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O mică intervenție și... lumina albă 
fluorescentă va inunda din- nou strada.

Pentru oțelărîi
Tot mai mulți tineri din secțiile 

preparăției Petrila participă la 
țiunile patriotice de strîngere a 
rului vechi.

De la începutul anului tinerii 
părători au colectat și trimis 
lăriilor patriei peste 125 000 kg 
vechi. In acțiunea de strîngere 
metalelor vechi s-au evidențat 
mod deosebit utemiștii 
zațiile de bază nr. 1, 
au expediat oțelăriilor 
ton'S fier vechi. Dintre
tor -organizații, care au participat 
de fiecare dată la acțiunile de co
lectare a fierului vechi amintim pe 
Orza loan, Martoșan Alexandru, 
Gonciulea. Vasile, Spilcă Victor, Ko- 
kovay Zoltan, Ursa Cornel, Butnarii 
Constantin și Feldrian Vasile.

Pînă la sfîrșitul anului, tinerii din 
preparația Petrila s-au angajat să 
colecteze și să 
încă 25 000 kg

ac-
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Pe aici, trece drumul cărbunelui de Ia Anunoasa spre preparata Petrila.

Duminică 
8 noiembrie 

1964

Succese ele minerilor din Lupeni
zile
minerul But-

au contribuit în mod deosebit mine
rii Hîrșan Ioan, Blaga Mihai, Ko
pacz Ludovic, ajutorul miner Gio- 
cean Cornel și vagonetarii Molnar 
Ludovic și Rotaru Ioan, Cîștigul 
realizat de brigadă a lost pe măsura 
realizării — 136 lei pe post de miner.

atacări.

mttri de preabataj di- 
ambele armate în Т.Н. 
de preabataj transver- 
necesară efectuarea a 
In mod obișnuit pentru'

36 metri liniari 
de suitor

In 23 de
brigada condusă de 

naru Victor de la sectorul III a să
pat 45 m I de lucrări în vederea in
trării în exploatare a abatajului 
frontal nr. 5 vest din stratul 3 blo
cul IV. S-au executat 15 metri de 
baionetă, 15 
recțional — 
și 15 metri 
sal> A fost 
trei
un astfel de volum de lucrări este 
necesară o lună de zile. Alături de 
brigadieri au dovedit deosebită hăr
nicie minerii Fîcea Grigore, Busuioc 
Stoian și vagonetarul Savin Gheor- 
ghe. In luna 
are în frunte 
mitru, tot de 
rntat 72 m 1 
culcuș care leagă abatajul nr. 2 est 
și nr. 3 est, iar ortacii brigadieru
lui Onișor Nicolae au avansat cu 
64 m 1 la preabatajul de-la coperiș, 
fără a folosi exploziv.

octombrie, brigada ce 
pe minerul Vlad Du- 
la sectorul III, a îna- 

în preabatajtd de la

Randamente înalte
a realizat brigada de la panoul

II din stratul 15. Lucrînd numai cu 
a 

s-a • semnalat 
galeria de. 

ortacii minerului Molnar lo- 
la sectorul IV В au avansat

stratul 5, blocul. V, 
lungul a 10 zile bri- 

în frunte pe minerul 
de la sectorul IV A.

Suitorul a avut un profil de 9 m p. 
Deci, în zece zile s-au excavat 324 
m c de cărbune. Cu acest prilej a 
fost executată în termen scurt o 
lucrare urgentă, deoarece la termi
narea suitorului a intrat imediat în 
exploatare un abataj frontal de ma
re productivitate. De menționat că 
brigada — și îndeosebi minerii Hody 
Iosif. Cristian Pompei, Dineu Nico- 
lae. Dineu Gheorghe și vagonetarii 
Mecherel Marin și Bloț Coman - a 
dovedit abnegație, deoarece s-a lu
crat în condiții grele, ’ transportul, 
aerajul și aprovizionarea cu mate
riale făcîndu-se anevoios.

de atac în 
executat de-a 
gada ce are 
Diana Chițu

La împlinirea a 15 ani de apariție 
a ziarului „Drumul socialismului"

ciocanul de abataj — pușcărea 
fost oprită deoarece 
prezența metanului în 
cap — 
sif de 
cu 2G m 1 și au realizat o producti
vitate de 6,34 tone 
4,80 tone pe post 
titatea de cărbune 
octombrie se ridică 
cărbune. Aceste realizări 's-au obți
nut în ciuda faptului că au excavat 
cărbune tare. La succesul brigăzii

pe post față de 
planificate. Can- 
extrasă pe luna
la 53’, tone de

RECITAL DE PIAN
Mîine seară, la ora 20, va. avea 

lac în sala Teatrului de stat din 
Petroșani un recital dț .pian „Festi
val romantic" susținut de Magda 
Nîcolau-, solistă, a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu".

In .program Citopto, Liszt, Beetlio

din organ i- 
2 și 3, care 
între 17—52 
tinerii aces-

trimită oțelăriilor 
fier vechi.

O nouă inovație
Ьа mina Uricani se folosesc, pe o 

scară tot mai largă la susținerea lu
crărilor miniere, armaturile metalice. 
Pentru răpirea armăturilor Т.Н., un 
colectiv de inovatori de la Uricani, 
format din minerul Popescu Gheor- 
ghe, lăcătușul Berki Carol și mais
trul mecanic Deac Gavrilă a depus 
la cabinetul tehnic inovația intitula
tă „Metodă și dispozitive de răpire 
a armăturilor metalice 
din lucrările miniere", 
aplicată cu succes.

de tip clopot 
Inovația este

tineretFilme pentru
In cursul acestei săptămîni, la ci

nematograful din Paroșeni a fost 
prezentat un ciclu de filme educa
tive pentru tineretul școlar. Filmele 
au fost vizionate de 172 de pionieri 
ș: elevi. Printre filmele prezentate 
au fost „Drumul partizanilor" și 
„Printre oameni buni".

ședința de lucru a cercului literar 
„Minerul". Cu acest prilej au fost 
discutate cîteva din îhcercările lite
rare ale membrilor cercului. La ur
mătoarea ședință a cercului, ce se 
va ține în 22 noiembrie a. c., sînt 
invitați să participe și a-lți tovarăși, 
care doresc să devină membri ai cer
cului.

Acțiune patriotică
Locuitorii din străzile Horia și 

Cloșca din Lupeni răspund întot
deauna cu entuziasm la acțiunile de 
muncă patriotică. In ultimele zile, 
locuitorii celor două străzi au lucrat 
zeci de ore la curățirea drumului 
și canalelor de nămolul adus de ape. 
Ei au curățat, de asemenea, cana
lul de la marginea cartierului pînă 
la Jiu. Prin hărnicia colectivă a ce
tățenilor, străzile Horia și Cloșca 
sînt din nou curate.

Brigada de pregătiri condusă Kj 
de minerul Golița Doinisie de lag 
sectorul IV В al minei Lupeni 6} 
își îndeplinește în 
sarcinile de plan. In 
brie, planul brigăzii 

£ lizat în proporție de 
m Iată o parte din membrii brigăzii.

mod ritmic Й 
luna octom-G) 
a fost rea-jg 
140 la sută. &

Ședinfă a cercului literar 
„Minerul"

Ieri după-amiază, la orele 16 a 
aVut loc la sediul Comitetului pen
tru cultură și artă din Petroșani,

Lectorate pentru femei
Recent, Comitetul orășenesc al fe

meilor, în colaborare cu Comitetul 
pentru cultură și artă din Petroșani, 
au terminat instruirea responsabili-' 
lor cu lectoratele de cultură gene
rală pentru femei. Incepînd de azi 
lectoratele își Vor deschide cursurile.

Uzarea de către organele și organi
zațiile de partid a oamenilor muncii 
din regiunea noastră la sporirea pro
ducției de metal, cărbune, minereuri 
neferoase și pline.

La a 15-a aniversare de la apari
ția ziarului „Drumul socialismului", 
colectivul redacțional al ziarului 
„Steagul roșu", organ al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani și 
al Sfatului popular orășenesc, urează 
lucrătorilor din redacție, corespon
denților și colaboratorilor noi succe
se în îmbunătățirea activității zia
rului de tribună' de răspîndire a în» 
vățăturii marxist-leniniste, de mili
tant activ pentru traducerea in viață 
a sarcinilor trasate de Congresul al 
111-lea al P.M.R.

