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Muncă rodnică în abataje
Minerii uricăneni au 

extras în primele 9 zile 
ale lunii octombrie 559 
tone de cărbune cocsifi- 
cabîl peste plan.

Buna organizare 
muncii și folosirea 
pricepere a utilajelor 
xîstente au făcut ca
abatajele sectorului I să se 
realizeze randamente de 
peste 6 tone de cărbune 
pe post. Pe această bază 
minerii sectorului I 

( reușit să dea

cu
e- 
în

au
în plus de

plan, în perioada scursă 
din luna octombrie, 748 
tone de cărbune. Cu a- 
ceasta cantitatea ■ de căr
bune livrată peste plan 
de la începutul. anului 
și pînă acum a ajus la 
18 000 tone. In mod deo
sebit s-au evidențiat bri
găzile minerilor Cîrciu- 
maru Victor, Pînzaru A- 
lexandru, Burtea Niță și 
Teodorescu Stancu care 
au dat între 2500—5000 
tone de cărbune în plus.

Рріп muncă patriotica
U.T.M. de la preparația Lupeni inițiază

Peste sarcinile de plan
d 3 munci
și tehnicie-

tehnologic, 
producție a

Colectivul 
tori, ingineri 
ni de la prepatrația Lu
peni a obținut rezultate 
de seamă în trimestrul 
III. Prin buna organizare 
a muncii și respectarea 
procesului 
planul de
fost îndeplinit la toți in
dicii. Astfel, la producția 
netă au fost livrate pes
te plan în trimestrul III 
16 000 tone de cărbune, 
iar la producția specială 
de cocs au fost livrate 
peste plan 2 300 tone 
cărbune. De remarcat 
recuperarea globală 
fost depășită cu
puncte. Calitatea cărbu
nelui supus preparării 
s-a îmbunătățit sim
țitor. De exemplu, 
la cărbunele special pen
tru cocs procentul de ce
nușă a scăzut 
sută față de 
prevăzut.

La obținerea
succese un aport însem
nat l-au adus muncitorii 
din schimbul condus de 
maistrul Dănuț Mircea de

de 
că 

a 
0,9

Comitetul
lunar numeroase acțiuni obștești la care participă 
tot mai mulți tineri. De curînd utemiștii au nivelat 
drumul de acces spre decantoare, au efectuat 82 ore 
de muncă patriotică la încărcarea unui vagon, cu 
145 500 kg. fier vechi. Prin aceste acțiuni au fost rea
lizate economii în valoarb de 4 900 lei.

Numeroși tineri s-au evidențiat în munca patrio
tică. Printre aceștia se numără utemiștii Ghenți Pe
tru, Nagy Gheorghe, Bulzan Mircea, Pălan Radu și 
Iancu Vasile.
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Activitate susținută
, Comitetul U.T.M. de la 
Lupeni desfășoară o intensă acti
vitate în vederea primirii 
mai buni tineri în rîndurile

I.L.L.

celor 
ute- 

miștilor. Tinerii neorganizați sînt 
înconjurați cu grijă tovărășească 
de către utemiști. Comitetul U.T.M. 
dă sarcini concrete utemiștilor de 
a se ocupa de creșterea unor ti
neri și organizează numeroase ac
tivități cultural-educative la care 
sînt invitați și neutemiștii. Ca ur
mare a acestei activități, în ulti
mele două luni zece tineri au fost 
primiți în- organizația U.T.M

.«

«

cu 0,2 Ia
indicele

acestor

la secția sortare, munci
torii sectorului transport 
și colectivul secției în
cărcare condus de Mol
dovan Nistor.

Colectivul de muncă 
al preparației Lupeni și-a 
propus totodată ca în acest 4 
an să reducă prețul de 
cost al producției pentru 
ca astfel 
500 000 lei 
Muncitorii 
depășind planul la toate 
sortimentele, îmbunătă
țind calitatea și reducînd 
cheltuielile 
au reușit 
de 9 luni 
nească 
luat la economii, 
la sfîrșitul 
brie ei 
-nomii 
573 000

S-a 
lupta pentru economii 
prețul de cost colectivul 
de muncă, al secției pre
parare condus de prim 
maistrul Enciu Gheorghe, 
colectiv situat’ în fruntea 
întrecerii socialiste.

să obțină 
economi i- 

preparației

de producție 
în mai puțin 
să-și îndepli- 
angajamentul 

Pînă '
lunii septem- 
realizat 
valoare

au 
în 
lei.

evidențiat

eco- 
de

în
la

Hărnicia și priceperea sînt caracteristice brigăzii conduse de cu
noscutul miner Șteț Petru de la Anlnoasa. Avînd aceste calități și 
muncind cu utilaje de înaltă productivitate, ortacii, în frunte cu Șteț, 
au extras, numai în luna septemb rie, 484 tone de cărbune de cali
tate peste plan. După cum se vede și din clișeu; chipul; lui Șteț și cel 
al unora dintre Ortacii săi exprimă mulțumire și încredere.

No’ materiale didactice mestm ai anului în curs, coiecti-
Pentru a ajuta cadrele didactice vul ^eslei ^prinderi a produs 

din școlile de-8 ani și 'medii. m°d-er“e..n-c^r€
îmbunătățească continuu predarea 
lecțiilor și să facă mai ușoară în
țelegerea de către elevi a fenome
nelor și legilor naturii, întreprin
derea de material 
curești realizează 
didactice necesare 
țămîiit 1963—1964.

Incepînd din cel

fenomenelor moleculare, demonstră
rii rezonanței , electromecanice, 
pantografe și altele.

INSEMNĂRI DE REPORTER

didactic din Bu-L 
noi materiale 

anului de învă-

de-al doilea se-
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Discuri Electrecord
au 
E-

In magazinele de specialitate 
apărut noi discuri editate de 

acestea sînt

Mai sînt rezerve de 
a randamentului în

Activitatea sectorului îl de la 
mina Vulcan a fost în acest an în 
general bună. Deși în primul tri- 

- mestru al 
. un minus 

ne, totuși 
reușit să
titate astfel că la finele trimestru
lui III colectivul sectorului ÎI se 
prezenta cu plănui anual la zi de
pășit cu 104 
prima vedere 
în sector au 
aici există și
brigăzi harnice ca 
de Nicoară Ioan, Mihai Vasile , și 
Domokos Andrei; , își 
activitatea maiștri 
Marian
maiștri minieri cu 
Balint Teodor. In 
față conducerea tehnică 
rului este asigurată de 
neri tineri, cu putere de 
multă voință — Doczi 
numit recent în funcția
sectorului și Avramescii Traian, 
care ocupă funcția de locțiitor de 
aproape doi ani. Muncitorii de la 
partea mecanică își dau silința • să

anului sectorul a avut 
de 2664 de tone cărbu- 
în următoarele 6. luni a 
recupereze această can-

Creionul colorat aluneca cu 
precizie pe marginea liniarului 
înscriind pe coala imaculată li
nii drepte și orizontale. Din cînd 
în cînd, omul lua rigla de cal
cul o privea cu atenție, iar apoi 
însemna cîteva cifre.

Zbîrnîitul telefonului îi între
rupse îndeletnicirea.

— La abatajul 4 s-au expediat 
două cărucioare cu armături. O

s-î

♦

♦ 
а

♦ _ ____________ __ _______ _
Z sd primiți și goale. Peste puțin
• timp o să trec și eu pe acolo.
J — Lucrați cumva la proiectul 
J de ctiiderii vreunui loc de тип-
• că ? . ț-, . am început discuția.

— Mă irămîntă mai, de mult 
timp o inovație. Nu știți deo
camdată dacă voi reuși. Avem 
lucrări cu mult mai urgente. Â~- 
batajul a intrat in 
vreau să-i văd.

Iși aranja hîrtiile 
roui. La despărțire 
să ne întilnim la sfîrșitul schim
bului.

...Am făcut apoi o vizită pe 
cabinetul tehnic, intenționam 
ailu cite ceva din munca 
care sînt preocupați de«

presiune șl

și părăsi bi- 
ne-am înțeles

ce- 
in- 
mi-

la 
să 
lor
troducerea noului în munca 
nerilor.

