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Proletari din toate țările, uniți-vă I

Ne aflăm într-un magazin 
de legume și fructe. Face par
te din noul complex comer
cial intrat de curînd in func
țiune în cartierul Livezeni. Ca 
responsabilă de unitate, lo
cuitorii din cartier au întîlnit 
aici o cunoștință mai veche: 
pe tovarășa Andrei Ida, o lu
crătoare cil comportare civili
zată, care respectă pe cumpă
rători și este respectată. Do
vadă a hărniciei și conștiin
ciozității ei este și faptul că 
magazinul din același cartier 
ce ba condus și-a depășit pla
nul pe primele 9 luni cu 15 la 
sută, iar în condica lui de su
gestii șl reclamații nu vei găsi 
scriș nici un reproș.

DUPĂ TREI 
LUNI...

era
an,

Cu toate că Danciu le 
brigadier de aproape un 
ortacii nu-l prea ascultau. 
Disciplina și organizarea în 
brigadă lăsau de dorit. Drept 
e că și condițiile în care 
munceau erau anevoioase — 
ape de infiltrație, un plan 
înclinat intrat în presiune pe 
care se face transportul ma
terialelor și cărbunelui. Aba
tajul 501 era totodată unul 
din locurile de muncă înde
părtate ale sectorului. Planul 
nu se realiza in nici 
Si asta cu toate că 
de Danciu munceau 
vrednici și pricepuți
nerii Achilov și Haliciuc, 
iutorii de mineri Lunguiețe 
și Manila, vagonetarii Cui- 
sar și Vereș.
Maiștrii se 

eori cum 
ă scoată
e la abatajul
Șeful sectorului, tinărul 

nginer Rebeleanu Vaier, s-a 
hotărit in ce/e din urmă să-i 
иopună minerului Tecar Ed
mund, secretarul organizației 
de partid din sector, să preia 
conducerea abatajului 501. 
Propunerea s-a discutat și 
In una din ședințele de bi
rou ale organizației de partid.

— Pe mine m-a 
de mult problema 
vreau să vă spun 
mea; sînt de acord 
eu abatajul de la
Și-a. dat părerea Tecar.

...Peste cîteva zile Tecar 
s-a prezentat la frontul de 
la nr. 501. Era pentru prima 
dată cînd i se încredința 
funcția de brigadier și sim
țea cd are emoții.

Printre primele păreri ca
re i-a iost dat. să le audă : 
,.Și așa n-o să facem mare 
lucru că e mare planul!".

FR. VETRO
'Continuare în pag. 3-a)
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' Ancheta noastră

CUViNTUL DAT VA FI RESPECTAT I
Zilele lunii octombrie cunosc un zor deosebit pe 

șantierele de construcții social-culturale din Valea Jiului. 
Zidarii și mozaicarii, zugravii și parchetarii, tencuitorii și 
instalatorii lucrează zi și noapl. pentru realizarea blocuri
lor prevăzute a fi date in folosință in acest an.
й 542 de apartamente, cuprinse în 9 blocuri impună

toare — unele cu 8—10 etaje — sint în prezent în „fo
cul zorului" pe șantiere. Predarea acestora urmează să se 
facă peste cîteva săptătnini. Apoi vor urma alte blocuri, 
încît pînă la sfirșitul anului toate locuințele planificate 
vor fi date în folosin ță.

CUV1NTUL DAT VA FI RESPECTAT I Aceasta este 
hotărirea unanimă a colectivelor șantierelor, hotărire expri
mată prin entuziasmul, strădania și eforturile colectivelor 
de muncitori și tehnicieni constructori pentru executarea 
rapidă a finisajelor la primul lot de blocuri.

După ce. în actuala 
stagiune a adus în fața 

spectatorilor piesele 
„Passacaglia" și „Cînd 
vine barză", Teatrul de 
stat Valea Jiului din 

Petroșani prezintă astăzi, 
la ora 19, a treia pre
mieră cu piesa în trei 
tablouri „MEDALIILE BĂ- 
TRțNEI" de J. M. Barrie 
și piesa într-un act „SE 
FACE ZIUĂ de Zaharia 
Bîrsan.

Scenagraiia primei pie
se este realizată de An

drei Ivăneanu-Damaschin, 
iar a celei de-a doua de 
Elena Zăbavă. Marietta 
Sadova semnează regia 
ambelor piese.

In rolurile principale 
apar: Marietta Sadova. 
Gh. lorlănrscu, Elisabfta 
Belba, V. Suchici-Nedel- 
cu. V. Suciu-Tifor. Mar
cel Popa și Ion Tifor.

Inovații propuse 
și inovații aplicate

PETRILA. Ing. GORNOVI- 
CEANU ADRIAN — șeful 
șantierului de aici ne-a de
clarat : 96 apartamente vom 
preda în zilele următoare 
Primul din blocuri — E 7 cu 
56 apartamente — este gata, 
așteptînd doar comisia de 
recepție,. Săptămîna viitoare 
va intra în recepție și celă
lalt bloc — Fi — cu 40 a- 
partamente — unde în pre
zent, se execută ultimele fi
nisaje.