15 ani, la 7 noiembrie 1949, 
al ziarului

Acum
apărut primul număr

„Drumul socialismului".
Organ de presă al Comitetului re

gional Hunedoara al P.M.R. și al 
Sfatului popular regional, ziarul 
„Drumul socialismului" a militat, de 
la primul său număr; pentru înfăp
tuirea sarcinilor complexe pe care 

' Partidul Muncitoresc Romîn le-a pus 
in fața oamenilor muncii din regiu
nea Hunedoara în dezvoltarea indus
triei siderurgice, extractive, construc
toare de mașini, a agriculturii.

Ziarul „Drumul socialismului" s-a 
străduit — prin activitatea de zi cu 
zi a lucrătorilor săi, a zecilor și su
telor de colaboratori și corespondenți 
voluntari — să îndeplinească rolul 
de tribună de răspîndire a experien
ței înaintate, să contribuie la mobi-

a

COLECTIVUL REDACȚIONAL

Prologul viitoarelor 
succese

sintetiza în 
și iscusin- 

fabricii sînt 
Viscozei au

întrecerii suc-

Activitatea colectivului întreprin
derii „Viscoza" Lupeni în cursul 
celor 10 luni ce au trecut de la în
ceputul anului se poate 
două cuvinte: hărnicie 
țâ. Roadele colectivului 
evidente: Muncitorii
înscris pe graficul
cese deosebite : 6,2 tone fire de mă
tase produse peste plan față de an
gajamentul anual de 3 tone, 25 tone 
sulfura de carbon fabricate în plus, 
față de 28 tone cit prevede anga
jamentul anual precum și 67 mii lei 
economii la prețul

Căile pe care a 
tivul fabricii spre 
tor indicatori sînt 
relevată îndeosebi
a muncit colectivul pentru a pune 
în valoare rezervele producției. Mi
ca mecanizare, propunerile de ino
vații, ridicarea calificării au fost 
doar cîțiva din factorii ce au stat,

de cost, 
perseverat colec- 
atingerea aces- 
multiple. Merită 

pasiunea cu care

Ia baza utilizării judicioase a ma
șinilor și perfecționării continue a 
procesului tehnologic de fabricație. 
Succesele de pînă acum, experiența 
dobîndită constituie pentru colecti
vul fabricii temelia viitoarelor suc
cese. Muncitorii, inginerii și tehni
cienii filatori nutresc cu toții dorin
ța de a încheia exemplar anul a- 
cesta și de a păși în anul viitor 
pe treptele unei și mai rodnice ac
tivități economice.

La Viscoza Lupeni prologul pro
ducției anului viitor a început să 
fie scris de; pe acum. Din activita
tea cotidiană a colectivului se des
prind preocupări majore, menite să 
pună baza viitoarelor succese. Se 
fac pregătiri intense în * vederea 
îmbunătățirii calității firelor — in-

I.DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

de beton

1 IT ream. Pe trepte ,de beton 
L sau pe rampe improvizate.
Ь urcăm către cota + 30 m pe ur- 
[ mele oamenilor, pînă la ultimul 
, planșeu. La fiecare etaj, găsim
> imprimate in zidurile
1 ale viitoarelor apartamente siră- 
1 daniile oamenilor.
r Am ajuns deasupra ultimului
* etaj. In drumul nostru de la cota 
- zero în sus am legat cunoștințe 

noi și am îniîlnit cunoștințe vechi. 
j Pe dulgherii din echipele conduse 
t de Gheorghi loan și Geamăău Mi- 
r hai i-am cunoscut cină aici la Pe- 
r trila se turnau primii metri cubi 
■ de beton în pereții blocului turn.
> Acum i-am întUtiit din nou sus la 
i 30 de metri înălțime.
. Plouă. Oamenii cu ■ pelerinele pe

cap manevrează niște mecanisme 
noi, nefolosite pînă acum la con
strucția blocurilor înalte. E un 
sistem nou de turnare a planșeelor 
la blocurile turn; sistemul cu grinzi 
extensibile, care va înlocui „pădu
rea" de popi și contravinciuri ne
cesară — de altfel — la turnarea 
unui planșeu. Sînt aici dulgheri și 
mecanici. Fiecare are
tea" lui, dar adevărul e 
unul din ei nu a mai lucrat 
noul sistem. Totuși lucrările pro
gresează. La ultimul planșeu, plat
formele cu grinzi extensibile au 
fost montate. Mai rămine de bă
tut seîndura cofrajului și cu a- 
celeași platforme se vor turna toa
te planșeele. Alți oameni lucrează 
jos. Acolo au fost turnate deja

„specialita- 
că nici 

cu

to

două planșee prin vechea metodă 
a susținerilor cu lemn. Acum, se 
lucrează la tencuieli, la montarea 
tîmplăriei. Aici ■ se află zidarii din 
echipa lui Kjnal loan și tlmplarii 
din echipa condusă de Popescu 
Jenică. Ii vedem pe oameni prin 
hăul ce se deschide sub noi de la 
30 m înălțime.

Plouă. Dar oamenii s-au ridicat 
deasupra orașului și acum, lnir-o 
clipă de răgaz, îi privesc prin 
pîcla deasă noile contururi. Și 
așa, privii de la această înălțime, 
orașul este tot mai arătos; tot mai 
cutezător.

Și urcușul oamenilor spre înăl
țimi seamănă cu urcușul vieții 

noastre: continuu.
I. CIOCLEI
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2 STEAGUL ROȘU

Q&țLitu.L it/ului de g.ue&
KHnic 

spărgea 
neafi,

Inlli mai încet, apoi din ce in ce 
mal puternic, zgomotul sacadat, cu
noscut de mult, pătrundea în came
ra In 
garâ. 
ducii, 
linte, 
el șt,
Intlmpinare, Cu ochii ațintiți privea 
tftnul pini ce acesta dispărea după 
prima cotitură. I se părea că miș
carea pistoanelor trece prin ittîmn 
& cucerindu-l bucățică cit bucățică. 
Dimineți de-a rlndul, zile in șir, me- 
bahicii de locomotive puteau vedea 
tui copilaș cu părul răvășit și cu 
ochii albaștri întîmpinind trenurile la 
sosire și petrecîndu-le cu privirea. 
Cei be făceau silnic nuvelă ca tre
nul se obișnuiseră să-i facă bezele. 
Sănducu ipi ridica minuța trandafi
rie răspunzlnd cu bucurie tuturor. I 
se părea că mecanicul de locomotivă 
Ore cea tftai frumoasă meserie din 
ItiMe. El duce șt aduce toată mulți- 
mta asta de oameni de la tin capăt 
tn oltul al țării. Purta mecanicilor 
o stimă deosebită, un respect bare 
ttfoștea pe fiecare zl te el înțelegea 
ttiUi bine rostul și tainele meseriei, 
lot. Uneori, cind locomotivele se de
părtau spre punctul de alimentare, 
ііи pierdea prilejul să le 
thăi îndeaproape. Intr-o zi 
Itlc, văzindu-l Cum stătea 
Mișcat, îi vorbi prietenos:

Plișttule, nu vrei să 
tifonul ăsta cu apă de la flntihă ?
- Ba 

târli.
Apucă 

în scurt 
I It părea că făcuse și el ceva pen-

șuieratul prelung al trenului 
liniștea începutului de dinu-

cflre dormea copilul șefului, de 
Intra un tren in stafie. Săn- 
oum li plăcea mamei să-t a- 
tfl trăgea doar pantalonii pe 
ea de fiecare dată, li teșea in

tru drumul la care mecanicul va 
pomi In aurind cu locomotiva. Vroia, 
după Ce locomotiva pleca, din gară, 
sd strige, să spună tuturor;

— Știți voi cine i-a adus apă ? 
Hei, nu știți. But După o mită ezi
tate, eu bujorii tnfloriți inoportun 
obraji, ii rugă:

— Nene, nu vrei sâ mă fel și 
mine puțin sus?