$eia cabinetului tehnic, ingi
nera Marinescu Lia, mi-a vorbit 
de mai mulți printre care despre 
Terentică Nicolae, Pop fosil, 

, Matei loan, Ambruș Nicolae,

tie

ei
ia

muncitori care prin inovațiile 
lor au adus un aport substanțial 
la îmbunătățirea procesului 
producție.

— Acești oameni, și ca 
mulți alții, vin ,cu încredere
noi, consultă literatura tehnică) și 
cer sprijinul. tovarășilor cu o ca
lificare mai mare. La 
tinerilor inovatori și-a adus 
portul și mg* Stoicescu
loan, locțiiton$&,șehljui sectoru
lui III de lc rrârfa. noastră.

— Bineînțeles, și dînsul e ino
vator...

— Desigur, are mai multe 
inovații care se aplică cu suc
ces aproape la toate minele din 
Valea ' ’ijdui.

— Plite,, jă ne spuneți cîteva?
— „Dispozitiv de dirijare a pul

pei de rambleu in abataj fără în
treruperea operațiunilor de ram- 
bleiere', „Aparat de semnalizare 
a inîundării conductelor de ram
bleu", „Modificarea sistemului de 
alimentare la halda de încărcare 
a funicular ului și, cea mai impor
tantă, ,.Corifee,.cnarea unui при 
tir de stîlpi de abaca/ pentru sus
ținere in abatajele cameră". Prin 
folosirea acestor sțilpi la armare 
se reduce consumul de 
muia cu aproape 50 ia

ridicarea

lemn de
sut$-

F. ; NICU
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lectrecord. Printre
Concertul nr. 26 în re major pen
tru plan și orchestră Kv 537 de 
Mozart, în interpretarea orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
din Cluj, dirijată de Mircea Cris- 
tescu: solist Gh. Halmoș; arii din 
operetele lui Johann și Oskar 
Strauss, Lincke, Zeller, МШоскег, | 
Kunneke, Heuberger. Interpretează I 
orchestra de studio - a Radiotelevi- i 
ziunii, dirijori Constantin Bobes- 
cu și Ludovic Baes; soliști Iolanda 
Mărculescu, Arta Florescu, Ion 
Dacian, Corina Bărbulescu și Cor-, 
nel Stavru. Un alt disc cuprinde 
12 piese de muzică ușoară sud- 
americană interpretate de Roberto 
și Antonio Cantoral și formația 
Los Plateados de -Mexico.

tone de cărbune. La 
se pare că 
mers bine.
posibilități :

cele

treburile 
De altfel 
muncesc 
conduse

în 
S-a 
kg. 
cel 
cu

desfășoară 
principali ca 

loan,, Dobner Emeric, 
experiență ca 

momentul ’ de 
a secto- 
doi ingi- 
muncă și 

j Ludovic, 
de șef al

Printre echipele evidențiate in întrecerea socialistă de la WR.U.M.P. 
se numără și cea condusă de tov. Tefeleș Gheorghe, care execută lu
crările de -reparații la locomotivele ; de 'mină. - Iată-11 pe șeful • echipei 
discutînd cu tovărășii lui de muncă Hegedds- Arpad, Holinger Vasile 
și Buză Viorel despre posibilitățile echipei în vederea reducerii con
tinue a timpului de reparații a locomotivelor/ ’..................

creștere 
sector!

J» ■ ■ r •• . ■

, facă' ійопШПе" % ТИИр." ’Wi^por 
tul cărbunelui și lemnului se des
fășoară în general satisfăcător, la 
fel și aprovizionarea cu ' vagonete 
goale și material. Si totuși secto
rul’ II de la mina, Vulcan nu se 
ridică pe deplin, Cu activitatea, 
la nivelul sarcinilor! Bunăoară, în 
ce privește productivitatea mun
cii. Randamentul planificat pe sec
tor nu a fost îndeplinit decît 
trimestrul III. In trimestrul I 
realizat un randament cu 147 
cărbune pe post mai miG decît 
planificat, iar în trimestrul II
83 kg./post mai mic. în bună parte 
din această pricină a fost depășit 
prețul de cost în trimestrul I cu 
11,4 lei/tona extrasă, iar în tri
mestrul ІГ cu 1,07 lei/tonă.

Este" adevărat că sectorul II în- 
tîmpiriă în activitatea sa' unele 

’ greutăți obiective. Exploatează stra- 
’ tele acoperitoare și' din această 
cauză trebuie întreținute căi de 
transport lungi, ■ ceea ce necesită 

• multe posturi de regie, ■ cheltuieli 
mari. In prezent se exploatează 
stratul' 18" și deci situația'este și 
mai defavorabilă. Astfel, !>în ‘ direc
ționalele de pe stratul; 18 se . umflă 
exagerat vatra.ceea.ce îngreunea
ză transportul; sînt? ■ necesare *dese 
lucrări ' de planare și r< rmai . 
Brigăzile de frontaliști. conduse de 
Nicoară loan și. Domokoș Andrei 
întîmpină greutăți în folosirea stîl- 
pilor hidraulici G.S. 3-M dih cauza 
deranjamentelor tectonice ce le 
prezintă stratul. . ..

Dar pe lingă aceste greptăți o- 
biective, mai sînt și alte cauze ea- 
re determină nerealizarea .produc
tivității planificate. , Viteza medie 
de avansare planificată la.- abataje 
frontale a fost realizată numai în 
trei luni. Aceasta a determinat în 
mare măsură neîndeplinirea randa
mentului planificat în- abataje. Lu
nar rămîn sub; plan cîte .3—4 și 
chiar cinci brigăzi, din totalul de 
noua, iar in unele luni, cum a fost

. FRANjCISC VETRO
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STEAJ2UL ROȘU

conducători
Instituții, 00-

a lost 
Traian

colectivul 
turneelor

des- 

Blaj, 
eve-

P.M.R,, loan Mlrza, 
nj ziarului „Steagul 

Pîrvan, secretar al 
regional pentru cul-

apoi expoziția ‘
holul teatru- 
zeci de loto- t 
aspecte din ( 

cele 15 stagiu- 1

Ieri a avut loc 
calei de-a 15-a aniversari 
ințării Teatrului de stat 
Jiului" din Petroșani. La 
rea festivă organizată cu
prilej au participat tovarășii Vic
tor Ghloancă, secretar at Comi
tetului orășenesc de partid, Blaj 
Troian, președinte al Sfatului

au felicitat 
teatrului, u- 
In munca șa 
culturalizarea

oamnl ai тцп-

sarbătorirea 
a inii- 
„Valea 
aduna- 

acest

aniversăriiFestivitatea

per-

interviu
I

din luna octombrie 
spectatorii petroșă- 
pentru prima oară 
In acea seară me-

scenâ 
lupta

II o-
nouă

cău- 
unui

Col. 
alții, 
Sl-au 
unor

aflate în medii di- 
de actorii Ana 
Iordănescu și 
de un deceniu 
le realizarea

CE AU TRECUT...
j

ЦВ

-O- □ . popular orășenesc, Samollă Мо
тей, președintele C.L.S., Petre 
Tirău, Instructor al comitetului 
regional al 
redactor șef 
roșu", loan 
Comitetului
tură și artă, Val Mugur, maes
tru emerit al artei, activiști de 
partid și de stat, 
de Întreprinderi ți 
merii ai muncii.

Adunarea festivă 
chisă de tovarășul
care a arătat însemnătatea 
nimeritului, apoi a dat cuvfntul 
tovarășului Petre Stoican, direc
torul Teatrului de stal din Pe
troșani, care a prezentat o dare 
de seamă asupra activității tea
trului pe cei 15 ani.

In continuare au luat cuvin- 
tul tovarășii Victor Ghloancă, 
Samollă Momeu, Val Mugur,

loan Pîrvan, care 
călduros colectivul 
rlndu-i noi succese 
rodnică pentru 
maselor largi de 
cil.

