Lonea- Și cum slut de mese
rie tehnician instalator, o curiozi
tate profesională mă îndeamnă 
să-mi arunc privirea oriunde văd 
un șanț deschis Așa s-a intîmplat 
și in ziua de 12 noiembrie. Pe 
strada 1. C. Frimu din Lonea, o 
echipă de instalatori executa a ca
nalizare de ape pluviale, ce de
versa In canalizarea de ape rezi
duale din Strada Ion Creangă. Ra
cordarea, însă, nu se făcea după 
normele tehnico-sanitare în vigoa
re. Știu că orice lucrare de insta
lații trebuie să aibă avizul I.C.O. 
Lucrarea aceasta nu avea nici a- 
viz și nici nu se executa corect. 
Gurile de scurgere de pe rigolă nu 
au sifoane și permit mirosurilor din 
canal să iasă afară. De la oameni 
am aflat eă lucrarea a fost pro
iectată la secția gospodărie a Sfa
tului popular Petrila și că se exe
cută tot de cățre această secție. 
Intlrnplarea a făcut să intilnesc 
In stația de autobuz pe tovarășul 
inginer Ion Văsile, șeful secției 
gospodăria a Sfatului popular Pe
trila. Deci, persoana sub a cărei 
Supraveghere șe execută lucrările

In sprijinul cadrelor didactice
Pentru a se realiza 

mai bună a cadrelor 
Școala generală de 8 
Lupeni s-au constituit 
metodice : una pentru
alta pentru clasele V—VIII și o co
misie a diriginților. Pîna în prezent 
aceste comisii au ținut mai multe șe-

GOSPODINE I
Voiți să faceți economie de 

timp șl de bani ?

Comandați la toate cofetăriile 
patiseriile T.A.P.L.-ului din în

treaga Vale a Jiului

TORTE, COZONACI Șl ORI
CE FEL DE PRĂJITURI.

Comenzile vor fi depuse cu 
48 ore înainte.

litreprliwia [HHiaii 
ніішиііі Petunii

ANUNȚA

Ea 1 decembrie a. c. s-a 
deschis în Petroșani, str. Repu
blicii nr. 46;
MAGAZINUL DE FLORI AL 

I.C.O. petroșani
Magazinul este deschis zilnic 

între orele 7—13 ; 17—19.

pe de descărcare, depozite separate 
pentru lemn, fier, nisip, balast și 
ciment, drumuri pe care accesul ve
hiculelor spre punctele auxiliare să se 
facă în bune condițiuni și în perioa
da de toamnă și iarnă, ier parcul de 
vagonete să fie eît de cit sporit, nu 
ar fi existat atîtea greutăți în apro
vizionarea brigăzilor. Măsuri însă nu 
s-au luat. Mai mult decît atît, tără
gănarea lucrărilor la siloz și stația 
de încărcare a cărbunilor, tărăgănea
ză și darea în folosință a liniei fe
rate care întretaie curtea minei și 
deci amenajarea unor rampe de des

cărcare de-a lungul ei. Construite de 
T.C.M.M.

drumurile 
fost nici 
parte. De 
unui buldozer la haldă vggonetele de 
mină, și așa în număr neîndestulător, 
sînt sustrase zilnic numeroase ore 
dtn circuitul lor activ.

In prezent timpul frumos mai per
mite să se elimine aceste lipsuri. 
Aceasta însă cere atît din partea 
E.D.M.N. ett și din partea C.C.V.J. 
un ajutqj- mai concret și mai ope
rativ. 