— Vino, fu răspunsul.
Acolo uitase de toate. Inima

rresăitu Infioridă de emoții. încălzi-

l‘ău

tn

pe

ii

■ -атітіми

■ chită
ОСООООббООСХХЭОООѲОООООООООООООООООООС 

tă de focul pasiunii, îi clocotea la fel 
ca apa din cazanul înaintat ■ de do
goarea cărbunilor aprinși.

~ iți ріш sâ
ve? îl 
bind,

— Da...
Ar fi

mult. Ar fi

întrebă
CbndUci loco înot i- 

mecanicul zîm-

să spună mai 
e in 

ПШПаі să 
liniile ne- 
ln seara 
mai vesel 

cu

Pe ecranele cinematografelor din Petroțani

cerceteze 
lin nleca- 
acole ne-

umpli bi

bb — răspunse Sănducu ho-

bidonul in mina dreaptă și 
timp era cu el înapoi, plin.

vrut
vrut să spună că 

stare să renunțe la orice 
poală și el să zburde pe 
sfirșite. cu o locomotivă, 
aceea se întoarse acasă
ca niciodată. H povesti tatălui 
lux de amănunte toată istoria zilei, 
li vorbi de „nenea Mecanicul" ca- 
re-i spusese că-l ihenntâ Anton, ca 
despre un om extraordinar de bun. 
Nu uită sâ-i amintească de faptul 
că acesta-i promisese Că
cind va Mai trice, prin gara lor, îl 
va urca din nou în locomotivă. După 
mai multe zile, asemănătoare, cu ex- 

înțelese că pa
nii ,e numai un

Călătorii care-l cunoscuseră 
uitat.

Plecase la școală. Taina sltwelor 
era frumoasă, dar pană mugurii 
pasiunii tui din copilărie iși desfă
ceau necontenit petalele, [rescind și 
ronfitrindu-se an de an. Ocupațiile 
zilnice îl împiedicau să mai piardă 
tirrlpul pe lingă locomotive...

Intr-o zi, nea Anton, pensionat de 
acum, cobori din tren. In stație, me
canicul de la locomotiva trenului cu 
care venise, ii strigă cu voce sonoră, 
bărbătească :

— Să trăiești nea Ântoane I
Bătrînul ridică mina în semn de 

salut și privi pină ce personalul îi 
dispăru din fața ochilor.

— Cine era ? — întrebă un con
sătean curios. Gir o mișcare totală 
a capului care indică clădirea gării 
fostul mecanic răspunse :

— Sănducu, băiatul șefului tie 
gară.

Porni apoi încet spre casă. Unde
va, în apropiere de stația următoa
re răsună an șuier de locomotivă. 
Inima bâirinului pensionar svicni de 
o mare bucurie lăuntrică. Un zîmbet 
de mîruirie se statornici în colțul bu
zelor. Cu Capul întors spre tubul de 
unde izvor isc- șuieratul, șopti ca pen
tru sine:

— Copilul șefului de gară...
IOAN BtlREȚEA 

student

Incepînd eu data de 12 noiembrie 
ecranul cinematografului „Re

publica", va rula filmul „Ciociarâ". 
o coproducție italo-franceză, reali
zată în studiourile „Tițanus", după 
romanul lui Alberto ‘‘_____

Pentru acest film, Sophia Loren, 
interpreta principală, 
mlui Oscar 1962“ ai 
tru cea mai bună interpretare femi
nină" la Cannes 1963.

Mofavia.

a primit „Pre- 
,(Premiul pen-

simpli din Italia, cîrdășia dintre 
fasciștii Italieni șl naziștii ger
mani. El urmărește cu multă since
ritate și căldură umană tragedia 
unei categorii de oameni mediocri 
care se complac intr-un climat e- 
goist de lașitate șl ambiții perso
nale, supuși prejudecăților religioa
se și sociale învechite.

Filmul sugerează Ideea că nici e- 
liberarea Italiei de către trupele a-

O secvență din

Filmul e un tablou zguduitor al 
războiului, cu întreaga sa gamă de 
atrocități și orori. E o evocare rea
listă 
iînd 
date

a fascismului în agonie, ară- 
consecințele dezastruoase pe 
le-a avut asupra oamenilor

filmul „ClOclara11

linte nu ѵй aduce liniștea șl ferici
rea dorită de poporul Italian. E o 
operă Care cofițiiie elemente de cri
tică socială deosebit de virulentă, 
un film cu conținut antinssist, de
mascator.

„MORAL ’
Celălalt ecran petroșănean. „7

113

bH

atunci

plic afli tatăl
riali ea ІШ Sănducu 
neunș trecător:

„Anii au trecut
ea trenurile prin gara lui Sănducu.

ипыі după altul,

Buletin teatral petroșănean l

я Făgăduielile"
de LUCIA DEMETRIUS

volumul său de nuvele, L.u-

Azi, 8 noiembrie, pe scena tea
trului nostru va avea loc un spec
tacol cu comedia „Gaițele" de Ale- 
Xtuidru Kirfțeseu.

Succesul obfinut de această co- 
thedte din fondul de bază al drama
turgiei noastre originale o tedOllian- 
d6 Spectatorilor prin deosebitele sale 
calități, prin virulența satirii și ha
zului situațiilor. Spectacolul cu pie
sa „Gaițele", in interpretarea colec
tivului teatrului nostru, reprezintă 
ăflul dill, spectacolele de succes ale 
Stagiunii, mult apreciat de cei ce 
l-аи vizionat.

„Măsură pentru măsura", 
din perioada de maturitate 
Will.

lucrare 
a marelui

☆

A intrat, de asemenea, 
fie comedia „Titanic-vals"

tn repeți- 
de Tudor 

MușateScu, a cărei prerriierâ este 
gramată pentru mijlocul lunii 
cembrie.

pro- 
de-

☆

☆ ‘

In ctirlnd teatrul va prezenta in 
premieră un nou spectacol din dra
maturgia shakespeariană: comedia

lntre viitoarele premiere pe 
le va programa teatrul minerilor, fi
gurează drama romantică „Intrigă 
șt iubire" de Fr. Schiller, comedia 
Sud-americană „Copacii mor in pi
cioare" de A. Cașona și piesa isto
rică „Hăzvan. și Vidra" a clasicului ! 
nostru В. P. Hașdeu.

Care

In
cia Demetrius abordează o tematică 
diversă, atenția autoarei îtidreptttl- 
du-se deopotrivă către mediul satu
lui sau al orașului, explorînd viața 
din zilele noastre sub cal» mai fe
lurita aspecte ale ei.

Incepînd cu prezentarea unui o- 
bișnuit aspect din Munca bfigHili 
artistice la țară (Spectacolul) tn 
care reliefează participarea tuturor 
— tineri șl bltrlni — la procesul 
de largă culturalizare a maselor, de 
familiarizare a acestor mase cu 
preocuparea pentru frumos, cu emo
ția artistică șl terminîitd cu poves
tirea de largă respirație „Făgă
duielile" în care se verifică evolu
ția spirituală ascendentă a celor 
patru eroi legați printr-o încercată 
prietenie, autoarea vădește pe în
treg parcursul volumului său pre
ocuparea de a reda aspectele inoi* 
toare, înaintemergătoare ale vieții 
noastre de 
tăzi.

Pe
Noiembrie1', va riila între 11 și 
noiembrie filmul „Moțai *83“, o pro
ducție a studiourilor din R.F.O. Re
gia si scenariul aparțin Iul Ralf 
Thiele.

Pe ecranele cinematografelor 
noastre a rulat acum cîțiva ani un 
alt film realizat de Rșlj Thiele și 
anume „Rosemarie11. Filmul era o 
critică ascuțită la adresa deseom 
punerii morale a burgheziei ’ din 
R.F.G. Aceeași intenție pare că ani
mă autorul și în privința filmului 
„Moral ’63", dar aici în locul cri
ticii corosive întîlnlm mai 
o oglindire a scandalurilor 
dene din R.F.G.