A lost vizitată 
ret rospect ivă di n 
iui. Sini expuse 
gratii, reflecți nd 
piesele jucate în
ni, vitrine cu afișe și progra
me, harta patria și harta regiu
nii pe care sint inșemnate loca
litățile vizitate de 
teatrului cu ocazia 
precum și numărul spectacole- { 
lor jucate.

in Încheiere a avut loc spec
tacolul festiv cu drama istorică 
DBSPOT VODĂ de Vasile Aie- 
csandri, unul din succesele re
marcabile ale teatrului. La rea- i 
Uzarea spectacolului și-a adus < 
contribuția un colectiv va.gros 'i 
de actori, printre care Ana Gol- | 
da, Gheorghe Iordănescu, Ioan | 
Tifor, Dimitrie Bitang, Dumitru { 
Drăcea, Maria Dumitrescu, Rea- J 
lini Lupșa, loan Negrea, Miron ? 
Constantin, Vasile Bojescu și } 
alții. 2

realizate în decursul a- 
rămlne adînc întipărite 

și în inimă, ele făcînd 
succesele de seamă ale

intr-o seară 
a anului 1948, 
nani au pășit 
în tMtrul lor.
morabilă teștrul și-a deschis pri
ma stagiune cu nemuritoarea co
medie a Iui I. L. Caraglale, 
O scrisoare pierdută, tn regia 
maestrului emerit al artei Val 
Mugur.

In orașul th care înainte de eli
berare au existat 4000 de anaifa- 
beți, aproape 25 la sută din popu
lație, tn 1948 revoluția culturală a 
creat un teatru cu stagiune 
швішдід.

Primii ani au fost plini de 
țări febrHe pentru formarea
profil al teatrului, pentru înche
garea unui colectiv omogen, pen
tru realizarea unei ambianțe crea
toare. Treptat, treptat roadele в- 
costei munci s-au arătat in crea
țiile tot mai izbutite ale artiști
lor petrosăneni. Pentru multi, spec
tacolele realizate cu piesele Anii 
negri de A. Baranga și N. Moraru, 
Oameni care tac de Al. Voitin, 
Ultimul mesaj de Laurentiu Fulga, 
Crlngul de călini de Al. Kornei
ciuk, La Vulturul de aur de Ia- 
roslaw Galan, Revizorul de N. V. 
Gogol, O chestiune personală de 
Al, Stein, învățătoarea de BrOdy 
Săndor, Bădăranii de C. Goldoni, 
Trenul poate fi oprit de J. MacHall 
șl altele, 
nilor, vor 
în minte 
parte din
teatrului. Pe drept cuvînt, minerul 
Hajdu luliu de Ia mina Petrila, 
Erou al. Muncii Socialiste, spu
nea : „Teatrul nostru, al mineri
lor Văii Jiului, desfășoară o ac- 
ivitate rodnică., Spectacolele sale, 

au constituit pentru noi seri de 
emoție și prilej de a învăța. Ar- 
tișUi au venit în mijlocul mineri
lor cu sufletul deschis, dăruindu-le 
prin talentul lor frumusețile ar
tei, Spectacolele date де-au ajutat 
să înțelegem lucruri noi și folosi
toare".

In cei 15 ani de existentă, tea
trul minerilor și-a. adus din plin 
obolul la culturalizarea maselor 
largi de oameni ai muncii din Va
lea Jiului și din regiune, prezen- 
tîed un număr de 121 premiere, 
realizînd 4801 de spectacole care 
au fost vizionate de aproape 
1 447 800 de spectatori,

Teatrul minerilor a făcut tur
nee în multe zeci de localități ale 
țării și se mîndrește cu faptul că 
în numeroase sate în care nu pă
șise vreodată vreun teatru a fost 
primul mesager al artei teatrale.

Trebuie subliniat faptul că în 
conturarea profilului teatrului un 
rol hotărîtor l-au jucat piesele 
originale și in general piesele con
temporane. Ele au constituit baza 
majorității repertoriilor, represen
ted peste 45 la sută. Această o- 
rientare este justificată de sensul 
educativ al subiectelor abordate 
de dramaturgia noastră, de nece
sitatea ca teatrul minerilor, prin 
creațiile sale, să fie aproape de 
viața și munca acelora pe care îi 
servește. Promovarea cu precăde
re a dramaturgiei originale, a ce
lei contemporane (aproape 77 la 
sută din repertoriu) a sporit con
tribuția teatrului minerilor la edu
carea oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului, al atitudinii 
fată de muncă. S-a asigurat o 
re varietate a repertoriului, 
ntndu-se în scenă numeroase 
se scrișe de clasici, de autori 
vîetlci șj autori occidentali progre
siști. Pentru publicul local, prin 
intermediul teatrului, au devenit 
cunoscute creații de-ale lui C. 

Goldoni, Moliăre, E. Lesing, Mark 
Twain, A. N. Ostrovski, Heltay

Jend, I. B. Priestley. S-a acordat 
multă grijă abordării unor teme 
care să oglindească lupta plină de 
eroism a clasei muncitoare, con
dusă de partid (Anii negri, Oa
meni care tac); s-au pus in 
piese avînd ca tematică 
pentru pace (Trenul poate 
prii), probleme de etică
(Platon Krecet de Ai. Korneiciuk 
și Portretul de Al. Voitin), in nu
meroase piese a fost demascat 
modul de viată capitalist (Inspec
torul de poliție de Г. B. Priestley, 
Celebrai 702 de Al. Mtrodan. Se 
caută un vinovat de M. Aynră).

Această varietate a repertoriu
lui nu numai că a asigurat un in
teres sporit din partea publicului, 
dar a contribuit și la creșterea 
actorilor, la desăvlrșirea măiestriei 
lor artistice, avînd posibilitatea 
să Interpreteze roluri diverse, să 
se transpună in ipostazele cerute 
de personaje, 
ferite. Alături 
da, Gheorghe 
care mai bine 
adus obolul
creații artistice valoroase. In anii 
de existentă ai teatrului s-au for
mat numeroși actori ca Vaier Dori
ca, Dumitru Drăcea, Stefania Don- 
ca, regizorul Marcel Soma care 
au avut un climat propice spre o 
dezvoltare multilaterală.

Datorită încrederii în tinerii ac
tori, sprijinirii lor de către cei 
cu experiență, distribuirii continue, 
Georgeta Nicolue și Realini Lupșa, 
deșj abia au un an de cînd au pă
răsit băncile institutului, au izbutit 
să creeze roluri meritorii. Tot ast
fel, conducerea teatrului se îngri
jește ca tinerii actori sosiți in a- 
cest an, Suchici Victoria, Mihail 
Panait, Mușteanu Romeo, Dicu 
Constantin și Constentinescu Con
stantin, să găsească în teatrul mi
nerilor o adevărată școală în de- 
săvtrșirea măiestriei lor artistice.

Realizările celor 15 ani să con
stituie im imbold pentru colecti
vul teatrului, în desfășurarea unei 
activități tot mai rodnice. Fără În
doială că entuziastul mănunchi de 
artiști din Petroșani, călăuzit de 
dorința caldă de a răspîndi ideile 
noi, luminoase, îșt va îndeplini și 
mai departe rolul ce-i revine în 
marea operă de culturalizare • a 
maselor.

O scenă izbutită din spectaco
lul cu piesa „Nuntă la castel" de 
Andrăs Suto. IN CLIȘEU: Gheor- 
ghe Iordănescu și loan Tifor.

PRIVIRE IN
cu tov. P.

Tînăra actriță Georgeta Nicoîae 
într-o scenă din piesa „Antigona 
și ceilalți" de Peter Karvas, In 
сате a deținut rolul titular.

Petre 
ne-am 
viitor,

ne-a
ita
re-

acest 
pe calea

Intr-o convorbire cu tov, 
Stoican, directorul teatrului, 
interesat de proiectele de 
de activitatea pe care o va des
fășura teatrul In ce* de-a 19-a 
giune. Tovarășul Stoican 
latat următoarele:

— Dorim fierbinte ca 
să însemne un nou pas
ridicării măestriei artistice a co
lectivului nostru. In crearea unui 
ritmat favorabil creației, pentru a 
putea dărui de aici înainte toate 
forțele noastre cauzei minunate pe 
care o slujim — arta pusă ta sluj
ba poporului.