ZAMȘA ȘTEFAN — măie
stru, secretarul organizației 
de partid.: în . cadrul unei 
recente adunări generale a 
organizației de bază noi am 
analizat cu răspundere situa
ția lucrărilor la blocuri; pre- 
conizind executarea» finisaje 
lor în brigăzi mani, comple
xe, Această metodă de lucru

De la începutul anu
lui și pînă în prezent. 
Ia cabinetul tehnic al 
preparației de cărbune 
din Coroești au fost în
registrate IM> propuneri 
de inovații. Dintre a- 
cestea, un număr de 39 
se aplică deja în proce
sul de producție. Prin 
aplicarea lor au fost 
obținute pînă acum e- 
conomii antecalculate în 
valoare de 137 800 lei, 
suma economiilor post- 
calculate ridicindu-se la 
71 800 lei.

De remarcat că multe 
dintre inovațiile aplicate 
sînt prevăzute în pla

nul tematic de inovații 
pe anul în curs.

Amintim doar una 
dintre inovațiile ce se 
aplică cu succes în pro
ducție, aducînd însem
nate economii. Ea se in
titulează „Modificarea 
pompelor centrifugale" 
si este rodul strădaniei 
maistrului Szabo Emeric.

Pînă la sfîrșitul anu
lui își vor găsi desigui 
aplicarea în producție, 
ușurînd munca oameni ■ 
lor și aducînd economii 
întreprinderii, și alte 
inovații.

OLGA VÎTCÂ 
corespondentă

se aplică deja cu rezultate 
bune. Zilele acestea vom

face proba la cald a insta
lațiilor centralei termice pu
țind apoi furniza căldura noi
lor blocuri !

VULCAN. DOBNER MIHAI 
— maistru: Forțele lotului 
meu le-am concentrat pe 
lucrările de canalizare și de 
sistematizare a terenului din 
jurul blocului E 3, avînd 56 
apartamente, care urmează 
să fie predat în scurt timp, 
Un excavator și 7 .autobas
culante lucrează la evacua
rea, pămîntului din jurul 
blocului, zeci de oameni sapă 
Ia canalizări. Ateste lucrări 
nu vor tstîrzia p'redărea blo
curilor.

-Zi senina cu soare dar
nic. La 19 octombrie, într-un 
birou al șantierului Vulcan 
erau adunați șeful șantieru
lui, secretarul organizației de 
partid, șeful serviciului mun
că și salarii și un inginer

din conducerea grupului 2 
de șantiere Petroșani. De di
mineață și pînă la amiază el 
au lucrat la alcătuirea unui 
plan de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru șantier.

In același timp, pe șantier, 
la canalul termic, între punc
tul termic nr. 5 și blocul. E 
3. lucrau numai... 4 oameni 
care au betonat doar 2—3 
metri de vatră-, la fundația 
blocului D 2 a cărui glisare 
trebuie începută la 25 octom
brie (!) nu lucra absolut ni
meni. Și, situații asemănă
toare erau și la alte puncte 
de lucru.

Șantierul Vulcan este cei 
mai mult rămas în urmă cu 
planul de predări :• din 424 
apartamente prevăzute pen
tru acest an, șantierul a pre
dat doar... 72, iar din cele 3 
blocuri însumînd 200 aparta
mente cu termen de predare 
in octombrie, pînă în ziua 
de 20 n-a fost predat nici- 
unui — deși la blocurile D 
13 și E' 3 termenele specifi
cate în graficele alcătuite, 
au trețut.

PETROȘANI. Construcția 
blocurilor G 4 și J 5 se ‘ a- 
propie de sfirșit. -In ; primul 
bloc mai trebuie montate 
geamurile armate de la bal
coane și sistematizat terenul 
înconjurător, iar M I 5 bd-

Ștefan MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

de la 
mecanic

OLăcătușul Dina 
Corneliu 
sectorul 
al minei Lupeni,
este cunoscut ca 
un muncitor con
știincios, care exe
cută totdeauna lu
crări de bună ca
litate.

Iată-1 in clișeu, 
verificînd cu a- 
tenție un ventila
tor de mină.

IMUL 
Ministrului Forțelor Armate 

ale 
Republicii Socialiste Romania

au 
te- 

sub 
de

dis-

tra-
pen-

La 25 octombrie 1944, luptind cu 
eroism și vitejie, armata română 
împreună cu armata sovietică 
desăvirșit eliberarea întregului 
ritoriu al patriei noastre de 
jugul fascist. Acoperindu-se
glorie nepieritoare, trupele române 
și-au adus în continuare contribu
ția de sînge pînă la victoria finală 
asupra Germaniei hitleriste.