Marion Matter, proprietara 
ce poartă pe firmă inscripția 
nepreclsă da semnificație: „Asocia-

cufînd 
men

casei 
foarte

țlâ pentru promovarea relațiilor in
time", e arestată în urma unui de
nunț făcut ia poliție de către ținui 
din prietenii săi apropiați, Mager- 
Clave. Acesta o acuză că ar fi co
mis excrocherii, ar fi provocat scan
daluri publice șl pentru desfrîu pro
fesionist. La anchetă, Marion nea
gă totul și răspunde cu cinism acu
zațiilor ce i se aduc, fiind sigură 
că prietenii ei o vor salva din pe
nibila situație. Totuși, la propune
rea reporterului Adorf, reprezentan
tul unei edituri de scandal, Marlon 
e dispusă să facă în schimbul unei 
Sume fabuloase de bani, mărturisiri 
despre viața ei, despre casa pe cere 
o întreține sub firma mai sus amin
tită. De aici pelicula urmărește po
vestirea amfitrioanei.

as-

Tinerele Ordog Eva și В unea Mariana din Urlcani sînt artiste amatoare talentate ți 
cititoare pasionate . Deseori după terminarea repetiții lor se abat pe la bibliotecă pentru 
a împrumuta cărți.

lată-le alături de bibliotecara clubului, Stoiouleecu Susona, dare Ie recomandă din itM- 
mbk noutăți intrate în bibliotecă.
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Ійі nou film sovietic
Studioul cinematografic Moslilm 
terminat filmul artistic de lungii

metraj dăapfe Alexandr. Ulianov, 
tratele mai mare al lui Lenin, care 
a fost executat de guvernul țarist in 
1887 pentru atentatul împotriva ța
rului Alexandru al ІП-Іеа.

Filmul înfățișează în amănunțime, 
în special ultima perioadă a vieții 
lui Alexandr Ulianov — pregătirea 
atentatului, arestarea, ultima întîJ- 
nire cu mama sa, procesul.

Caiei Chopin
Eu prilejul împlinirii a 160 de 

ani de la nașterea marelui compo
zitor Fryderich Chopin, care se va 
aniversa anul Viitor' va apare 
mul caiet 
țtonală 'Ц 
Chopin.

întreaga 
tomuri și 
8 ani. Volumele vor cuprinde și a- 
precieri critice ale unor mari per
sonalități muzicale mondiale.

(balade) din ediția 
operelor complete ale

pri-
ПЙ- 
lUi

36operă va cuprinde
se va edita în cursul a

Cadran plastic
Ф Cea de-a șasea bienală 

de civilizație și artă rema
nd, organizată de către mu
nicipalitatea din Bologna, 
s-a încheiat de curînd. Au 
fost expuse peste 600 de o- 
pere de artă (Sculptură, pic
tură, mozaicuri, vitralii, ce
ramică), provenind din prin
cipatele muzee italiene și 
străine (Louvre. Biblioteca 
națională de ia Paris, Mu
zeul din Budapesta).

Importanța științifică a d* 
cestei expoziții — una din
tre cele mal mari organiza
te vreodată tn Europa — 
Se datorează faptului că a 
prilejuit confruntarea în an
samblu Și sab diverse as
pecte a unor lucrări care 
ilustrează un oapitol de sea
mă al antichității.

& La Paris s-a pus în 
vftizaire o colecție cu o mie 
da stampe, care prostată 
іам^іпі din istoria Fran

ței. Un număr mare din a- 
cestea prezintă evenimente 
legate de epoca lui Napo
leon : campaniile militare, 
căsătoria cu Joeefina și a- 
poi tu Maria Luisa, încoro
narea, nașterea regelui Ro
mei .etc.

© Arno Breker a termi
nat de curind sculptura bus
tului lui Jean Cocteau. Ba 
a fost instalată în localita
tea Milly-la-Foret. Bustul, 
început acum doi ani. a 
fost executat numai după 
fotografii, deoarece încă de 
pe Atunci Cocteau era pred 
suferind pentru a puten 
poza.

© Întreprinderea de Artă 
decorativă din Budapesta 
confecționează în unul din 
atelierele sale o ceramică 
cate se apropie mult de 
ceramica Haban.

Ceramica Haban este spe- 
ctklltetea olarilor germani

care s-au refugiat în Un- ț
garia încă de pe timpul 
războaielor religioase. Pro- j

. cedeul constă în pictarea i
pe un fond alb a numai pa- *
tru culori : cafeniu închis, t
verde, galberr și albastru. *
Luînd ca principiu de bază j
această tehnică veche, ola- «
rii maghiari au creat nenu- *
mărate articole din cerami- *
că. care vor apare în cu- *
rînd în magazinele de ar- 
tizanat ale Budapestei *

i
© La cabinetul de stăm- *

pe din Geneva s-a deschis *
o expoziție retrospectivă a J
activității artistice de 30 de 
ani a gravorului elvețian , t
Pierre ăubert. Lucrările lui 1
Aubert, simple, dar vigu- 1
roase, constituie o adevăra- *
fă epopee a satului elvețian. *• 
Apreciat și peste hotare, j
Pierre Aubert a primit pre- *
miul pentru gravură la Sa- t
Ionul de iartiâ de la Paris. *
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Prologul viitoarelor succese
Eficacitatea — cerință importantă 

în munca de partid
Comuniștii din organizația de ba

ză de la I.C.O. Petroșani a-au pre
zentat în fața adunării generale 
pentru darea de seariifi ți alegerea 
noului birou cu un frumos bilanț 
de realizări. Condus și însuflețit 
de organizația de bază, colectivul 
întreprinderii a reușit ca în perioa
da trecută din anul acesta să de 
pășească planul producției globale 
cu 6,9 la sută, să aducă îmbună
tățiri simțitoare transportului in co
mun. Față de anii trecuți з-в Im 
bunătății curățenia și salubrizarea 
orașului, s-a extins cu kilometri în
tregi rețeaua de apă potabilă în 
localități. A fost evidențiat in adu
narea de alegeri colectivul secției 
apă care, în urma ploilor torențiale 

\ din lunile iunie și octombrie ».c., a 
muncit cu rîvrtă pentru refacerea 
conductelor de apă distruse, pentru 
a da apă populației în termenul cel 
mai 'scurt.

S-au făcut multe, dar totuși re
zultatele nu sînt la nivelul cerințe- 
іо^ al posibilităților existente. In 
cursul celor trei trimestre încheiate 
din anul curent, ia indicatorul be
neficii peste plan s-a înregistrat un 
minus de 164 000 lei, iar prețul 
de cost a fost depășit cu 147 000 
lei.

Așa cum a reieșit în adunare, 
principala cauză a acestor steri de 
lucruri o cohstitilie faptul că ve
chiul birou nu a asigurat Ca mă
surile luate de organizația de ba
ie, hotărîrile adoptate se albă efi
cacitate, 3ă duca la îmbunătățirea 
muncii, la întărirea disciplinei. In 
această privință se pot da multe 
exemple. S-au luat măsuri bune, 
bine gîndite, dar, fără să fie apli
cate, ele nu au dus la rezultatele 
scontate.

Se poate arăta, de exemplu, că 
hotărîrile șl planurile de măsuri e- 
laborate de organizația de bază 
sînt strîns legate de îmbunătățirea 
mimfiii unor sectoare de activitate, 
de îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere. Și totuși unele attgaja- 
«nenteș unii indicatori de plan nu 
sînt realizați. Angajamentul de în
trecere prevede realizarea în acest 
an a unei economii la prețul de 
cost de 75000 lei. Acest obiectiv
au s-a înfăptuit, dimpotrivă, așa

Șoaptele de la miezul nopții
De felul meu nu sint fricos. Măr

turisesc însă că șoaptele pe care 
le-am auzit azi noapte, iti-au pus pe 
gincluri. Și de ce n-aș spune-o, 
am simțit chiar furnicături prin șifa 
spinării. Pai puneți-vă In locul meu, 
să Văd ce ați fi zis 7 Să știi că ești 
singur-singuret in toată casa și deo
dată să auzi lingă tine niște șoapte I 
Era miezul nopții. Nu, nu oă fie tea
ma. Nu m-am gindit citași de pu
țin la stajii. Știam aă ele nu există 
decit in închipuirea noastră. Și apoi 
o-ani spus că de felul meu nu sini 
fricos. Gu toate astea... Dar sa lă
săm lucrurile să vorbească.

Citisem pîhă tlrziu, așa că de abia 
apucasem să ațipesc. Deodată prin 
somn, mi s-a părut că cineva vor
bește lingă mine.