Pentru această stagiune am sta
bilit un repertoriu bogat ta conți
nut, divers din punct de vedere 
tematic, în funcție atit de cerin
țele menirii teatrului rit și de for
țele actoricești, mult Împrospătate 
In acest an, de care dispunem. 
Urmînd tradiția, și in această sta
giune va domina dramaturgia o- 
riginală. Am deschis stagiunea cu 
piesa Ancheta 
poi vom pane in scenă alte patru 
piese originale 
cu trandafiri
Punctul culminant
Sonet pentru o păpușă de Sergiu 
Fărcășanu și drama istorică Răz- 
van și Vidra de B. P. Hașdeg. ©in 
tezaurul dramaturgiei sovietice 
vom pune in scenă Vremea dra-

de AI. Voitin, a-

și anume Grădina 
de Al. Andrie*, 

de Gh. Vlad,

VIITOR
Stoican —
de V. Kataev, dintre pie- 

Ibsen.

muncii

în anii 
nostru

din regiunea noas-

care au trecut, co
și-a îmbogățit con-

goeter
șefe clasice Nora de H. 
precum și piesa austriacă contem
porană Columbus 1492 de Jura 
Sayier. Muncind susținut, colecti
vul nostru va izbuti să realizeze 
spectacole care să satisfacă exi
gențele mereu crescînde ale mine
rilor Văii Jiului și ale tuturor oa
menilor 
tră.

Dacă 
lectivul
tinuu mijloacele de exprimare ar
tistică. aceasta se datorește grijii 
manifestate de conducerea teatru
lui pentru creșterea cadrelor, pen
tru sprijinirea tineretului, crefnd 
posibilitatea ca acesta să învețe 
din tezaurul bogat al unor maeștri 
ai scenei romînești, prin montarea 
cîtorva piese de către Sică Aiexan- 
drescu, Val Mugur, Mlhil Zirra și 
de alți regizori talentați. Șl în 
viitor vom folosi mijloacele ce ne 
stau la tademfaă pentru a dezvol
ta experiența artistică a colectivu
lui, omogenitatea sa, punîud un 
accent deosebit pe folosirea tine
rilor actori.

In încheiere aduc și pe această 
cale mulțumirile colectivului nos
tru organelor de partid șl de stat, 
cu sprijinul cărora am reușit să 
obținem succesele pe care le înfă
țișăm In bilanțul activității celor 
15 ani.

О /Ней а

вМООМММ»

Ana Colda (Irene Beli) Intr-o 
seen! din piesa „Doi medici" de 
Hans Pfeiffer,

Pagină realizată de 
V. FUlEȘl
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gri. Plot a Toth din învățătoarea. 8 
S-a remarcat, de asemenea, in x
roluri de compoziție ca Slbyle •
Billing din Inspectorul de poli- z
ție, Lida din Plafon Krecet, 5
Harta din Moralitatea doamnei g
Dulska. Gama variată de roluri 2
jucate de la Leena Tuise din g
Fiul rătăcitor, la Claudia Vlad g
din Ultimul tren au consacrat-o g
ca pe o artistă valoroasă a tea- g
trului minerilor.
Datorită modestiei sale, strada- g
niei de a Împărtăși din măles- j
tria sa celor tineri, Ana Colda i
este îndrăgită de colectivul ;n 8
mijlocul căruia trăiește. J

Spectatorii vor avea prilejui J
ca pe lingă rolurile interpretate 8
pe scenă locala, s-o vadă pe 8
Ana Colda din nou pe ecran. 8
După jocul din filmul Lupeni 29 9
in care a interpretat rolul Ma- •
riei, de astă dată apare în to- g
Iul inimoasei Saveta din fllmiii g
Dragoste lungă
o nouă producție a 
noastre. Alături
spectatorii, ii dorim 
unor creații din ce 
valoroase prin care 
contribuția, alături de 
colectiv al teatrului, la înflori
rea artei in Valea noastră.

Multor spectatori care au vi
zionat Ulmul Lanterna cu amin
tiri, le-a rămas întipărită figura 
unei tinere zvelte, parteneră a 
lut Hadu Beligan In Visul unei 
nopți de iarnă. Mișcările sale 
gingașe, fața-i mobilă și expre
sivă, voceo-i caldă, catifelată 
îndreptățeau cu totul numele

іііеішцтиііті* иоайк
de... Doruleț — rolul interpretat 
in film. fh Petroșani mulți spec
tatori au exclamat entuzismați: 
„Uite-o pe Ana Colda". Cu toții 
o cunosc de pe scena teatrului 
minerilor, dar ' putini știu că a- 
acest film marchează un eveni
ment deosebit tn viața ei — de
butul artistic care a avut loc 
in 1945.

Creația Anei Colda de-a lun
gul celor ÎS ani de activitate ar
tistică scoate în relief un ta
lent prodigios ce s-a manifes
tai in înfățișarea unei galerii de 
tipuri autentice, care rămln pen
tru multă vreme In amintirea 
celor ce le-au văzut. Secretul ? 
O profundă trăire, sinceritate și 
căldură, simplitate in jocul sce
nic, Cu toate că au trecut a- 
proape două decenii, nici azi — 
după cum recunoaște Ana Goldg 
— emoțiile n-au 
revin ca un leit 
care spectacol, la 
nire cu publicul.

Albumul activității 
da este deosebit de 
194в-—1949 o găsesc 
„Maria Fifbttr din

creată în rolul

miner 1 de pe 
s-a atașat 

1952. Stagiu- 
cules apiau-

ea, s-au iden- 
zecilor de e- 

Dăruîndu-se, 
a trăit ma

in

dispărut I ele 
motiv la iie- 
fiecare Mil

Anei Gol- 
bogai. Anii 

ia teatrul
București,

unde a obținut succese in rolu
rile Mello din Marnour»t de J. 
Sarment, Alexandra din Vulpile 
de t. Helman. La Teatrul de 
stat din Brăila (1949—1952), prin
tre realizările sale meritorii se 
înscrie figura
Zolet Kosmodemianskaid din Po
veste despre dreptate ds M. 
Aligher. Paginile cele mai fru
moase însă la acest album, Ana 
Colda le-a adăugat la teatrul 
minerilor. Fiică de 
aceste meleaguri 
teatrului Încă din 
ne de stagiune a
zele miilor de palme bătătorite. 
Persoana sa, viața 
titicat cu cele ale 
roine interpretate, 
la lumina rampei
mente de profundă emoție.
cei mai bine de JO ani, la Pe
troșani a interpretat aproape 50 
de roluri. In creația sa un rol 
de frunte 11 ocupă interpretarea 
rolurilor Ana Robciuc -din La 
Vulturul de aur, Greta Girbu 
din Patriotica Romînă S.A., Zil- 
lia Duca din Cavalerul fără 
grai, Marfa Buznea din Ani- ne-

de o seară, 
I studiourilor 

de toți 
realizarea 

in ce mai 
să-și aducă 

întregul

I св св ое ее
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ALEGERI ÎN GRUPELE DE PARTID

Aportul comuniștilor din
Marți dimineața, membrii și can- 

didații din schimbul iniîi de la 
gura de mină Cimpa I veniseră 
la șut mai devreme ca de otțicek 
Au venit «ă participe la alegerea 
noului organizator al grupei de 
partid. In adunarea de alegeri a 
reieșit aportul mobilizator al co
muniștilor în procesul de produc
ție, contribuția lor în rezolvarea 
operativă a problemelor ce a-au 
ivit în subteran.