Anul acesta, sărbătorim Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România în condițiile cîhd 
întregul popor, strins unit la ju
rul partidului și guvernului, mun
cește eu entuziasm pentru înfăptui 
rea istoricelor hotărîii ale Congre
sului al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Mindri de succesele obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, in dezvoltarea multila
terală a tării, însuflețiți de pers
pectivele mărețe ale ridicării Româ
niei socialiste pe noi culmi ale ci
vilizației și progresului. militarii 
forțelor noastre armate iși dăruiesc 
întreaga energie și putere de mun
că perfecționării continue a pre
gătirii lor de luptă și politice, cu-

no’așterii mînuirii temeinice a ar
mamentului și tehnicii moderne din 
înzestrare, întăririi ordinii și 
ciplinei militare.

Continuatori ai glorioaselor 
diții de luptă ale poporului
tru eliberarea națională și socială, 
pătrunși de un fierbinte patriotism, 
militarii armatei noastre își înde
plinesc cu cinste și abnegație mi
siunea sacră ce li s-a încredințat 
— apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a independen
ței și suveranității țării și în co
laborare cu militarii armatelor ce
lorlalte state participante la Tra
tatul de la Varșovia, ai armatelor 
tuturor țărilor socialiste, își aduc 
contribuția la apărarea cauzei so
cialismului și păcii în luma

Tovarăși soldați și gradați, sub
ofițeri, maiștri militari, ofițeri si 
generalit

Cu prilejul Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia, vă felicit și vă urez noi suc
cese în * întărirea capacității de 
luptă a unităților și marilor uni
tăți.

In cinstea acestei aniversări,
ORDON:

La 25 octombrie, ora 21,00, Ia București se vor trage în semn de 
salut 21 salve de artilerie.

★ ★
Trăiască Partidul Comunist Ro

mân, conducătorul Încercat al po
porului, inspiratorul $i organizato
rul tuturor victoriilor noastre I

Trăiască Forțele Armate ale Re

★
publicii Socialiste România, apără
toare de nădejde a muncit pașnice, 
creatoare a poporului român I

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă România 1

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General de armată, 
LEONT1N SALAJAN



steagul1 roșu

Aptitudinile se manifestă la 
oameni de la cele mai fragede 
vîrste. Un exemplu concludent 
nl-l oferă clișeul alăturat Cela 
două fetițe îndrăgesc muzica, 
au aptitudini pentru muzică. 
Altfel nici n-ar putea obține 
numai note de 9 și 10. Poate 
vreți să știți desigur și cine 
sfat ele. Mica vioriii* se nu
mește Meister lolanda, Ier co
lega ei — pianista — Bădoi 
Camelia. Amlndouă sînt eleve 
la Școala elementară de mu
zică din Petroșani, in clasa a 
П-a A și au, după cum am 
spus, numai note de 9 șl 10. 
Așa cresc talentele. Poate, 
cine știe...

CULTUR

CU TOATE FOR ȚE LE
In cadrul plenarei Comitetului 

pentru cultură și artă ol Sfatului 
popular al orașului Petroșani, ținute 
de curînd, a fost elaborat planul de. 
măsuri privind desfășurarea activi
tății culturale de masă pe perioada 
lunilor de iarnă. Particlpanții la 
plenară, care vor răspunde de bunul 
mers al muncii culturale de masă 
în Valea Jiului în perioada care 
urmează, și-au putut extrage din 
planul general de măsuri, pe acelea 
care vor trebui să le ducă fiecare la 
îndeplinire.

Planul de măsuri întocmit de că
tre Comitetul pentru cultură și artă, 
în colaborare cu Comitetul orășenesc 
U.T.C. Petroșani și cu celelalte orga
nizații de masă din oraș, cuprinde 
numeroase probleme privind activi
tatea cultural-artistică și de amatori.

Pe prim plan se află popularizarea 
documentelor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., încît fiecare om al 
muncii să fie la curent cu politica 
partidului nostru, fiecare să cunoas
că nivelul de dezvoltare multilate
rală a României socialiste în urmă
torii ani. O atenție deosebită se va 
acorda muncii cu cartea și cu fiimui, 
domenii în care se mai manifestă 
unele lacune, precum și intensifi-

La clubul muncitoresc din Vulcan
„Prizonierul minciunii 
sale"

Un colectiv de muncitori, func
ționari și cadre didactice din Vul
can pregătește la clubul muncito
resc din localitate piesa „Prizonie
rul minciunii sale", comedie in 
trei acte și opt tablouri de- Smir
nova și Krendel. Repetițiile sînt 
conduse de tovarășul Alexandru 
Jeles, fost actor la Teatrul de stat 
din Petroșani, și se află într-un 
stadiu avansat. De remarcat că in- 
teipreții se prezintă cu regularitate 
la repetiții și se străduiesc să se 
integreze cît mai bine în roluri.