—- A adormit ?
— Așa mi se pare.
— Ei, atunci putem sta de vorbă 

liniștite. Mai IrttU să facem cunoș
tință. Eu та numesc...

Nu am auzit ultimul cuvim. Mă 
mișcasem- in pal. Șoaptele au amu
țit subit. Eh, mi-am zis, poate că 
am visat eu ceva. M-am întors pe 
partea cealaltă să adorm. Somnul 
însă îmi fugise. Așteptam După 
eitva timp aud iar șoapte Ungă mine

— Știi, nu aș vrea să mă audă 
Eu sini Stan-pățitul. Nu-l cunosc 
încă pe acest om. Mai știi ce soartă 
fie așteaptă. Eu abia am scăpat de 
Mea.

—- Mie îmi spui t Păi dacă îți spun 
eu oful meu ai să-mi plîngi de milă.

Mă frec la ochi. Nu true, dormeam. 

cum s-a arătat mai sus s-au înregis
trat pierderi. Conducerea întreprin
derii și îndeosebi tov. ing. Nicolai: 
Ștefan, directorul întreprinderii, n-a 
ținut întotdeauna seama de masuri
le elaborate de organizația de 
partid. Această atitudine nu a fost 
combătută cii tărie și la timp. Bi
roul organizației de bază poartă o 
vină serioasă că n-a controlat siste
matic și n-a ttas la răspundere 
conducerea întreprinderi! de felul 
cum se preocupă de traducerea în 
viață a măsurilor stabilite, de asi
gurarea condițiilor necesare îndepli 
uirii tuturor indicatorilor de plan. 
Așa se face că hi magazie stau Imo
bilizate și cresc in mod dejustifieat 
stocuri supranOrltiatlve de piese șl 
materiale ce se ridică la 038 Ota 
lei. Depășirea prețului de cost se 
datorește si altor cauze. Nu se re
cuperează întotdeeUrta unele piese 
auto ce pot fi încă valorificate. Se 
plătesc amortismente pentru o se
rie de autobuze ce nu funcționează 
din cauză că serviciul aprovizionării 
nu a procurat piesele de schimb 
necesare punerii lor îți funcțiune.

Lipsa de grijă pentru asigurarea 
eficacității muncii de partid, pen
tru aplicarea în viață a măsurilor 
elaborate se poate constata și In 
alte laturi ale activității organiza
ției de bază. In darea de seamă se 
menționează că tuturor membrilor 
și eandidaților de partid li s-au 
repartizat sarcini concrete. Totuși, 
ihiif membri ai organizației de ba
ză, între care tov. ManCiu Marian. 
Palgabor Dlonisle, Roman Grigore. 
Gruia Alexandru, Pal Pavel sînt 
inactivi. Alții, între care tov. Dra- 
gotesc Ioan, Gicea Ioan, Anghel 
Teodor, Balea Ludovic, Hegeduș 
Andrei lipsesc de la adunările ge
nerale ale organizației de bază, Iar 
biroul nu a luat din timp măsurile 
cuvenite pentru îndreptarea acestei 
Stări de lucruri.

Majoritatea membrilor de partid 
care au luat cuvîntul pe marginea 
dării de seamă au combătut eu tă
rie lipsurile manifestate atît în ac
tivitatea vechiului birou al organi
zației de bază cît și în munca tov. 
Nicol au Ștefan. S-a arătat, bună
oară, ей tovarășul Nîcolau nu în
totdeauna știe Cum să se comporte

De data asta am aumt olar șoaptele 
Ungă mine. Prind curaj și întreb: 
„E cineva in cameră f Vorbește că 
te-ат auzit". Nimic. Nici o mișcare, 
îmi pierise somnul și liniștea. A- 
prind lumina. Cercetez peste tot. Nu 
mi-a scăpat nici un ungher. Degeaba. 
Totul era In ordini. Mă întorc mai 
liniștit in pat. hotărlt să observ cu 
atenție dacă se miti aude ceda. Ѳгісе 
ar fi, o să tac. Poate că am să mă 
dumiresc. Și lnir-adet>ăr, nu după

FOILETON
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mult timp aud din nou:
— Sper că acum s-a liniștit. Pu

tem să continuăm discuția. Și cum 
iți spuneam slnt de la Biblioteca o- 
rășenească Petroșani.

— Ei fugi soro de aici. Nu cred, 
lartă-mă dar și eu tot de acolo sint. 
Nu te-arn văzut niciodată.

— îmi pare rău, dar nici eu nu 
te-ат văzut acasă la mine. Uite, 
să-mi pierd toate filele pe drum, dacă 
te mint.

— Cred aă știu atunci cauza de 
ce nu ne-ат cunoscut. La drept 
vorbind nici nu ne pulsam cunoaște. 
Păi eu am ieșit din bibliotecă pe 25 
iunie anul trecut. A venit tovarășul 
Tăbăcaru Constantin să mă împru
mute pentru a li citită. Dar,., s-a 
„îndrăgostit" așa mult de mine 
îneît nu rma mai înapoiat. De abia 

față de salariații întreprinderii, li 
Se adresează- pe un ton jignitor.' 
unebri fără ternei, îi amenință.

Biroul organizației de bază a 
manifestat îngăduință făță de direc
torul întreprinderii, care în mod ne
justificat a schimbat pe unii mem
bri de partid capabili din locurile 
liotSrîioafe ale producției. La I.C.O. 
Petroșani se obișnuiește frecvent să 
86 schimbe din serviciu sau să se 
transfere dintr-o localitate în alta taxa
toare. dispeceri ele. pentru simplul 
mdtlv că au cutezat să critice con
ducerea întreprinderii pentru anumi
te lipsuri.

Criticile și propunerile membrilor 
de partid. .'îotătîrea adoptată de a- 
duiiares generată constituie pehfru 
nutri birou itn program concret de 
muncă rodnica. In cadrul adunării 
generale pentru darea de seamă și 
alegeri au liiat cuvîntul tovarășii 
Karpinecz loan, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani, Momeu Satrioilă, președintele 
C.L.S. Petroșani, cate au dat co
muniștilor de alei indicații prețioa
se privind întărirea disciplinei de 
partid, întărirea muncii politice. 

Vorbitorii au ară
tat că printre sar
cinile importante 
ce stau în fafă 
noului birou, iui 
loc de seamă îl 
ocupă activizarea 
grupelor de par
tid, îmbunătățirea ' 
muncii de primire 
în partid, întări
rea răspunderii 
comuniștilor față 
de bunul mers al 
producției, îmbu
nătățirea contro
lului de partid a- 
supra conducerii 
administrative.

Tainele moto
rului sînt desci
frate eu ușurin
ță de mecanicul 
Boștină Constan
tin de la l.R.T.A. 
Petroșani. El face 
reparații de bur>8 
calitate.

zilele acestea am ă/uns din nou la 
bibliotecă, și asta In urma unei so
mații.

— Ba tot la fel am pățit. Am fost 
împrumutată de la bibliotecă pe 27 
noiembrie, tot anul trecui, de către 
Măreai Mircea, pe atunci student în 
oftul l la l.M.P Acum nu știu ducă 
mai e student... La bibliotecă m-am 
înapoiat de curmă. Așa se face că 
nu am ptltut să ne cunoaștem.

Uite, acum Bind stau și mă 
gindesc mai bine: să știi că noi to
tuși am fost mai norocoase. Păi eu 
cunosc vreo clteva surate de-ale 
noastre care de mai bine de un an 
nu s-au mai întors la bibliotecă. Nu, 
nu au fost împrumutate mereu de 
alții. Sînt tot la cei care temu luai 
prima dată. îmi închipui ce blestem 
pe capul lor. De exemplu, eleva 
Sandor Eva din clasa a VI-а de la 
Școala generală de 8 ani nr. 4 Pe
troșani a împrumutat de ItP biblio
tecă încă din 18 iunie anul trecut 
vreo 4 surioare de-ale noastre, Cio- 
cirfan Viorica — muncitoare la 
P.T.T.R., tot vreo 4, din 16 aprilie 
1963. Magda Lucreția, funcționară 
ia aceeași unitate a împrumutat din 
31 noiembrie 1963..