Prin intermediul grupei de partid 
s-au făcut lună de lună cunoscute 
minerilor sarcinile de plan, felul 
*n care brigăzile din abataje reu
șesc să-și realizeze sarcinile de 
producție si angajamentele de în
trecere. Grupa de partid © urmărit 
șl a controlat cu operativitate mo
dul cum membrii și candidați! de 
partid se achită de sarcinile încre
dințate de organizația de bază, fe- 

. Iul In care sînt traduse în viată 
propunerile făcute în ședințele 
grupei. Unele din propunerile fă
cute de comuniștii din grupa de 
partid, ca de pildă, captarea apei 
la abatajul nr. 12, înlocuirea lem
nului cu armături metalice și al
tele au constituit obiectul u- 
nor analize în adunările generale 
aie organizației de bază. Analizate

temeinic, aceste propuneri au în
ceput si prindă viață în cadrul 
«actorului. Tot ca urmare a pro
punerii făcute de grupa d© partid, 
brigada de reparații capitale con 
dueă d© tov. Manta Ariștotel a 
fost sprijinită să înlăture unele 
greutăți pe care le întîmpina în 
proeesul de producție. îmbunătățiri 
substanțiale în activitatea econo
mică din sector, s-au făcut simțite 
si în urma aplicării propunerilor 
făcute de tov. Bendea Ioan IV, 
Chifor loan, Niculită Frosin, Rech 
luliu șl alți membri din grupa de 
parțld cu privire la mal buna or
ganizare a muncii 
rlrea continuă a 
cărbune.

In felul acesta
si-а adus din plin aportul la rea
lizările sectorului, care 
an a extras aproape 2000 
bune peste prevederile 
De remarcai că tona de
dată de minerii de la Cimpa a fost 
cu 6,03 lei mai ieftină decît sar
cina de plan, iar productivitatea 
muncii a crescut la f,265 tone 
bune pa post.

In adunarea de alegeri s-a 
bit și despre alte succese ale 
pei de partid. S-a arătat, de
dă. că de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent 
grupa de partid

în abataje, spo- 
producției de

grupa de partid

în acest 
tone căr- 
planului. 

producție

o=—

E casa fa,

căr-

vor-
gru-
pil-

grupa nr. 3

4ѴІ

îngrijeșle-o!
Pe această temă

■ recent o *conf?rintă 
bului de la Lonea. 
fost expusă de tov. 
Ibzeflna, membră a comitetului de 
femei din Lonea-

Comitetul de femei din Lonea 
a ’initial această conferință cu 

' Scopul dî a da exemple de felul 
CUR1\ trebuie îngrijit avutul obș- 

^ tesc »i cum să fie îngrijite locuin
țele oamenilor muncii.

Din referatul expus au T^i'eșit ’ 
o serie de realizări obținute pe 
acest tărfm. In sală, printre 
200 de participant: puteau fi 
zute tovarășele Masnik Ana, 
putată în circumscripția nr. 
Lonea, neobosită activistă a 
mitetului de femei din localitate, 
tovarășele Gbergheli Ileana, Duk 
Terezia, Sabo Iuliana, membră în 
comitetul de femei si altele.

La sflrșitul conferințe} au fost 
prezentate filmele de scurt metraj 
„Casa mea e ca o floare", „Oneș
ti", „Cartierul Floreasca" și al
tele

comuniștii din
au pregătit 12

djiitra cei mei vrednici muncitori . 
фв schimbul respectiv pentru a 
deveni membri șl candidați de 
partid. In această privință o acti
vitate susținută 
muniștli Burdea 
loan, Marinciuc 
re au sprijinit 
Gheorghe, Rotaru Ioan, Torac Ni- 
colae, Ristei Andronic. 
de răspundere au muncit 
coastă 
Jurca 
seanu 
grupei 
nici al organizației de bază.

Prin intermediul grupei de partid, 
tinerii 
loan și 
tivitatea 
ră la căminul cultural din locali
tate. Grupa de partid s-a îngrijit 
ca toți membrii 
partid de aici să 
ziare și reviste.

Participanții la 
legeri au subliniat sporirea rolu
lui grupei de partid în toate do
meniile de activitate. Cei care au 
luat cuvîntul pe marginea infor
mării prezentate au venit cu pro
puneri concrete pentru 
țirea activității grupei

au desfășurat co-
Nieolae, Porea

Vgails și alții ca
pe tinerii Macare

Cu spirit 
pe a- 

tov. Benko Iosif, 
Trîncă Petru, Poc-

linie ți
Candin,
Dumitru ?i alti membri af 
de partid, agitatori destoî-

Marinescu Aurel, Molan 
alții au fost atrași tu ac- 
culturală ce se desfășoa-

și candidați! 
fie abonați

adunarea de

Z.
ioca avut

în sala clu-
Conferința a
lng. Nicoarfi

(Urmare din

căutător al noului
pag. ba)

lucrează la

cei 
vă- 
de-

51 
co-

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

— Dar in prezent 
vreo inovafie ?

— Nu prea vrea ■ 
planurile, însă după 
cutat Intru» ședință 
cred că lucrază la 
vafie. Așteptăm să 

..binetuJui-:’ propunerea.
.„Ora tf>. in biroul sectorului 

III de ia mina Petrila era forfotă 
mare. Ingineri, maiștri mineri, mi
neri, toți veneau cu treburi. La 
masa de lucru din apropierea 
geamului, un tînăr citea carteo 
de raport. După un timp se adre
să celor de fată.

— Am lost ia abatajul 4, Ul
eiurile merg normal. Fiți atenti 
la armare. Materiale aveți, așa 
că ia treabă.

Dădea îndrumări clare și pre
cise. trecut în revistă situația 
fiecărui >oc de muncă dînd lămu
ririle necesare. Oamenii au pără
sit birou! lămuriți cu ceea ce a- 
veau de făcut.

După ce și-a terminat treburile, 
am avut o scurtă discuție cu

să-și spună 
cile am dis

ci cabinetului 
o altă ino- 
prezinte ca-

Mai sînt rezerve de creștere 
a randamentului în sector!

(Urmare din pag. l-a)

eozul în martie șl iulie, din cele 
trei brigăzi de la abataje două au 
rămas sub plan.

1 Deficiențe există și în ce pri
vește folosirea efectivului. Coefi
cientul de prezență nu a fost în
deplinit In ultimele șase luni. Ex
plicația î Numărul mare al absen
telor de la lucru. Se fa© multe 
nemotivate. De la începutul anu
lui s-au Înregistrat în sector peste 
360 absente pemotivate. In plus, 
lipsește îndrumarea și
tehnic. Maiștrii minieri în 
se ocupe de îndrumarea 
lor. de buna organizare a 
111 abataje și la pregătiri.

Ж

schimbat ricinei șefi de sectoare.
In sectorul II al minei Vulcan 

mai sînt numeroase rezerve da 
creștere a 
Ce 
Site 
tea 
mai 
corde o asistentă 
cată acestora pentru

controlai 
loc Să 

brigăzi- 
muncii 
acordă 

i mult timp transportului. Cu 
r te că partea mecanică munceș- 

;'*4 în general bine, mai sînt cazuri 
'etnd muncitorii, în marea majori
tate tineri, nu sînt suficient supra
vegheau și controlați de către 
maiștri. Insuficientă exigentă ma
nifestă. de exemplu, maistrul me
canic Moraru Gbeorghe. Conside
răm că un fapt care a influențat 
negativ asupra rezultatelor obți
nute de sectorul II este și acela 

Că în, timp de doi ani au fost

rezerve 
productivității muncii, 

trebuie făcut pentru a fi folo- 
dln plin ? Se impune din par- 
cadrelor tehnice să sprijine 
activ brigăzile miniere, să a- 

tehnică calîfi- 
a învinge 

greutățile cauzate de deranjamen
tele de natură tectonică din zăcă- 
mînt, pentru a spori viteza de lu
cru In abataje șl Ia pregătiri. Co
mitetul de secție sindicală este da
tor să muncească mai 
micșorarea numărului 
de la lucru insisttnd 
venirii îmbolnăvirilor 
llnd mgdul cum se folosesc con
cediile de boală. împotriva celor 
ce obișnuiesc să facă nemotivate 
trebuie luate măsuri disciplinare 
mai severe. Organizația de bază 
de partid să întețească munca de 
educare în rîndul muncitorilor din 
sector în scopul Întăririi discipli
nei, să. mobilizeze colectivul de 
muncă la îndeplinirea sarcinilor de 
pian la toți indicii si în primul 
rînd la productivitatea muncii — 
chezășia, succeselor La producție.

mult pentru 
absentelor 

asupra pre- 
si cont To

3

Incepînd din 14 octombrie la cinematograful Noiembrie'
Petroșani va rula filmul în culori, pe ecran lat, „Cei doi car© au 
furat luna”.