Cercurile 
în plină activitate

Tot In cadtul clubului muncito
resc din Vulcan funcționează pen
tru oamenii muncii și copiii lor cer
curile de croitorie, de acordeon și 
balet. Ultimele două au luat ființă 
de curînd și sînt frecventate de 
un mare număr de cursanți — co- 

j pii ai minerilor din Vulcan. Fiind
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Planul de măsuri 
al Comitetului 
pentru cultură și artă 
pentru perioada lunilor 
de iarnă

carea mișcării artistice de amatori, 
resort în care, de asemenea, nu s-au 
obținut rezultate pe măsura condiți
ilor și posibilităților existente. Asu
pra ultimei probleme au insistat în 
cadrul plenarei și actorii Ana Colda, 
artistă emerită, Ion Tifor și Dana 
Pantazopol, de la Teatrul de stat din 
Petroșani, și au asigurat tot sprijinul 
artiștilor amatori. Un alt punct din 
planul de măsuri îl constituie asigura
rea condițiilor materiale la unitățile 
culturale pentru a se putea desfășura 
o activitate multilaterală, susținută, 
în fiecare localitate. Se vor folosi în 
munca de educare și culturalizare a 
maselor de oameni ai muncii di
verse forme ale activității culturale 
ca: cicluri de conferințe, lectorate 
de cultură generală, expuneri te
matice, seri literare și de poezie, 
simpozioane artistice și tehnice, joi 

conduse de cadre pricepute — cel 
de acordeon de prof. FulOp Atila, 
iar cel de balet de prof. Kiraly Eli- 
sabeta — cele două cercuri pen
tru copii desfășoară o rodnică ac
tivitate. Conducerea clubului a pus 
la dispoziție instrumentele necesare 
și săli corespunzătoare.

A luat ființă un nou cor
Pe lingă formația de teatru, or

chestra de muzică populară și ușoa
ră cu soliști și fanfară, care acti
vează în cadrul clubului muncito
resc din Vulcan, de curînd a luat 
ființă aici o formație corală. Com
pusă din muncitori, funcționari și 
cadre didactice, această formație 
desfășoară o activitate susținută. 
Repetițiile se țin de trei ori pe 
săptămînă și sînt coordonate de un 
profesor cu o bună pregătire pro
fesională. A fost pregătit deja pri
mul cintec, căruia îi vor urma de
sigur multe altele. Pînă acum co
rul din Vulcan numără 58 de per
soane. Acestora li se vor adăuga 
însă noi coriști, pentru a alcătiii o 
formație unitară, puternică 

ale tineretului și seri de odihnă 
pentru oamenii muncii. Tuturor a- 
cestor acțiuni li se va imprima un 
caracter instructiv-educativ, vor fi 
organizate și popularizate din vre
me, vor avea o tematică axată pe 
cele mai importante probleme din 
munca și viața oamenilor.

Planul de măsuri consemnează și 
unele indicații privind activitatea în 
perioada de iarnă la Teatrul de stat 
„Valea Jiului", Școala populară de 
artă și Școala elementară de muzică, 
la Cenaclul artiștilor plastici.

Membrii Comitetului pentru cul
tură și artă, toți cei prezenți la ple
nară, au afirmat că vor depune toa
te strădaniile pentru ca planul de 
măsuri să fie dus la îndeplinire, pen
tru îmbunătățirea activității cultu
rale de masă în localitățile Văii Jiu
lui, pentru creșterea mișcării artisti
ce de amatori.

Dar atîta nu-i suficient. Trebuie 
nu numai spus, ci și făcut. De aceea, 
considerăm că este necesar să se 
depună o muncă susținută de către 
toți factorii răspunzători de activi
tatea culturală, trebuie dusă o mun
că perseverentă de sus, de la Comi
tetul pentru cultură și artă și pînă 
jos, la ultimul om. Membrii Comi
tetului pentru cultură și artă vor 
trebui să meargă mai des pe teren, 
în mijlocul oamenilor muncii, pen
tru a le cunoaște preocupările și 
dorințele, pentru a-i îndruma în 
muncă. Numai așa vor fl atinse toa
te obiectivele din planul de măsuri, 
numai așa se vor obține succese în 
activitatea culturală.

O secvență din filmul „Aport Muhtar I".

Omagiu lui Milrail Sadoveanu
Sdptdmfna aceaato «-au inyblinit 

patru ani de la moartea icr/ttoru- 
lui Mihail Sadoveanu.

Cel ce avea să devină unul din
tre cei mai mari scriitori și poves
titori ai neamului românesc, s-a 
născut la Pașcani, în 5 noiembrie 
1880. Aici și-a tăcut anii de școa
lă. aici a simțit primii Hori pentru 
literatura și tot aici și-a iăcut pri- 
mii ani de ucenicie In ale scrisu
lui, A început să scrie din clasa a 
П-a de gimnaziu, dar debutul pro- 
prlu-zis și l-a tăcut abia In ulti
mele clase de liceu în revistele $1 
presa vremii. Pe la SHrșitui anului 
1003, îndrumat de St. O. losit, poe
tul care luna aceasta at fl împli
nit 90 de ani daca nu se stingea 
din viata în floarea vlrstei, Sado 
veanu vine la București unde a 
vea sa rdmlna pînă la sfîrșitul vie
ții sale. In 1908 Începe să-și publi
ce povestirile sale „0 istorie de 
demult", „Cîntecul amintirii", „Un 
instigator", care sînt străbătute de 
ura împotriva exploatării omului 
sărman, robit de cei bogat l. iși con 
tihua seria scrieitlor cu primul 
mare roman istoric și social „Nea
mul Șoimareștilor" (1915), cu alte 
romane inspirate din viața tîrgu- 
șoarelor de provincie, tn perioada 
dintre cele două războaie, scriito
rul creează seria romanelor din via
ța satului și a țăranului. Scrie apoi 
operele închinate naturii patriei, 
îndeletnicirii vînătorului și pesca
rului, întîlnlrllor scriitorului cu oa
menii pămîntului natal. „Locui 
unde nu s-a întîmplat nimic", „Os
trovul lupilor", „Creanga de aur" 
vădesc puterea de creație a auto
rului.

După eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, Mihail Sado- 
ѵеаци, scriitorul de mare prestigiu, 
creatorul unei opere Imense, cu Un 
înalt nivel artistic și cu un puter

Pe ecranele
„APORT, MUHTAR 1“

Producție a studioului „Mosfilm", 
„Aport, Muhtar I" este ecranizarea 
nuvelei ,Mural'' a scriitorului so
vietic 1. Metter. Autorii filmului 
combat birocrația, indiferența fată 
de om. lipsa de răspundere, como
ditatea și carierismul. Totodată, 
filmul militează de pe pozițiile iu 
monismului socialist pentru omenie 
și respect reciproc in relațiile din 
societate.

Acțiunea se petrece în zilele 
noastre într-un mare oraș din U- 
niunea Sovietică. Eroul principal 
este sublocotenentul Glazîncev 
de la secția juridică a miliției, in
structor dresor de cîlni pregătiți 
pentru urmărirea infractorilor. Lui 
Glazîncev i se încredințează un 
cîine nou care ascultă de numele 
de Muhtar, donat de către soția 
unui ofițer de marină.

La început Muhtar e capricios și 
nu vrea să se acomodeze de loc 
cu noii săi stăptnl. Cu timpul, ex
periența de dresor a lui Glazîncev 
iși spune cuvîntul. Clinele e dre 
sat și îndeplinește unele sarcini 
dificile in descoperirea unei bande 
de spărgători. In cele din urmă 
Muhtar e grav rănit, dar Glazîncev 

nic caracter popular, s-a aliat dm 
primele momente alături de poporul 
muncitor ln lupta pentru înfăptui- 
tea retor me lor democratice, In 
1949 li apare romanul „Mltrea Co
cor", în 1950 „Nada ilonlor", iar 
peste doi ani „Nicoară Potcoavă", 
roman care marchează o nouă tea- 
hzare a operei sădoveniene.

Opera lui Mihail Sadoveanu se 
situează pe cel mai înalt catarg al 
prozatorilor noștri. Aflat pe pozi
ții înaintate în Irontul ideologic, 
în primele rlnduri ale intelectua
lității progresiste, marele scriitor 
a ocupat funcții de seamă In stat 
și in organizațiile obștești. Membru 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, mai apoi vicepreședinte 
al înaltului tor de cultură, deputat 
tn Marea Adunare Națională, pre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, Mo
hall Sadoveanu a fpst una dintre 
cele mai mari personalități ale vie
ții noastre publice. Pentru romanul 
„Mltrea Cocor", scriitorul a fost 
distins cu Medalia de Aur d Păcii, 
iar In anul 1955 l s-a acordai înal
tul titlu de Erou al Muncii‘Socia
liste. In noiembrie 1960 s-a sărbă
torit a 80-a aniversare a nașterii 
scriitorului, iar ln mai 1961. I s-a 
decernat Premiul internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii între 
popoai e".

Cu puține zile înainte de a îm
plini 81 de ani, la 19 octombrie 
1961, Mihah Sadoveanu s-a stins 
din viață.

Autorul romanului „Nicoară Pot
coavă", scriitorul și cetățeanul Mi
hail Sadoveanu rămîne pentru noi 
un exemplu de viață pusă în sluj
ba poporului și a ideilor înainta
te, un exemplu de muncă și con
știință artistică, un model pentru 
scriitorii de azi și de miine.

COANDRÂ.S VALERIU
Uricani

din Petroșani
4

nu renunță la prietenul său. II a- 
pără de răutatea colegilor cK birou 
și ajunglnd pînă la general, obți
ne drepturi pentru Muhtar, pe ca
re acesta le-a cucerit printr-o mun
că demnă de laudă.

Filmul are un pronunțat carac
ter psihologic, fiind axat pe teme 
de stringentă contemporaneitate.

Rulează de miercuri la cinema
tograful „Republica".

„S A M В Au
In „Samba" rolul principal îl 

deține cunoscuta actriță Sara Mon
tiel, cunoscută din filmele „Car
men de la Ronda", „Ultimul meu 
tango" și „Regina cîntecelor".

Filmul, gen polițist, urmărește pe
ripețiile unei tinere care, fără să 
știe, servește de paravan pentru 
activitatea unei bande de hoți și 
traficanți de bijuterii.

După o serie de peripeții, banda 
este prinsă, iar frumoasa fată, care 
se Îndrăgostise de un tinăr. revi
ne la iubitul ei.