— Păi exemple de oameni din a- 
ceștia Iți pot da și eu cite vrei. Am 
autit că s-au trimis mai bine de 100 
de somații Unor ueiiitort" pentru a 
înapoia cărțile împrumutate anul 
trecut: Dima Mircea, muncitor la 
B.R.lf.M.P., Mucenic loan, muncitor 
la LC.Q., Poenaru loan, funcționar 
La 1.0J.L. și mulți, mulfi alții. Ce-i

(Urmate din pag. 1-U)

dice deficitar în activitatea idtre- 
prinderii. Bunăoară, față de angaja
mentul de a produce 04 la sută 
din totalul producției, mătase de 
calitate superioară extra 4- prima, 
întreprinderea a produs abia 02 la 
sută. La acest neajuns au concurat 
o seamă de cauze obiective, mal 
ales neajunsurile privind deservirea 
întreprinderii cu utilități. Dintre a- 
cestea amintim doar apa industria
lă care in acest an, prin făptui 
că stația de filtrare a întreprinderii 
a devenit insuficientă, a intrat in 
procesul de fabricație cu multe im
purități, înrăutățind' mult calitatea 
firelor.

Dar factorul Hotăritor în asigura
rea unei calități superioare a firelor 
îl constituie conducerea corectă a 
procesului de producție, respectarea 
Întocmai a parametrilor de fabrica
ție. Devierile de la acești parametri 
duc Ia viscoză care filează greu, 
bobine umflate, la fire cu caracte
ristici fizlco-mecatllce necorespunza- 
toare. In întreprindere a existat pre
ocupare pentru respectarea parame
trilor de fabricație. S-au pus la 
punct aparatele de control — ter
mometrele de la presele de merceri- 
zare, termografele de la desfibra- 
toare. S-a pus accent pe întărirea 
controlului din partea maiștrilor a- 

măi interesant că printre aceștia 
„alții" se numără și un om care se 
ocupă cu legile. Poate al auzit de 
avocatul Ivan Orlov. Află bă din 
luna august anul trecut a împrumu
tat trei cărți și nici acum nu le-a 
înapoiat. Și dacă n-nri ști că există 
și un articol de lege pentru acest 
lucru... I

Am ascultat această discuție. Poa
te că au mai discutat in continuare. 
Eu Insă mă liniștisem. Știam de tinde 
proveneau șoaptele. Veneau de la 
cele două cărți ce le împrumutasem 
de ciieva zile de la Biblioteca 
orășeneasca din Petroșani, De data 
aceasta am adormit repede. Ani a- 
vut și un vis plăcut. Se făcea că tel 
amintiți de cele două surate, erau fu
găriți de cărțile ce le împrumutaseră 
cu un an în urmă. Eu priveam zim- 
bind ca un om care nu are de ce se 
teme.

4 doua zi, cum m-am sculat, de
oarece terminasem de citit cele două 
cărți împrumutate, le-am luat Sub 
braț si direcția bibliotecă. Na de 
alta, dar n-aș fi vrut ca mline- 
poimîine să povestească și de mine 
la fel. Mi s-a părut că Ia un mo
ment dat cărțile ce le aveam sub 
braț și-au făcut cite un semn dis
cret de mulțumire, rfdșcînti din file.

■ C. COTOȘPAN

P. S. Dacă nu credeți că cele re
latate s-au intlmplat aevea, nu aveți 
decit Să le ascultați și dumneavoas
tră noaptea. Sint sigur insă că cei 
care au obiceiul să nit meu înapoie
ze cărțile împrumutate, nu vor auzi ' 
laude la adresa lor. Dimpotrivă... 

supra executării corecte a diferitelor 
operații. Totuși, calitatea necores
punzătoare a firelor ie datorește 
Itică, In bună măsură, abaterilor de 
iu disciplina tehnologica. I*i secția 
a ll-a filatură sa filează încă bo
bine la posturi ale căror monturi 
curg. La spălarea bobinelor nu se 
acordă atenția cuvenită temperatu
rii apei, fapt ce face să nu se înde 
părteze întreaga cantitate de sulfura 
de pe fire etc.

Remedierea acestor deficiențe re
clamă aportul '**4nteegului colectiv. 
Dovadă că în întreprindere există 
preocupare pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate sînt măsurile 
preconizate șl udele chiar aplicate 
m acest sens. Iată doar cîteVa: 
punerea la punct a tuturor aparate
lor de măsură și control aflate in 
dotare, intercalarea pe conducta de 
aer comprimat a unui dispozitiv 
prevăzut cu șicane pentru a reține 
'tnpurltățile din aer, usigurfnd fn 
felul acesta o viscoză cit mai cu
rată la filaj. Se va intercala pe 
conducta ce alimentează cu apă spă
lătoria de bobine, un filtru supli
mentar spre a asigura spălătoria cu 
apă cît mai curată. In scopul ridi
cării productivității muncii și îmbu
nătățirii calității lucrărilor de în
treținere se va deschide tn prima 
parte a lunii noiembrie uri, cura de 
ridicare a calificării pentru lucră 
torit de întreținere. Se prevede in
tensificarea controlului tehnic în 
schimburile II și III asupra respec
tării parametrilor de fabricație etc.

In anul (965 producția de calitate 
superioară extra și prima, va repre
zenta 70 la sută din totalul pro
ducției. Atingerea acestui obiectiv 
va fi sprijinită și de alte măsuri: 
se va da în funcțiune o nouă Stație 
de alimentare cu apă industrială, o 
nouă spălătorie modei nă de bobine. 
Totodată, se vor da în funcțiune în
că 5 mașini de bobinat și 6 de ră
sucit.

PR06RAM DE RAM
, 9 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Pieee de 
estradă, 7,45 Soliști de muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 8,04 Muzică interpretată de 
fanfară, 9,02 Potpuriuri și fantezii 
de estradă, 9,20 Muzică populară din 
regiunea Crișana, 9,35 Muzică din 
operete, 10,30 Concert coral, 11,00 
Melodii din filme, 11,30 Muzică 
populară, 12,35 Pagini dirt operete, 
13,10 Melodii populare interpretate 
de Eleonora Bisorca, Neiu (Â-ian și 
Florea Burnea, 14,10 „Te iubim ti
nerețe" — program de cîntece, 14,30 
Vreau să știu, 15,31 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 16,10 Muzică 
ușoeră de Noru Denietriad, 17,02 
Prelucrări corale, 17,15 Arii dta o- 
pere interpretate de Iolanda Mărcti- 
lescu și Cornel Stavru, 17,40 Tinerețea 
ne e dragă, 18,15 Revista economi
că radio, 19,30 Din comoara folclo- 
rtilui nostru : jocuri din Moldova, 
20,40 Lecția de limba rusă. Ciclul I, 
21,15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8.35 Muzică populară, 10,00 0- 
verturi la operete, 11,45 Formații de 
muzică ușoară, 12.35 Soliști de mu
zică populară, 14,00 Muzică ramf- 
neasefl de estradă, 15,30 Muzică U- 
șoară. 16,30 Melodii populare, 18,00 
ii. L. Caragiale despre muzksă — 
montaj muzical-literar, 19,05 Valsuti, 
19,50 Muzică din operete, 20,40 Me
lodii lirice, 21,3p Oameni de seamă 
din Istoria culturii: Tforațiu. Evo
care de Lascăr Sebastiari, 22,00 
Muzică ușoară interpretată de Anita 
Zubovlci și Stane Mancini.

Cinematografe
9 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Al ifeuălea truffle; REPUBLICA: 
Pășesc prin Moscova; PETRILA • 
Nu-i loc pentru al treilea; LONEA: 
Descoperirea lut Julian Boii; L1VE- 
ZENI : Vîntul sudului; ANINOASA: 
Contele de Monte Cristo, seria 1--11; 
VULCAN : Elena din Troia; LU- 
PENI MUNCITORESC : Ciolftil 
Elena.
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STEAGUL ROȘU

ййй militară ii demonstrația oamenilor mantii 
de la Moscova

S-au încheiat dezbaterile plenare 
ale Conferinței U.N.E.S.C.O.