IN CLIȘEU ; Cadru din film.
de
la

a--

imbunâtă- 
de partid.

ȘUȘTAC

de muncilor.' Mese- 
am îndrăgit-д mult, 
ajutor miner, miner,

la Petrila de

aveți
lucrați $i

rn ai 
în

cărbunele ți 
vagonefilor și 
de lucru, Ră- 
propunerea în

Iscopul să ahu cite ceva din viata 
acestui tînăr.

' — Slnt fiu
ria de miner 
Ațțg lucrat ca
apoi mi-ат făcut studiile. Acum 
sînt. inginer. Lucrez 
peste zece ani.

~~ După cîte știu 
S№ffite inovații șl
prezent la o altă inovație.

Am proiectat un dispoziti'. 
de curățire a vagoneteîor. pe timp 
de iarnă Îngheață 
sterilul pe pereții 
ne dă toarte mult 
mine să-mi susțin
fața cabinetului tehnic.

— Alte proiecte de viitor 7
— Proiecte am multe insă nu-mi 

place să anticipez.
■ ■■Am intîlmt ja mina Petrila un 

tînăr ca mulți alții. Piu de mun
citor, el însuși tost muncitor, as
tăzi conduce un sector, important. 
II caracterizează simplitatea și 
modestia. Este un tînăr capabil, 
căutător ai noului, preocupat 
tlnuu să cucerească tot mal 
din tezaurul științei. Și cu 
ranță va reuși. Treptele pe 
a urcat plnâ 
cest lucru...

con- 
mult 
sigu- 
care

acum dovedesc a-

din 
nou 
lu
pe

categoriei 
în 7 mas

ai Dina- 
tîrziu, va 

din

Bogat program sportiv 
Ja Petroșani

Duminică, stadionul Jiul 
Petroșani va cunoaște din 
freamătul întrecerilor sportive, 
cepînd cu ora 10 dimineața,
terenul de handbal al stadionului 
se vor întîlni, într-un meci con- 
tînd pentru campionatul 
A, echipei i de handbal 
culin Știința Petroșani 
mo Brașov. O oră mai
avea loc meciul de fotbal 
campionatul regional dintre Știința 
Petroșani și C.F.R. Simeria. Du
pă-amiază, la orele ,15,30, începe 
meciul de fotbal de categoria В 
dintre Jiul Petrila 
Sirmei Cîmpia Târzii, 
deschidere meciul din 
orășenesc dintre 
C.FR. Petroșani.

— Industria 
avînd în 

campionatul 
G.C.V.J, și

întrecerile din cadrul 
primului concurs 

balcanic 
da tenis de masa

ATENA 12 (Agerpres).
In sala „Panathinaikos" din A- 

tena au început întrecerile pri
mului concurs balcanic la 
de masă. Un frumos succes 
purtat echipa feminină a 
noastre (Maria Alexandru,
Constantinescu), care s-a clasat pe 
primul loc învinglnd cu 3-0 echi
pei î Greciei, R.P. Bulgaria și Iu
goslaviei,
regisfrate în 
iugoslavă: Ella Constantinescu — 
Pire 2-0; Maria Alexandru — Lu-

tenis 
a ra
tării
Ella

Rezultatelr tehnice în- 
meciul cu echipa
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4
4
4
4
4
4
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4 
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a 
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VARIETĂȚI
Galerie de tablouri antice

Arheologii sovietici au desco
perit in regiunea munților Nurata 
din Uzbekistan o mare galerie de 
tablouri antice. Pe stincile abrupte 
aie munților au fost găsite peste 
2 000 de desene executate de ar- 
iiși din antichitate prin gravare și 
mai ales cu vopsea roșie.

Desenele inlățișează diferite a- 
nimale, precum și grupuri de oa
meni cu îndeletnicirile lor. Slnt 
zugrăvite scene de vînătoare, 
dans sau rugăciuni, oameni mer- 
gind pe jos sau cu căruța. Arheo
logii au găsit și locul de extrac
ție a vopselelor minerale: o peș
teră mare situată in munți.

Specialiștii consideră că aceas
ta este unica galerie de tablouri 
pictate pe stinci înttlnită pini a- 
cum-

Ungă combinatul metalurgic de 
la Kremikovți, au realizat ma
șini originale cu o înaltă pro
ductivitate. Printre acestea figu
rează o mașină de îndoit tablă, 
care aduce economii anuale nu
mai pentru această uzină ■, în va
loare de 24 000 leva. Noua ma
șină va avea o largă întrebuin
țare In industria construcției de 
mașini, ’г

4
4
4
4
4
♦
4
♦
4

Mașini originale 
de înaltă prodaetivitate

Muncitorii de la Uzina de re
ne

4
î jwațU mecanice, construit#

Descoperirea unor diamante 
în R. 5, Cehoslovacă

Stațiunea geologică pentru pros
pectarea zăcămintelor de diaman
te de lingă localitatea Trebenice, 
din nord-vestul Cehiei, a stabilit 
că structura «olului din această 
regiune corespunde celei a zăcă
mintelor de diamante din Iacuția. 
Pînă în prezent, în această regiu
ne au fost descoperite trei dia
mante; în anii 1869, 1929 și 1959, 
care sînt expuse la Muzeul Na
țional din Praga.

(Agerpres)

cic 2-0; Con«tantinescu, Alexan
dru — Lucie, Pire 2-0.

Alte rezultatei R.P. Bulgaria — 
Grecia 3-0; R.P. Bulgaria —> Iu
goslavia 3-0 i Iugoslavia — Gre
cia 3-0.

Clasamentul final i 1. R.P. Ro
mînă ; 2. R.P. Bulgaria; -3. Iugo
slavia I 4. Grecia.

Competiția masculini pe echipe 
a revenit reprezentativei Iugosla
viei care în finală a învins cu 
scorul de 5-3 echipa R.P. Romîne. 
Rezultate tehnice : Korpa—Giur- 

giucă 0-2 f Hrbud—Rețbi* 2-0; 
Vecko—Neguieșcu 2-1 ; Hrbud— 
Giurglucă 0-2 ; Korpa—Negulescu 
2-1 ; Ve-ко—Rethi 1-21 Hrbud — 
Negulescu 2-0, V*cko—Giurglucă 
2-C.

Celelalte rezultate: Iugoslavia-— 
Bulgaria 5-1 ; R.P. Ronaină—■Grecia 
5-1 ; R.P. Romînă—R.P. Bulgaria 
5-0 ; R.P, Bulgaria—Grecia 5-3.

Clasamentul final t l. Iugoslavia; 
2. R.P. Romînă ;
4, Grecia.

Astăzi vor fi 
gătorll celor 5

3. R.P. Bulgaria ,

cunoscut! învln- 
probe de simplu.

AatâzI la Moscova

Meciul U.R.8.S. — Italia 
eoutînd pentru 
Cupa Europei">r

MOSCOVA 12 (Agerpres),
A; lăzi are Joc la Moscova pri

mul meci dintre echipele de fot
bal ale U.R.S.S. Și Italiei contlnd 
pentru „Cupa Europri" 
Antrenorii celor două 
Beskov și Fabbri — au 
ziariștilor următoarele 
U.R.S.S. : Urușadze, Dubinski, Șes- 
ternev, Krutikov, Voronin, Koro- 
lenkov, Metreveli, Ivanov, Gusa
rov (Ponedelnik), Malafeev, Meshl.