pentru accesul tractoarelor, 
spre cotele înalte nu au 

ele reamenajate decît în 
asemenea, din cauza lipsei

A. NICULESCU

J

are avizele

și care era cea mai competentă >6* - 
dea relații. M-am adresat lui, airă- 
gitidu-i atenția asupra deficiențelor 
observate la lucrare și asupra fap
tului că lucrarea nu
necesare. Despre ceea ce e urmat, 
nu se poate scrie mot-a-mot. Din 
gura tovarășului inginer Ion Va
sile ieșeau cuvinte pe care cu greu 
le poți atribui unui om de nivelul ’ 
său. In decursul a ctieva minute 
da-așteptare in stație și in tot tim
pul călătoriei pină la Petroșani, 
I.C-O. Petroșani — respectiv co
lectivul acestei întreprinderi — a 
fost ridiculizat cum n-ar fi putut 
s-o facă nici măcar un 
al insultei — dacă ar exista 
ceva. Ѳ ripostă din partea 
era inutilă. Ar fi însemnat 
puse pe joc. Transcriu aici 
cluzia discuției (dacă se poate 
numi astfel tirul de injurii intr-un 
sens unic pe care tl ascultau că
lătorii) conform căreia „I.C.O. Pe
troșani ar trebui neapărat desfiin- 
țet". Aceasta e părerea lui. Să 
fie aceasta o lipsă in vederile tî- 
nărului șef de secție, ori o lipsă 
in 

maeștrii 
a»a 

mea. 
paie 
con-

educația sa ?
BARBULESCU GHE0RGHE 

tehnician I.C.O. Petroșani

dințe de lucru în cadrul cărora s-au 
expus lecții deschise și referate pe
dagogice. Discuțiile purtate pe mar
ginea referatelor și a lecțiilor deschi
se ținute de cadrele didactice ca Tun- 
sanu Constantin, Vasile Maria, Ic
nesc u Maria și Mladin Gheorghița 
au reliefat importanța unor astfel de 
ședințe și învățămintele trase pentru 
îmbunătățirea procedeelor de preda- 
re și perfecționarea profesională.

Ședințele viitoare vor urmări 
ciența lecțiilor, colaborarea cu 
milia, cum se fac convorbirile 
todologrce.

TETILEANU EMIL
Școala generală de 8 ani nr.

Lupeni

efi- 
fa

me.

5

PROORAM DE RADIO
2 decembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,06 Me
lodii populare, 8,55 Pagini orchestrale 
din operete, 9,30 Cîntece despre apele 
patriei și jocuri populare, 10,03 Ope
ra „Fata de zăpadă" de RImskî Kor
sakov, (montaj muzical-literar),jl 1,30 
Buchet de melodii de muzică ușoară, 
13,00 Concert de prînz, 14,30 Roza 
vînturilor, 15,00 Din folclorul muzi
cal al popoarelor, 16,10 Muzică din 
opere, 16,40 Muzică ușoară romî- 
nească, 18,30 Program muzical pen
tru fruntași și evidențiați în întrece
rea socialistă, 20,40 Valsuri, 20,55 
Cîntă Petre . Șfefănescu-Goangă, în 
program arii din opere, 21,30 Vitrina 
cfl noutăți de muzică ușoară, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
9,03 Muzică populară, 10,05 Forma
ții de muzică ușoară, 11,50 Cîntece 
și jocuri populare, 12,15 De toate 
pentru toți (reluare), 13,30 Muzică 
ușoară, 14,30 Din cele mai frumoase 
melodii populare, 15,30 „Melodia și 
interpretul preferat" — muzică u- 
șoară, 16,30 Soliști și orchestre de 
muzică populară din diferite orașe 
«le țării, 18,00 „Am îndrăgit o me
lodie" — emisiune de muzică ușoară 
romînească, 18,30 Lectură dramatiza
tă din romanul „Cuibul de vipere" 
de Franțois Mauriac, 19,00 Muzică 
din opereta „Silvia" de Kalman, 20,15 
Școala și viața, 21,15 Teatru la mi
crofon : „Portretul". Scenariu radio
fonic de Al. Voitin.

Ci nem atojjraf e
2 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Brațul nedrept al legii; REPUBLI
CA : Viață particulară; PETRILA i 
Cum stăm tinere; LONEA:; Popasul; 
LIVEZENT : Ucigașul plătit; IȘ- 
CRONI: Descoperirea lui JuHen 

Bohl; VULCAN: Moartea se numește 
Engelchen; CRIVIDIA : Ipocriții; PA- 
ROȘENI: Cain al 18-lea; LUPENI 
MUNCITORESC; Banda de lași; 
LUPENI CULTURAL: împușcături 
în ceață; BARBATENI : O moștenire 
OU bucluc,



Hotărîrile conferinței 
din capitala Mexicului

■

30 (Agerpres).
C.C. al P.C.U.S., Pre-

MOSCOVA
Ea invitația

zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernului sovietic, la 30 noiem
brie a sosit la Moscova într-o vizi
tă oficială de prietenie o delegație 
de partid și de stat a R.S. Ceho
slovace, condusă de A. 
prim-secretar al C.C. al 
Cehoslovacia, președintele 
hoslovace.