Filmul este antrenant, e străbă
tut de multe situații neprevăzute, 
tine atenția încordată asupra des
fășurării întregii acțiuni.

Va rula începind de miercuri la 
cinematograful „7 Noiembrie".
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Noi construcții industriale le mine Ьопеа II.

CUVÎNTUL DAT
>(Uimer* din pag. l-a)

( ■'
tălia o dau cei 48 de zugravi, par
chetați! șl mozaicarii.

ȘASU NICOLAE, șeful șantierului: 
Concentrarea tuturor efectivelor 
de finisaj in blocul J 5, avînd 60 
apartamente, organizarea lucrului 
pe schimburi la o seama de mese
rii, au dus la grăbirea unor lucrări. 
Trustul ne-a promis și el tot spri
jinul. Râmași in urmă sint insă 
Instalatorii, care nu reușesc să 
dea căldură decît după cca. 10—15 

. zile, ceea ce ne va întirzia.
Cu toate acestea, șantierul Pe

troșani nu va rămîne restanțier cu 
predările, toate blocurile prevăzute 
vor fi date în folosință.

IUPENI. MANDERO ROMEO — șe
ful șantierului: Nu avem efective su
ficiente, dar vom căuta să ne orga
nizăm munca în așa fel îneît să pu
tem executa un volum cît mai mare 
de lucrări Finisajele interioare la 
80 apartamente din blocul „B-200" 
sînt gata, așteptînd comisia. La blo
cul D 1 cu 66 apartamente, lucrăm 
din plici.

BEk£IU GHEORGHE — șef bri
gadă zugravi: Pînă la începutul săp- 
tăițjSiii viitoare, noi terminăm zu
grăvelile și vopsitoriile la blocul D 
1 cu 10 etaje. Dar blocul nu va ti 
dat totuși în folosință la termenul 
prevăzut pentru că, casa scării nu 
poate fi terminată pînă nu vin ihsta- 
latorii să monteze liftul. Nu se pu
tea executa această lucrare mai din 

t timp ?
PECEC ALEXANDRU — diriginte : 

Este necesar un permanent control 
al tehnicienilor, pentru ca, în zorul 
muncii, calitatea să nu fie scăpată 
din vedere.

AM CERUT SI ALTE PĂRERI DE 
LA DIFERIȚI TOVARĂȘI PE ACE
EAȘI TEMĂ :

SITESCU IOAN, ing. șef adjunct 
al grupului 2 construcții: Există po
sibilități pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de predare în fo
losință. Este necesar ca șantierele 
să-și concentreze mai mult forțele 
pe obiectivele primordiale.

TURNA DUMITRU — ing. șef al 
grupului: O mare atenție trebuie a- 
coroata centralelor și punctelor ter
mice, căci fără căldură nu se pot 
da în folosință blocurile. Deosebit 
de slab Se prezintă la aceste lu
crări șantierele Lupenl și Vulcan 
care mai au de muncit pînă să poată 
da căldură. Este un punct nevralgic 

itare stă în atenția noastră.
4 _____________

VA FI RESPECTAT I
KREINDLER EMANOIL — ing, șef 

adjunct al T.R.C.H. — Deva: Trus
tul de construcții dă un sprijin sub
stanțial șantierelor: oameni, mate
riale, utilaje. Este necesară o bună 
organizare la fiecare șantier, intro
ducerea lucrului pe schimburi, asi
gurarea iluminatului, căldurii, apro
vizionarea operativă a formațiilor de 
muncitori. Cade în competenta con
ducerilor șantierelor să facă toate 
acestea, iar rezultatele nu vor în- 
tîrzla.

GOLDȘTEIN IVAN — ing. șeful 
serviciului de investiții al I.C.O. (be
neficiarul) : Executarea lucrărilor de 
încălziie, a finisajelor exterioare la 
fațade, sînt cerințe stringente, urmă
rite cu atenție de comisia de recep
ție. Acum, în prag de iarnă, nici nu 
se poate pune problema predării de 
blocuri fără căldură și drumuri de 
acces. Cum să muți locatarii în a- 
semenca locuințe ?

Greutatea cade acum pe umeri: 
șantierului de instalații, care este 
rămas în urmă cu lucrările, și ai 
I.P.I.P — Livezeni care nu asigură 
suficiente buldozere, excavatoare și 
autobasculante pentru executarea 
nivelărilor, evacuarea surplusului de 
pămînt de la lucrările terasiere. Și 
aceste lucrări sînt foarte importante, 
urgente, pentru că dacă acum nu 
sînt făcute, apoi în iarnă, cînd pă- 
mîntul va fi înghețat, va fi greu a 
le executa !

☆

Realizarea celor 542 apartamente 
prevăzute pentru luna octombrie 
cere uh efort deosebit din partea 
constructorilor. Pe șantiere, colec
tivele muncesc cu entuziasm pen
tru a îndeplini cu cinste sarcinile 
trasate. Ele trebuie însă mai mult

Economii prin muncă patriotică
In cadrul formației P.C.I. de la 

exploatarea minieră Aninoasa se 
desfășoară o rodnică activitate. Pe 
lingă Instruirea cu perseverență a 
personalului conform programului 
de lucru, o preocupare de seamă 
o constituie întreținerea in cele 
mai bune condițiuni a utilajului 
din dotarea formației și în primul 
rihd a auto-pompei cisternă.