ITALIA: Negri, Maldjni, Fa- 
chetti, Guarniarf, Salvadore,; Tra- 
patoni, Bulgarelli, Corso, Sormanl. 
Rivera, Pascutti.

inter-țări 
echipe — 
comunicat 
formații!

0

In Editura politică a apărui i

WILFRED BURCHETT

o»ra|ia „eaiârii it nut"
176 pag. 5,36 lei
Cartea este un amplu reportaj 

politic privind Vietnamul de sud 
în care este prezentat planul die- 
misto—american de izolate a popu
lației de mișcarea de 
prin incendierea satelor 
rea țăranilor în „satele 
ce" — adevărate lagăre 
centrare.

Autorul relatează despre mizeria 
și teroarea care domnesc în Viet
namul de sud sub regimul dictato
rului Ngo Dinh Dietn, regim detes
tat de popor.

eliberare 
și muU- 
șfrategi- 
de con-

C.FR


STEAGUL ROȘU

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE
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u- Au luat silrșit dezbaterile generale
' NEW YORK 12 (Agerpres).

Vineri au luat sfîrșit în Aduna
rea Generală O.N.U. dezbaterile 
generale, la care în actuala sesiu- 

‘ne au fost înscriși 96 de delegați. 
La ultima ședință consacrată dez
baterilor generale primul a luat 
cuvîntul reprezentantul Mexicului. 
Padilla Nervo. Acesta s-a pronun
țat în favoarea transformării Ame
rică Latine într-o zonă lipsită de 
arme atomice și a subliniat că 
Tratatul de la Moscova cu privire 
Ia interzicerea experiențelor nu
cleare trebuie continuat șt extins 
prin noi acorduri internaționale. In 
legătură cu aceasta 'el a subliniat 
că este utilă continuarea și extin-

derea lucrărilor conferinței celor 
18 state pentru dezarmare de le 
Geneva.

A vorbit apoi reprezentantul 
Irakului, Talib Hussein Șabîb, 
care s-a referit la situația din 
Orientul Apropiat, subliniind în 
special lupta unor țări din această 
regiune pentru cîștigarea indepen
denței. El a cerut, de asemenea, 
aplicarea unor sancțiuni împotri
va Portugaliei și Republicii Sud* 
Africane, dacă guvernele aceftet 
țări nu vor renunța Ia politica Iar 
de discriminare rasială.

A mai luat 
tanta Indiei, 
dit.

După încheierea dezbaterilor ge
nerale, Adunarea Generală va 
trece săptămîna viitoare la discu
tarea pe probleme. Luni urmează 
să fie discutată și votată rezoluția 
aprobată cu o majoritate covîrși- 
toare de voturi în Comitetul de 
tutelă prin care se cere Marii Bri
tanii să acorde independența Rho- 
dCttM de sud atunci cînd în aceas- 
M țară se va constitui un guvern 

«dfevărat reprezentativ.

cuvîntul reprezen-
Vijaya Lakshmi Pan

—Ѳ=—

------------- ©--------------

Componenfa comisiei care 
situația din Vietnamul

va ancheta 
de sud

Se intensifică acțiunile împotriva 
regimului instaurat de junta militară 

Domingo
în alte localități 
Dominicană, 
chis, de asemenea, 
va demonstranților 
bombe lacrimogene 
praștia.

In localitatea San 
coris, la est' de capitala 
menționează agenția 
Press, un mare număr de membri 
ai fostului Parlament', dizolvat de 
junta militară, s-au întrunit în- 
tr-un congres protestînd împotriva 
actualului regim militar.

la Santo
SANTO DOMINGO 12 (Ager

pres),
Potrivit agenției United Press 

International, la 11 octombrie în 
Santo Domingo a avut loc o pu
ternică demonstrație de protest 
împotriva loviturii de stat mili
tare care a înlăturat la 25 sep
tembrie pe președintele Juan 
Bosch. Poliția juntei militare a 
deschis focul împotriva demons
tranților, rănind nouă persoane. 
Agenția menționează că demons
trații asemănătoare au avut loc și

------------- ©

din Republica 
Aici poliția a des- 

focul împotri- 
și a 

pentru
utilizat 
ai îm-

Pedro de Ma-
i țării,

Associated

к

NEW YORK 12 (AgerpresJ
Președintele actualei sesiuni a 

Adunării Generale a O.N.U., Cai- 
los Sosa-Rodriguez, a anunțat vi
neri seară componența misiunii 
O.N.U. care va ancheta situația 
din Vietnamul de sud după marile 
demonstrații ale budiștilor și stu
denților. Misiunea este alcătuită 
din reprezentanți ai Afganistanu
lui, Braziliei, Ceylonului, Costa 

Ricăi, Dahomeyului, Marocului și 
.Nepalului. Ea este condusă de re-

------------- ©.

Afganistanului, Abdulprezentantul 
Rahman P-azhwak.

Președintele Adunării Generale 
a făcut cunoscut că misiunea va 
pleca foarte curînd în Vietnamul 
de sud și își va prezenta Adunării 
Generale raportul asupra consta
tărilor făcute în această țară cît 
mai repede posibil. Adunarea Ge
nerală va relua dezbaterea pro
blemei violării drepturilor omului 
în Vietnamul de sud după ce va 
primi raportul misiunii.

Generale 
rezolu- 
credlte 
dolari 

O.N.U.
In

eProba laminorului de 
de la Uzina „Ba+ory" din Silezia

S.U.A. continuă sepia exploziilor 
nucleare subterane

Mol tredite oettrg fmufarM 
О.И.0. îs (Nft

NEW YORK 12 (Agerpres)
Comitetul pentru problemele bu

getare al Adunării
O.N.U. a aprobat vineri o 
ție prin care se acordă noi 
în valoare de 18 200 000 , 
pentru finanțarea forțelor
din Congo. Această hotărîre 
seamnâ că trupele O.N.U. vor con
tinua șă rămînă în Congo pînă Ia 
30 iunie 1964. In favoarea rezo
luției au votat 68 de delegații. 11 
state — printre care Uniunea So
vietică și țările socialiste — au 
votat împotrivă, iar 18 state s-au 
abținut. 14 delegații nu au parti
cipat la vot.

О
WASHINGTON -12 (Agerpres)
Agenția Associated Press tran

smite :
„Comisia pentru energia atomi

că a S.U.A. a anuntat că vineri 11 
octombrie au avut loc două explo-

-=©=- -----------------

Avalanșă de reci 
în Per u

LIMA 12 (Agerpres).
Agenția Frahce Presse relatează 

că o uriașă avalanșă de roci s-a 
prăbușit' în regiunea muntoasă a 
văii Rio Santa (Peru), formînd un 
baraj înalt de 40 metri. Barajul 
împiedică scurgerea apelor și a- 
menință instalațiile hidroelectrice 
de la Pato. Avalanșa a fost pro
vocată de eroziunea solului. Ex- 
perții consideră că masa de roci 
care s-a prăbușit ar reprezenta 
86 000 metri cubi.

Uzina hidroelectrică de la Pato 
aprovizionează cu 'energie electri
că importantele uzine siderurgice 
de la Chimbote. Din Lima au fost 
trimiși 
pentru 
turare

la Pato ingineri specialiști, 
a căuta o soluție de înlă- 

a primejdiei.

O

0

VARȘOVIA 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P., 

la Uzina metalurgică „Batorv" din 
Silezia au avut loc primele probe 
ale noului laminor de profiluri. In 
luna octombrie, laminorul urmează 

înceapă producția de probă, iar 
luna ianuarie 1964 el va intra 
funcțiune. Prima parte a nou- 
laminor va da 80 000 tone de

acestuia va crește pînă la 110 000 
tone anual.

Instalațiile noului laminor sînt 
complet mecahizate, iar o parte 
din elft automatizate.

să
în
în
lui
produse laminate pe an, iar după 
terminarea construcției, capacitatea

zii nucleare subterane la poligo
nul experimental din Nevada —; 
una dintre ele în legătură cu dez
voltarea unor arme nucleare și 
cealaltă în scopuri pașnice

Ambele explozii au fost de pu
tere redusă, ceea ce - înseamnă că 
au avut o forță explozivă de notai 
puțin de 20 000 tone de trinitroto- 
luen.