MOSCOVA 7 (Agerpres).
La ora 9 dimineața în Piața Roșie 

din Moscova a început tradiționala 
paradă militară în cinstea celei de-a 
47-a aniversări a Revoluției din Oc
tombrie. Parada a fost primită de 
ministrul apărării al U.R.S.S., Ro
dion Malinovskî.

Mii de oaspeți, aflați în tribuna 
din Piața Roșie, au salutat cu căl
dură pe conducătorii partidului co
munist și statului sovietic, precum 
șl pe conducătorii delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale țărilor 
socialiste și ai altor delegații sosite 
la Moscova cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 7 Noiembrie.

După trecerea în revistă a trupe
lor, mareșalul Maiinovski a rostit o 
cuvîntare.

Parada militară, care a durat 40 
de minute, a fost deschisă de absol
venți ai academiilor militare. Apoi 
au defilat marinari și grăniceri, a- 
viatori și elevi ai școlilor militare.

In rîndurile celor prezenți la pa
radă a stîrnit un deosebit interes 
trecerea subunităților de trupe pen
tru arma rachetă. Au trecut pentru 
prima oară rachete antiaeriene de 
mari dimensiuni, care pot distruge 
orice ținte aeriene rapide, ce zboară

Reformă agrară 
în Brazilia

BRASILIA 7 (Agerpres).
Congresul brazilian a adoptat vi

neri cu 277 de voturi pentru și 35 
contra proiectele de amendament la 
constituția în vederea unei reforme 
agrare. Textul de lege adoptat cu
prinde două prevederi principale: 
Proprietarii latifundiilor expropriate 
din motive de „utilitate publică sau 
de interes social" vor fi recompen
sați prin indemnizații sub titluri de 
datorie publică și nu prin bani li
chizi cum prevedea constituția; sta
tul federal, nu comunele, va fixa și 
primi pe viitor impozitul funciar. O 
altă dispoziție a noii legi care reți
ne, de asemenea, atenția comenta
torilor de presă, stipulează că agri
cultorii care vor valorifica și exploa
ta timp de zece ani, fără titlul de 
proprietate, un teren de mai puțin 
de 100 hectare, vor deveni în mod 
automat proprietari.

încercări de fotografiere 
a planetei Marte

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat la Washington că nava cosmică 
„Mariner-3“, lansată joi de la Cape 
Kennedy în direcția planetei Mărte, 
gravitează spre o orbită solară și 
peste puțină vreme va înceta să mai 
transmită semnale spre Pămînt.

Pe de altă parle, în ce privește 
orbita navei, specialiștii de la 
N.A.S.A. sînt de părere că a doua 
treaptă a rachetei purtătoare 
„Atlas-Agena" — a încetat să func

Manifestări antiguvernamentale 
în Vietnamul de sud

SAIGON 7 (Agerpres).
Studenții din Vietnamul de sud 

își manifestă opoziția față de noul 
guvern sud-vietnamez și politica sa. 
Aproximativ 1 000 de studenți s-au 
adunat vineri la Saigon pentru a a- 
duce critici aspre noului guvern. Ei 
au cerut numirea unui alt prim-mi- 
nistru și au protestat împotriva in
cluderii în guvern a unor persona
lități legate de regimurile trecute

Vineri, presa sud-vietnameză a

atît la înălțimi mari cît și mici, ziua 
și noaptea, pe ploaie, ninsoare și 
ceată. Au fost întîmpinate cu aplau
ze rachetele gigantice — de apărare 
antirachetă, capabile să distrugă 
orice rachete balistice, aflate la foar
te mare distantă de obiectivele ce 
trebuie apărate. Au fost prezentate 
și rachetele cu rază lungă de ac
țiune care pot fi lansate de pe sub
marine aflate în submersiune. Ele 
sînt prevăzute cu puternice încărcă
turi nucleare.

Au apărut apoi uriașele rachete 
strategice intercontinentale, care pot 
lovi cu mare precizie chiar și țintele 
de dimensiuni relativ mici.

După tradiționala paradă militară, 
în Piața Roșie a avut loc demonstra
ția reprezentanților oamenilor muncii, 
care a Fost precedată de defilarea 
sportivilor.

Declarația 
de externe

ANKARA 7 (Agerpres).
In declarația făcută la sosirea sa 

la Ankara, după vizita de la Mos
cova. F. C. Erkin, ministrul afaceri
lor externe, s-a referit la convorbi
rile avute cu conducătorii sovietici, 
arătînd că el le-a explicat poziția 
Turciei în problema cipriotă.

„In cursul acestei vizite, a spus 
Erkin, au fost găsite posibilități 
reale pentru strîngerea legăturilor 
de bunăvecînăt.ate și de întărire a 
colaborării bazate pe încredere reci
procă, pași pozitivi au fost deschiși 
pe această cale".

Intr-o declarație anterioară, făcu
tă în timpul escalei Ia Atena, Erkin.

La expoziția internațională de trofee 
de vînătoare

FLORENȚA 7 (Agerpres).
La Expoziția internațională de tro

fee de vînătoare deschisă la Floren
ța participă Austria. Algeria. Bul
garia, Cehoslovacia, Camerun, Elve
ția, Italia, Iugoslavia, Mozambic, 
Polonia, Romînia, Somalia, Uganda, 
Ungaria și U.R.S.S.

Țara noastră prezintă 10 trofee de 

ționeze cu cîteva secunde înainte de 
momentul prevăzut, imprimînd o vi
teză insuficientă navei în momentul 
în care părăsea zona atracției teres
tre.

După cum s-a mai anunțat „Ma- 
riner-3“ urma să transmită prin te
leviziune imagini ale planetei Marte 
în momentul apropierii de aceasta, 
în luna iulie 1965. Acum, cînd nu se 
mai poate conta pe reușita experien
ței, specialiștii de la N.A.S.A. fac 
pregătiri pentru lansarea navei „Ma- 
riner-4“, avînd aceeași misiune.

publicat articole îndreptate împotri
va guvernului. Influentul ziar „Hanh 
Dong“ scria că „nu trebuie să ve
dem ce va face noul guvern pentru 
a ne exprima poziția". Ziarul arată 
că guvernul a adoptat o politică 
împotriva „celor mai stimate și pu
ternice forțe ale țării : budiștii și 
.studenții". Majoritatea ziarelor de 
limbă vietnameză, care apar la Sai
gon, au urmat poziția ziarului „Hanh 
Dong".

PARIS 7 (Agerpres).
Delegații la cea de-a 13-a sesiune 

a Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. 
au adoptat vineri după-amiază în 
unanimitate rezoluția privind sarci
nile acestei organizații în domeniul 
întăririi păcii, colaborării și coexis
tenței pașnice a statelor cu sistemele 
social-economice diferite.

Prin aceasta s-au încheiat dezba
terile plenare ale Conferinței gene
rale a U.N.E.S.C.O.

Conferința generală a subliniat că 
U.N.E.S.C.O. poate și trebuie să-șl

In Bolivia a fost
LA PAZ 7 (Agerpres).
In capitala Boliviei, a fost resta

bilit calmul. In cursul zilei de vi
neri. instituțiile comerciale, indus
triale și publice și-au reluat activi
tatea normală. Rămîn închise încă 
școlile și institutele de învățămînt

ministrului 
turc Erkin
referindu-se Ia problema Ciprului, a 
menționat, potrivit agenției Reuter, 
că „în Cipru nu există o majoritate 
și o minoritate, ci două populații ca
re conviețuiesc — grecii și turcii — 
iar comunitatea turcă din insulă nu 
va accepta nici o dată conducerea 
comunității grecești". In legătură cu 
posibilitatea găsirii unei soluții în 
problema Ciprului. înainte de viitoa
rea sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.. Etkin și-a exprimat părerea 
că aceasta depinde de guvernul grec, 
precizînd că „dacă Grecia va conti
nua să se mențină pe aceeași pozi
ție, noi vom apăra cu hotărîre punc
tul nostru de vedere în fața O.N.U.".

cerb carpatin, 15 de capră neagră, 
33 de căprior, 10 de mistreț, 5 de urs 
brun, 3 de lup și unul de rîs.

Juriul internațional al Expoziției 
apreciind valoarea trofeelor romîneștl 
a decernat 3 premii speciale pentru 
cele mai frumoase trofee din primele 
10 ale Expoziției acordate pentru 
urs, capră neagră și mistreț. Vînatul 
romînesc a primit următoarele dis
tincții : 52 medalii de aur. 17 medalii 
de argint și 2 medalii de bronz.