Zilele trecute, din inițiativa con
ducătorilor auto Hălmaciu Con
stantin și Helgiu loan, auto-pompa

După trei luni...
(Urmare din pag. l-a)

Au trecut de atunci trei luni... 
Clnd intra azi la abatajul 501, maiș
trii văd că se muncește altfel aici, 
mai cu suflet, oamenii sînt mai 
voioși. Cert este că depășirile ob
ținute de brigadă nu sint grozave-, 
fată de condițiile din abataj pro
babil că nici nu este posibil. In 
august au extras abia cu 10 tone 
cărbune mai mult. Era însă o pri
mă victorie... In septembrie cu 116 
tone, iar randamentul planificat 
este depășit cu o tonă. Dar se mer
ge term înainte. In octombrie, după 
două decade, plusul înscris în 
dreptul brigăzii a fost de 505 tone 
cărbune.

„501" nu mai constituie azi o 
„problemă" pentru tehnicienii din 

sprijinite, activitatea să fie con
centrată la obiectivele principale.

• Centralele termice din Petroșani 
și Lupeni ca și punctul termic nr 5 
Vulcan să fie executate cu brigăzi 
în schimburi de zi și noapte pentru 
ca blocurile noi să poată fi date în 
folosință, cu instalații de încălzit 
corespunzătoare.

• I.P.I.P — Livezeni să asigure 
utilajele terasiere necesare la toate 
șantierele, iar pe buldozere șl exca
vatoare să lucreze mecanici în 
schimburi, pentru a face față volu- 
mulu> mare de lucru.

• Drumurile de acces la blocurile 
care sînt în finisaj trebuie execu
tate cu precădere. Fără drumuri, nu 
se preiau blocurile.

• I.R.E.H.-uIui îi revine îndatori
rea să execute rețeaua definitivă de 
alimentare cu energie electrică a 
noilor obiective. Să nu aștepte multe 
invitații în acest scop !

• Comisia de recepție a I.G.O. să 
lucreze mai operativ prețuind din 
punct de vedere constructiv acele 
blocuri care încă nu au căldură, său 
finisajul exterior complet.

Pînă la remedierea de către con
structori a eventualelor deficiențe 
constatate, se vor termina și lucră
rile la alimentarea cu căldură, fini
sajul exterior sau sistematizarea te
renului. Se cîștigă astfel timp !

Există posibilități create ca toate 
apartamentele planificațe să fie pre
date. Este necesară însă o mai bună 
organizare a activității pe șantiere, 
concentrarea eforturilor construc
torilor pe obiectivele primordiale, 
un larg sprijin din partea factorilor 
care conlucrează în acest scop, ca 
planul să devină realitate, Iar cuvin- 
tul dat de constructori să fie res
pectat.

Cisternă a fost supusă unei revizii 
generale. Din resursele formației 
și prin muncă patriotică la care 
a luat parte, pe lîngă cei amintiți, 
și pompierul Sorea loan, s-a repa
rat partea carosabilă a mașinii și 
s-au revizuit pompele. Dacă auto- 
pompa ar fi fost dată la atelier 
pentru reparare și vopsire, costul 
acestora ar fi depășit suma de 
3 000 lei.

ANTON VASILE 
corespondent 

conducerea sectorului III de Ia 
mina bortea, fală de un plan de 
00 tone, zilnic se încarcă 80 și 
chiar 100 de vagonete.

— Cum afi reușit, l-am întrebat 
pe oarecum proaspătul brigadier.

— Simplu, Prima dată am pus la 
punct abatajul. Apoi ne-ат ocupat 
de scule. Intre timp am stat de 
vorfyă cu oamenii. S-a trecut apoi 
la schimbarea scocurilor și rame
lor uzate din planul înclinat.

— Ei cine v-a acordat ajutor ?
— Mai ales maistrul CorOi llie- 

Deseori se abăteau pe la noi și in
ginerul Șef de schimb Stupu Petru, 
maistrul minier principal Lăcatușu 
loan.

— Citi oameni noi vi s-cu re
partizat ?

— Niciunul.
— Dar Danciu Г
— Este unul din șefii mei de 

schimb buni. Și mal not at i câ nu 
este supărat de ioc. Dimpotrivă,..

FOTBAL

Turcia-România 2-1
ANKARA 23 (Agerpres).
Pe stadionul din Ankara s-a dis

putat, sîmbătă după-amlază, meciul 
retur dintre echipele Turciei și 
României, din cadrul grupei а IV-a 
a preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal. Fotbaliștii turci 
au obținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—0)

Jocul a început în nota de do
minare a gazdelor, care au acțio
nat cu deschideri lungi, pornite de 
pe linia de fund. In minutul 12, la 
o acțiune care a surprins apărarea 
noastră, interul atingă Fevzl a des
chis scorul. In continuare, jocul 
se echilibrează. Atacul echipai ro
mâne este pe punctul de a Înscrie, 
insă Ion Ionescu' ratează.