Din delegație fac parte :
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele guver
nului R.S. Cehoslovace, și alți con
ducători de. partid și de

Pe aeroport, L. Brejnev 
votny au rostit cuvîntări.

După sosire, delegația
și de stat cehoslovacă a făcut vizi-

Novotny.
P.C. din 
r.s. се-

J. Lenart,

stat.
și A. No-

de partid

Filmul romînesc 
„Naică" 

premiat la Tours
PARIS 30 (Agerpres).
La Tours (Fțanța) a . luat sfîrșît 

duminică Festivalul internațional al 
filmului de scurt metraj. Marele pre
miu al festivalului a fost acordat regi
zorului american William Klein, cola
borator al televiziunii franceze, pen
tru filmul său „Casius cel Mare". 
Premiul pentru cel mai bun film de 
tineret a fost acordat scurt-metraju- 
lui romînesc „Năică" de Elisabeta 
Bostan și filmului chinezesc de 
sene animate „Aproape".

de-

Constituirea partidului 
neofascist 

naționa'-democrat din R.F.G.
HANOVRA 30 (Agerpres).
La Hanovra a avut loc o adunare 

a elementelor fasciste, la care a fost 
constituit partidul neofascist național- 
democrat din 
acestui partid 
Tilen, care în 
cerut sistarea
măriri judiciare împotriva criminalilor 
de război naziști. întemeietorii parti
dului au lăsat să se înțeleagă că 
partidul neofascist dispune de sufi
ciente mijloace financiare puse la 
dispoziție de „prietenii săi politici".

R.F.G. Președinte al 
a fost ales Friedrich 

„declarația-program" a 
totală a oricăror ur-

lui Leonid Brejnev și Alexeite
Kosîghin.

In Palatul Mare al Kremlinului 
a fost oferită o recepție în cinstea 
delegației de partid și de stat a 
R.S. Cehoslovace.

Președintele Zambiei 
a sosit la Washington
WASHINGTON 30 (Agerpres).
Președintele Zambei, Kenneth Ka- 

unda, a sosit luni la Wahsington. 
într-o vizită oficială de trei zile. El 
a declarat că în cursul întrevederilor 
pe care le va avea cu președintele 
Johnson și cu alte oficialități ame
ricane intenționează să 
tuația din Congo.

Kaunda va participa, 
nea, la primele ședințe 
nării Generale O.N.U., în 
rora Zambia 
ca 
le.

CIUDAD BE MEXICO 30 (Ager
pres).

In capitala mexicană au luat sfîr- 
șit lucrările conferinței țărilor lati- 
no-americane, consacrată creării 
aeeastă regiune a lumii 
denuclearizate.

Conferința a hotărît 
nei comisii pregătitoare 
Mexico care să elaboreze proiectul

în
a unei zone

formarea u- 
cu sediul la

unui tratat multilateral 
clara rea Americii Latine 
denuclearizată. Proiectul 
trebuie să conțină prevederi care să 
nu permită folosirea teritoriului ță
rilor latino-americane în scopuri mi
litare.

La conferință au participat repre
zentanții a 16 țări latino-americane.

membră

In

discute si-

de aseme- 
ale Adu- 
cursul că- 

fie admisăurmează să
a Organizației mondia-

privind de- 
drept zonă 

de tratat

Din fările 
socialiste
Noul Travnik

Simpozion consacrat afecțiunilor ficatului

Gheorghiță, transmi-

27—28 noiembrie, la 
desfășurat lucrările

demiei R.P.R. și conf. univ. V. Run- 
can au prezentat comunicări de spe
cialitate care au fost primite cu viu 
interes de participanți.