Din cele 77 de trofee prezentate 
de vînătoriî romîni 74 de exponate 
au fost medaliate.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
BONN. Președintele partidului U - 

niunea germanilor care luptă pen
tru pace și libertate, Weber, pu
blică în ziarul vest-german „Deutsche 
V olkszeitung" un articol în care spri
jină îdeea creării unei zone denuclea- 
rizate în Europa centrală și cere 
Botui-ului să renunțe la actuala sa 
strategie militară.

BELGRAD. La Fabrica „Soko“ 
din localitatea iugoslavă Mostar a 
fost construit prototipul primului a- 
vion autohton destinat necesităților 
agriculturii. Specialiștii consideră că 
el va satisface pe deplin exigențele 
și va fi mai ieftin decît avioanele 
cu profil asemănător de pe piața 
mondială.

TOK.IO. Peste 50 de studenți mem
bri ai organizației „Zengakuren", au 
fost răniți și alți 31 au fost arestați 
în cursul unor ciocniri violente cu 
poliția la 7 noiembrie în apropierea 
bazei americane de la Yokosuka.

WASHINGTON. Agenții F.B.I.-ului 
din Jackson (statul Mississippi) au 
arestat vineri doi segregaționiști albi 

intensifice activitatea contribuind Ia 
destinderea încordării internaționale, 
la asigurarea păcii generale și dez
voltarea relațiilor de bună vecinăta
te între țări. Conferința generală a 
chemat toate statele membre ale 
U.N.E.S.C.O. să se călăuzească în 
relațiile dintre ele după principiile 
coexistenței pașnice și colaborării 
pașnice.

Conferința generală a cerut direc
torului general și Consiliului execu
tiv ca în activitatea lor să se că
lăuzească de spiritul acestei rezoluții.

restabilit calmai
superior. Generalul Rene Barrientos, 
fost vicepreședinte în timpul lui Paz 
Estenssoro, a devenit șeful juntei 
militare. Generalul Alfredo Ovando 
Candia a fost numit în funcția de 
comandant suprem al forțelor arma
te boliviene. Alți 14 membri ai jun
tei militare dețin posturile guverna
mentale. In noul guvern va fi inclus, 
de asemenea, fostul președinte al 
Boliviei, Hernan Sites Zuazo.

Intr-un interviu acordat presei, 
Barrientos a. declarat că actualul 
guvern bolivian va respecta trata
tele și acordurile internaționale în
cheiate de Bolivia cu celelalte țări. 
El s-a pronunțat pentru o mai strîn- 
să legătură cu „țările cu care Boli
via are legături tradiționale".

A fost restabilit calmul, potrivit 
relatărilor agențiilor occidentale de 
presă, și în restul localităților din
țară. tieră cu Congo.

O nouă crimă a autorităților 
sud-africane

PRETORIA 7 (Agerpres).
Crima de la Pretoria s-a comis 

cu cîteva ore înainte de întrunirea 
Comitetului O.N.U. pentru cercetarea 
politicii de apartheid au relatat a- 
gențiile de presă sîmbătă dimineața. 
Autoritățile sud-africane s-au grăbit 
să-i execute pe cei trei patrioți, Vu- 
yusile Mini, Wilson Khanyinga și 
Zinakel Okabu, vineri seara, deși 
execuția fusese amînată pentru sîm
bătă dimineața.

Ignorarea de către guvernul Ver- 
woerd a protestelor și mesajelor din 
întreaga lume a stîrnit un uriaș val 
de indignare. Congresul Național 
African, interzis în R.S.A., a dat pu
blicității la Londra un comunicat în 
care se arată că „executarea celor 
trei activiști sindicali de frunte con- 

care s-au făcut vinovați de asasina
rea celor doi negri ale căror cadavre 
au fost găsite în fluviul Mississippi 
în luna iulie. Asasinii vor fi deferiți 
unui tribunal din localitate.

NEW YORK.. O expoziție cuprin- 
zînd obiecte personale ale fostului 
președinte al S.U.A., John Kennedy 
este prezentată în prezent în mai 
multe orașe ale Statelor Unite, după 
care va putea fi vizitată și de locui
torii unor orașe din Europa.

PEKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, vineri, la Pekin a 
fost semnat un acord privind comu
nicațiile aeriene între R. P. Chineză 
și Indonezia.

DAMASC. Autoritățile siriene au 
intensificat campania ostilă declan
șată de mai multă vreme împotriva 
actualului regim din Irak.

La 6 noiembrie a fost organizată 
la Damasc o demonstrație cu prile
jul inaugurării unei așa-zise „săptă-

In legitiri tn reziltnieie
alegerilor li» S. II. 1.
NEW YORK 7 (Agerpres).
După numărarea voturilor, în peste 

99 la sută din numărul circumscrip
țiilor electorale, în alegerile prezi
dențiale din S.U.A. de la 3 noiem
brie. președintele Johnson a obținut 
42 328 350 voiuri, în timp ce senato
rului Goldwater i-au revenit 26 640 178 
voturi. Agenția Reuter informează 
că rezultatele oficiale finale ale a- 
legerilor se așteaptă să fie comuni, 
cate peste cîteva zile.

Acțiuni ale forțelor 
patriotice angoleze

LUANDA 7 (Agerpres). .>
Forțele patriotice angoleze dau lo

vituri serioase trupelor colonialiste 
portugheze, se spune într-un coma- 
nicat ai statului major al armatei de 
eliberare națională a Angoleî. In 
cursul unui puternic atac în locali
tatea Cuango. din nord-estul Ango- 
lei detașamentele forțelor de elibe
rare națională au provocat trupelor 
portugheze grele pierderi în oameni 
și au capturat mari cantități de ar
me și muniții. Un atac asemănător 
a fost lansat în regiunea centrală 
din Angola, la Quisongo, unde tra
pele portugheze au pierdut mai bine 
de 50 de oameni și au fost nevoite 
să părăsească pentru o zi localita
tea. In afara atacurilor organizate, 
detașamentele de partizani atacă șl 
distrug patrulele portugheze. Aseme
nea acțiuni au fost înregistrate, în
deosebi, în jurul capitalei - Luanda 
— în regiunile centrale și de fron- 

stituîe o adevărată declarație de răz
boi la adresa poporului sud-african 
de către guvernul rasist al lui Ver- 
woerd". La Londra au loc ma
nifestații de protest în fața ambasa
dei R.S.A. din Trafalgar Square.

Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru cercetarea politicii de a- 
partheid, Achkar Marof a declarat 
că va cere Consiliului de Securitate 
să ia în discuție politica rasistă a 
guvernului sud-african, care prezin
tă un pericol din ce în ce mai mare 
pentru securitatea Africii.

Vineri seara, după execuție, la 
Pretoria s-a anunțat că încă un a- 
frican a fost condamnat la moarte 
în baza acelorași legi cu privire la 
sabotaj, legi” ce contravin Declara
ției drepturilor omului.

mini de solidaritate cu poporul ira
kian". Pariicipanții la demonstrație 
au scandat lozinci împotriva mare
șalului Aref și a celorlalți conducă
tori irakieni. O demonstrație similară 
■a avut loc și la Alep.

CARACAS. La Caracas s-a anun
țat că Venezuela a hotărît să sus
pende relațiile gale diplomatice cu 
Bolivia, ca urmare a preluării pute- 
rii în această țară de către o juntă 
militară.

WASHINGTON. Agenția Asociated 
Press anunță că președintele Johnson 
a cerut lui Douglas Dillon să rămî- 
nă in funcția de ministru al finanțe
lor al S.U.A. Douglas Dillon face 
parte din aripa moderată a partidu
lui republican care a primit cu re
zervă desemnarea senatorului Barry 
Goldwater drept candidat preziden
țial al acestui partid.

WASHINGTON. Vasul atomic a- 
merican „Savannah" va părăsi du
minică Philadelphia pentru o vizită 
în mai multe porturi europene între 
care Lisabona, Barcelona și porturi 
italiene. El se va întoarce în S.U.A. 
Ia 18 decembrie.
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