Experiența in scopuri militare a 
fost cea de-a 13-a anunțat® la po
ligonul experimental din Nevada 
anul acesta, și cea de-a șasea de 
la semnarea Tratatului anglo-ame- 
ricano-sovietic pentru interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare cu 
excepția celor subterane.

Cealaltă explozie face parte din 
programul comisiei pentru folosirea 
pașnică a explozivelor nucleare, 
și este cea de-a cincea experiență 
în acest scop. In comunicat se 
spune că ea face parte dintr-o se
rie de experiențe menite să stu
dieze folosirea eventuală a explo
ziilor nucleare în lucrări de -exca- 
vație". i

Mexicul a rupt relațiile diplomatice 
cu Hondurasul

octombrie Ministerul a- 
externe al Mexicului a 

oficial ruperea relațiilor

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres)

La 11 
facerilor 
anunțat
diplomatice cu Hondurasul 
mare a recentei lovituri 
de stat care a avut loc în
țară. Totodată guvernul republicii

ca ur- 
militare 
această

Costa Rica a anunțat că nu recu
noaște noul guvern instaurat în 
Honduras.

Agenția Prensa Latina transmite 
că peste 200 de cetățeni din Hon
duras, printre care funcționari al 
guvernului fostului președinte Vi
lleda Morales, s-au refugiat în 
cursul ultimelor zile în Republica 
Salvador.

Declarația primului ministru
' l sosirea în Cairo

JOHANNESBURG. — După cum 
relatează ziarul sud-african „Star" 
oficiile poștale, telegrafice și tele
fonice din Uganda și Tanganica nu 
vor mai primi scrisori și telegra
me și vor refuza să efectueze con
vorbiri telefonice cu Republica 
Sud-Africană, în semn de protest 
împotriva politicii rasiale a gu
vernului Verwoerd.

CIUDAD DE MEXICO. — La 12 
octombrie au sosit la Ciudad de 
Mexico cosmonauții sovietici Iuri 
Gagarin și Valentina Tereșkova, 
care vor participa la lucrările ce
lei de-a 56-a conferințe generale 
a Federației internaționale de a- 
viație.

In aceeași zi, cei doi cosmonauți 
sovietici 
Mateos, 
care au 
nească.

ROSTOK. — Șantierul 
Warnow din Warnemunde 
a lansat la apă înainte de 
un al patrulea cargobot, „Wilhelm
Florin". Noul cargobot are un de
plasament de 10 800 tone.

SOFIA — In ultimele nouă 
luni, întreprinderile de țesături de 
bumbac din R.P. Bulgaria au 
<Ius de aproximativ șase ori 
multe țesături decît au fost 
duse în întregul an 1939.

au fost primiți de Lopez 
președintele Mexicului, cu 
avut o convorbire priete-

al Zanzibarului la
CAIRO 12 (Agerpres).
După cum s-a anunțat' la Cairo 

a sosit o delegație guvernamen
tală din Zanzibar condusă de pri
mul ministru al acestei țări, Mo
hamed Shamte.

La sosire, primul ministru a de
clarat ziariștilor că după ce Zan- 
zibarul își va cuceri independența 
la 10 decembrie a.c. guvernul său

va promova o politică externă de 
neangajare. Țara sa va depune e- 
forturi pentru a promova ideea u- 
nității africane. Zanzibarul a spus 
el, va deveni după cucerirea in
dependenței o țară cu un regim 
de monarhie constituțională, în
treaga putere * executivă revenind 
guvernului,' cars va fi răspunză
tor în fața rdunării naționale.

naval 
(R.D.G.) 
termen

pro- 
mai 
pro*

propunere a partidelor guvernamentale 
din Brazilia

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres) 
După cum transmite agenția 

Prenșa Latina blocul partideloj 
guvernamentale din Brazilia au 
propus Camerei Deputaților înfiin
țarea unei Comisii parlamentare 
care să cerceteze răspunderea gu
vernatorului Carlos Lacerda în 
mișcările subversive din tară. Du
pă cum se știe, guvernatorul reac
ționar al

încercat în ultima vreme 
felul de mijloace să pro- 
criză politică în țară.

statului Guanabara, La-

!

cerda, a 
prin tot 
voace o

Totodată, potrivit relatărilor a-
celeeași agenții, poliția braziliană 
a descoperit o însemnată cantitate 
de arme, muniții și grenade cu 
gaze lacrimogene, în localitatea 
Jacarepagua, care serveau pregăti
rii militare în secret a unor gru
puri de dreapta.

©--------------

Nasser nu va mai vizita Irakul
12 (Agerpres)

------------------ -ь - .....-------------------------------------------

Tratativele de la Paris privind 
crearea F

CAIRO
Ziarul „Al Ahram" publică o 

declarație a președintelui Republi
cii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, prin care acesta face cu
noscut că renunță la vizita pe care 
urma să o întreprindă în Irak în

cursul lunii octombrie.
Această hotărîre, subliniază zia

rul, a fost luată în urma publică
rii la 17 septembrie de către parti
dul Baas a unei declarații cate 
cuprinde atacuri extrem de vio
lente la adresa președintelui Na
sser.

PARIS 12 (Agerpres).
La cartierul general al N.A.T.O. 

din Paris continuă tratativele cu 
privire la crearea forțelor nuclea
re multilaterale ale NA.T.O. La 
convorbiri participă reprezentanți 
ai S.U.A., Turciei, R.F. Germane, 
Italiei, Belgiei, Greciei și Marii 
Britanii — numai 7 din cele 15 
țări, membre ale alianței atlanti
ce. In 
tale se 
vorbiri 
și ai
N.A.T.O., care, după сищ se știe, 
dlntr-un motiv sau altul, 
proiectului american de 
acestor forțe.

Vineri după-amiază a
publicității un comunicat 
privitor la prima ședință a gru- 
pulții de lucru însărcinat să stu
dieze toate aspectele proiectului 
american de Creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. 
In comunicat se arată- că grupul

cercurile politice occiden- 
remarcă lipsa de la con- 
a reprezentanților Franței 
altor țări membre ale

se opun 
creare a

tost' dat 
oficial

de lucru va studia modalitățile 
construirii forțelor nucleare mul
tilaterale, urmînd ca hotărîrea asu
pra creării propriu-zise a lor să 
revină guvernelor țărilor intere
sate.

In cadrul ședinței de vineri s-a 
hotărît crearea unui subgrup mi
litar care va studia, începînd de 
la 18 octombrie, la Washington, 
aspectele militare ale înfăptuirii 
acestui proiect.

Referindu-se la comunicatul pu
blicat la Paris, agenția France Pres
se menționează că paragraful în 
care se arată că propunerea pri
vitoare la crearea forțelor nuclea
re multilaterale revine propriu-zis 
guvernelor țărilor interesate „a 
fost cerut fără îndoială de Marea 
Britanie și Belgia care participă 
la tratativele de la Paris, fără să 
se fi angajat în prealabil asupra 
participării lor ■ la crearea acestor 
forțe".

Comentînd planul de creare 
forțelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O. în Europa, săptămînalul 
laburist . „Tribune" cere Statelor 
Unite ale Americii „să abandoneze 
treptat acest plan". „Tribune" ara
tă că înfăptuirea planului ar 
„constitui o piedică pe calea spre 
noi acorduri în care, judecind du
pă declarațiile sale, președintele 
John Kennedy își pune mari spe
ranțe". ..ț

In continuare ziarul scrie 
„din punct de vedere strateajK, 
forțele nucleare multilaterale 
inutile, pe plan politic sînt peri
culoase, din punct de vedere fi
nanciar sînt costisitoare, ele cr ea- 
ză piedici în reglementarea pro
blemelor europene... nu satisfac 
nici o necesitate și nu rezolvă nici 
o problemă, Planul de creare a 
torțelor nucleare multilaterale tre
buie abandonat pentru totdeauna", 
scrie în încheiere săptămînalul 
„Tribune".

a
ale
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