BELGRAD 30 (Agerpres).
In munții Bosnei, într-un loc 

acoperit pînă au de mult de pă
duri seculare, s-a înălțat orașul 

■ tinerilor metalurgiști și construc
tori de tractoare — Noul Travnik. 
Acest oraș care a căpătat denu
mirea de „Orașul tineretului" nu
mără acum peste 7 000 de locui- 

i tori, a căror vîrstă medie este de 
; 30—32 ani. In oraș au fost 
• truite case de locuit cu mai 
etaje, un mare stadion, un 
o sală de cinematograf, 
școli.

cons- 
multe 
club, 

cîteva
VARȘOVIA 30 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. 
te :

In zilele de 
Varșovia s-au
unui simpozion privitor la afecțiu
nile ficatului, la care au fost invi
tați specialiști din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Romînia, Ungaria și U.R.S.S.

In cadrul simpozionului, reprezen
tanții țării noastre, prof. univ. 
Pavel, membru corespondent al

favoarea stabilirii de relafii 
fările socialisteîntre Peru Și

LIMA 30 (Agerpres).
Diverse cercuri din Peru se 

niință pentru stabilirea de 
diplomatice și comerciale cu 
socialiste.

Astfel, prim-vicepreședintele 
blicii, Eduardo Seoane, luînd 
tul la o conferință de presă,
clarat că Peru trebuie să mențină 
relații comerciale cu toate țările lu
mii. inclusiv 
lucru ar fi 
peruviene, a

pro
rei ații 
țările

1.
Aca-

O afirmație similară a făcut 
rul Partidului democrat-creștin 
nejo Chaves, în cursul unei cuvîn
tări televizate.

Senatorul George

lide-
Cor-

repu
cuv’în- . partea partidului 
a de

țările socialiste. Acest 
în favoarea economiei 
subliniat el.

Vasquez, din 
de guvernămînt 
a declarat, deAcțiunea Populară, 

asemenea, că Ministrul de Externe 
Peruvian trebuie să manifeste ini
țiativă în scopul stabilirii de relații 
diplomatice cu țările socialiste.

Rezoluțiile adoptate de sesiunea
Consiliului național al S.F.I.O.

PARIS 30 (Agerpres).
In suburbia pariziană Puteaux au 

luat sfîrșit lucrările sesiunii Consi
liului national al Partidului socialist 
francez (S.F.I.O.).

Participanții au adoptat două re
zoluții. In rezoluția referitoare
probleme politice generale sînt cri
ticate aproape toate aspectele acti
vității actualului guvern francez.

la

rezoluție, privind tacticaIn a doua 
socialiștilor la alegerile municipale 
din martie anul viitor, S.F.I.O. își 
propune înfrîngerea candidaților 
U.N.R.—U.D.T. și a aliaților aces
tora, admițînd încheierea de înțele
geri cu comuniștii sau republicanii. 
Totodată. S.F.I.O. recomandă prezen
tarea, împreună cu P.C.F. a unor 
liste comune de candidați chiar în 
primul scrutin.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres).
Speranța nutrită de cercurile con

ducătoare congoleze că ocuparea 
Stanleyville-ului va rupe coloana 
vertebrală a răscoalei nu s-a adeverit 
transmite agenția United Press Inter- . 
national. Răsculații continuă să con
troleze aproape o șesime din terito
riul țării, iar trupele guvernamen
tale au fost nevoite să efectueze 
unele retrageri. Presiunea răsculați- 
ior crește,, transmite la rîndul său 
agenția France Presse. După retrage
rea parașutiștilor belgieni din Paulis, 
răsculații au restabilit controlul asu
pra acestui oraș..La Stanleyville, ca
pul de pod stabilit de mercenari și 
trupele guvernamentale pe malul 
stîng al fluviului Congo nu a putut 

. fi ținut. Această parte a orașului 
continuă să fie ocupată de către răs- 
culați, care întreprind atacuri vigu
roase împotriva pozițiilor guverna
mentale din cealaltă parte a orașu
lui.

Duminică s-a anunțat în mod ofi
cial retragerea din Congo a parașu
tiștilor belgieni. Unitățile belgiene 
s-au regrupat în insula britanică As
cension, de unde urmează să se re
întoarcă marți în Belgia.

Comandantul unităților de merce
nari albi, maiorul britanic Mike 
Hoare, a avut duminică o îritreve-

dere cu primul ministru Chombe. 
După întrevedere, Hoare a declarat 
că pentru a putea face față răscoa
lei ar trebui ca guvernul să dispună 
de o armată de 35 000—40 000 de 
oameni, „bine instruiți și discipli
nați". El a spus, de asemenea, că 
i-a făcut cunoscut primului ministru 
părerea sa cu privire la faptul că pacea 
nu va putea fi restabilită în Congo 
fără o soluție politică. Agenția 
France Presse relevă că „soluția po
litică" preconizată de Hoare se re
feră la o itrîngere a legăturilor din
tre Congo și puterile occidentale".

Pe plan diplomatic, ideea convo
cării unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor africane consacrată exa
minării problemei congoleze, emisă 
de Comisia pentru Congo a Organi
zației Unității Africane, î.și face 
drum cu rapiditate. Unele țări afri
cane au și aprobat această propune
re. Intr-o telegramă adresată împă
ratului Etiopiei, Haile Selassie, pre
ședintele Algeriei, Ben Bella, rele
vă că această inițiativă corespunde 
poziției algeriene. In telegramă se 
spune că guvernul algerian „este 
gata să sprijine orice măsură care 
să permită apărarea independenței 
Africii, a demnității africane și a pă
cii în lume".

Ministrul de' stat pentru afacerile

externe al Etiopiei, Ketema Yifru, 
a declarat că țara sa, în acord cu 
un număr de alte state africane, va 
propune organizarea Conferinței a- 
fricane la nivel înalt la New York 
în timpul sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U., care se deschide 
marți. El și-a exprimat părerea că 
problema congoleză ar trebui ridica
tă în cadrul Adunării Generale și sub 
acest aspect New Yorkul ar fi un loc 
mai potrivit pentru ținerea conferin
ței preconizate 
cum a propus 
go a O.U.A.

Guvernul de 
făcut cunoscută 
cărei examinări 
ze de către Organizația Unității A- 
fricane. Intr-o telegramă adresată 
împăratului Etiopiei, președintele 
Congoului, Kasavubu, și-a exprimat 
„uimirea" față de propunerea cu pri
vire la convocarea unei conferințe 
la nivel înalt a țărilor africane.

Ieri dimineață a sosit la Paris 
primul ministru congolez Chombe. El 
urmează să aibă convorbiri cu repre
zentanți ai guvernului francez și să fie 
primit de președintele de Gaulle. El 
își propune să obțină sprijinul Fran
ței, care se pronunță însă, după cum 
se știe, pentru neintervenție în Con
go-

decît Addis Abeba, 
Comisia pentru Con-

la Leopoldville și-a 
poziția potrivnică ori- 
a problemei congole-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sta. Republicii nr. 56. Tel. inieruban 322, automat 269.

leuf-t
LEOPOLDVILLE. — Un avion 

„DC-4" al companiei belgiene „Bias" 
care efectua zboruri pentru trupele 
guvernamentale congoleze, a fost do- 
bdrît de către răsculați la Stanley
ville, a anunțat serviciul de presă 
belgian „Inbel". Aproximativ 40 de 
persoane au pierit

O bombă cu explozie 
explodat la reședința 
Taimur din Maskat, 
sub protectorat bri-

Fiziograf electronic
LENINGRAD 30 (Agerpres).
La Leningrad a început pro

ducția în serie a fiziografelor e- 
lectronice. aparate de un prețios 
ajutor pentru medicii cardiologi în 
cazurile cînd timpul rezervat pen
tru observarea bolnavului se mă
soară în secunde.

Fiziograful electronic face pe 
moment cardiograma, fonograma 
suitului cardiac, măsoară presiu
nea arterială și temperatura, indi
că amplitudinea pulsului și contro
lează îmbogățirea sîngelui cu oxi
gen. Datele culese de contoare sînt 
înregistrate pe bandă.

CAIRO. — 
întîrziată a 
sultanului Bin 
teritoriu aflat
tanic, transmite agenția France Pres
se. Explozia bombei a făcut mai 
multe victime printre oamenii de 
pază ai sultanului și a provocat a- 
varii palatului.

TRIPOLI. — La Tripoli (Libia) 
s-a deschis conferința internațională 
pentru combaterea malariei, convo
cată din inițiativa Organizației mon
diale a sănătății.

La conferință participă 19 țări din 
Africa de nord și Orientul Apropiat.

VIENA. — Uniunea victimelor re
gimului nazist a înaintat cancelaru
lui Austriei, vicecancelarului și mi
nistrului de justiție un memoriu, în 
care solicită prelungirea termenului 
pentru prescripția crimelor de război.

Sesiunea 
ministerial

PARIS 30 (Agerpres).
In zilele de 2 și 3 decembrie va 

avea loc la Paris, sub președinția 
ministrului de externe al Olandei, 
Joseph Luns, cel de-al patrulea 
consiliu ministerial al O.E.C.D. (Or
ganizația pentru colaborare econo
mică și dezvoltare).

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, tema principală a dezba
terilor O.E.C.D. va fi criza finan
ciară prin care trece în prezent Ma
rea Britanie. Anglia va fi reprezen-

Dublul jubileu 
al orașului Leipzig

LEIPZIG 30 (Agerpres).
La începutul anului 1965 orașul 

Leipzig va sărbători un dublu ju
bileu : cu 800 de ani în urmă a-

a
iar
a

al

cest oraș 
municipiu, 
nicipalitate 
constitutiv 
Leipzig. Cel de-al 800-lea Tîrg de 
la Leipzig va avea loc între 28 fe
bruarie și 9 martie 1965. In ve
derea pregătirii acestui tîrg jubi
liar a fost constituită o comisie 
guvernamentală sub conducerea lui 
Walter Ulbricht, președintele Con
siliului de stat.

căpătat statutul de 
documentul de mu- 
fost totodată actul 
primului tîrg de la

-a.

consiliului 
al O.E.C.E.
lată la acest consiliu de trei miniș
tri, în frunte cu James Callaghan, 
ministrul de finanțe.

Gravitatea dificultăților financiare 
și monetare britanice, consideră ob
servatorii, face ca problemele legate 
de amenințările de inflație în Euro
pa occidentală să fie trecute pe pla
nul al doilea.

Consiliul ministerial va mai 
bate, printre alte probleme, și 
tiuni privind ajutorul țărilor în 
de dezvoltare.

dez- 
ehes- 
curs

Churchill a împlinit 90 de ani
LONDRA 30 (Agerpres).
Luni, fostul prim-ministru și li

der al Partidului conservator brita
nic, Winston 
de ani. Cu 
televiziunea 
largi spații 
liniind rolul
mobilizarea tuturor resurselor Angliei

Churchill, a împlinit 90 
această ocazie presa și 
britanică au consacrat 
acestei aniversări, sub- 
jucat de Churchill în

în războiul împotriva Germaniei fas
ciste. *-

Churchill, care trăiește retras la 
locuința sa din Kensington, a pri
mit cu această ocazie peste 60 000 de 
telegrame de felicitare, iar prietenii 
i-au pregătit un tort în greutate de 
aproape 50 de kilograme, o sticlă 
cu băutura sa favorită. precum ■> 
nelipsitul trabuc.

neobiș- 
teroare 

satul 
Chum-

Un monstru al apelor
BANGKOK 30 (Agerpres).
Un crocodil de o mărime 

nuită continuă să provoace 
în rîndul locuitorilor din 
Swampy, situat în provincia
pron din sudul Tailandei, transmite 
agenția Reuter. Zilele trecute, acest 
crocodil a devorat un pescar, ridi- 
cînd astfel numărul victimelor sale 
la șase. După cum transmite a- 
ceeași agenție, autoritățile locale au

organizat săptămina trecută o vî- 
nătoare Împotriva acestui monstru 
al apelor. Din echipa care s-a în
dreptat spre locul unde se presupu
nea că s-ar găsi crocodilul făceau 
parte soldați înarmați cu puști, căngi 
și grenade. Potrivit declarațiilor lor, 
crocodilul ar fi fost omorît, dar o 
nouă victimă făcută de crocodil ul
terior a desmințit aceste afirmații.
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