începutul reprizei 'a doua aduce 
, gazdelor cel de-al doilea gol. Cen
trul atacant Nedim intră In pose
sia mingei și. după ce face cîtiva 
pași, șutează puternic în colțul de 
sus al porții apărate de Andrei, 
care, de altfel, a plonjat cu Intlr- 
ziere; Jucătorii români reușesc să 
reducă din handicap In miputul 
60 prin Georgescu.

Cu trei minute înainte de sflr- 
șit echipa română a avut o buna 
ocazie de a egala, dar Dumitrlu, 
bine deschis de Pîrcălab, a șutat 
în portar, care a respins în cor
ner.

Exploatarea minieră Altîn-Tepe 
raionul Istria, regiunea Dobrogea 

Angajează, imediat

■ ТЕИНІСІДН I И011ШОВ SURTERM
Solicit anții se vor adresa la întreprinderea minieră 

„Dobrogea**, Constanța, str. Nic. Titulescu nr. 7 tele- 

fon 1878. Serviciul organizarea muncii.

Tribuna
a experienjei 
înaintate

Comitetul de partid de la mina 
Petrila a dobîndlt o experiență va
loroasă în conducerea și îndruma
rea activității gazetei de perete. So
cotita drept un important mijloc al 
muncii politice de masă, gazeta de 
perete „Cărbunele păcii" militează 
pentru promovarea noului în pro
ducție, pentru răspîndirea metode
lor avansate de muncă, luînd în a- 
celași timp poziție hotărîtă împotri
va lipsurilor. Articolele apărute au 
răspuns celor mai stringente pro
bleme ale producției. Cîteva exem
ple vor fi edificatoare în aceet 
sens.

Urmărind popularizarea unor me
tode bune folosite în abatajele Ca
meră din sectorul IV, la gazeta de 
perete s-a publicat articolul: „Or
ganizarea muncii în brigada noas
tră"', scris de minerul șef de brigadă 
Cepălău Aurel. Articolul vorbea des
pre avantajul podirii cu tablă pro
venită din tuburi de aeraj degra
date și din scocuri, folosirea susți
nerii mixte, bandajarea pereților cu 
piesă de sîrmă și altele. Populariza
rea acestei metode s-a bucurat de 
o largă apreciere în rîndul mine
rilor care au extins-o, folosind-o In 
prezent in abatajele nr. 17 șl nr. 18 
vest din sectorul IV.

O activitate susținută a desfășu
rat gazeta de perete pentru crea
rea unei opinii de masă împotriva 
celor care au comis abateri de la 
N.T.S. și disciplina muncii. Artico
lele „Respectarea N.T.S. — obliga
ție a fiecărui salariat", scris de teh
nicianul de aeraj Nimară Mircea, 
..Disciplina — factor de seamă în 
activitatea noastră", scris de mine
rul șef de brigadă Stăuceanu Gheor- 
ghe, din sectorul II și altele, sînt e- 
dificatoare în acest sens. Actele de 
indisciplină au fost criticate și în 
articolele satirice ca „Hora hore
lor", „Hora nemotivaților", care au 
fost însoțite de caricaturi și epigra
me adecvate.

O vizită făcută prin incinta mi
nei îți permite să apreciezi și gaze
ta „Vitrina calității" care funcțio
nează pe lîngă gazeta de perete 
„Cărbunele păcii". La această ga
zetă, care tratează în exclusivitate 
problema calității cărbunelui, prin 
grija colectivului de redacție, 
stnt schimbate cu regularitate atît 
articolele cît și bulgării de cărbuni 
sau oe șist expuși în vitrină cu nu
mele brigăzilor cărora le aparțin. 
Merită apreciat, de asemenea, as
pectul grafic al acestei gazete de 
perete

PROGRAM DE RADIO
25 octombrie

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Melodiile dimineții 5,40 
Cîntă fanfara reprezentativă a Ar
matei, 6,00 Sport,- 6,10 Menuet de 
Becker,- 6,22 Melodii populare in
terpretate la țambal,- 6,30 Anunțuri 
și muzică,- 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 Radiojurnal. Sport; 7,18 
Muzică ușoară; 7,30 Cîntece despre 
apele patriei și jocuri populare; 
8,00 Sumarul ziarului „Scînteia";
8,30 La microfon, melodia prefera- 
-ă; 9,30 Sfatul medicului: Angina 
□ectorală; 9,35 Cîntece pionierești.- 
9,49 Poeme pentru pian de Skria- 
biri; 10,00 Buletin de știri,- 10,30 
Prietena noastră cartea; 11,00 Noi 
inregisirări de muzică de cameră: 
11,27 Folclor muzical de pe plaiuti 

transilvănene; 12,00 Buletin de 
știri; 12,13 Opera ,,Manon" de Mas
senet; 13,43 Soliști și formații de 
muzică ușoară; 14,00 Buletin de 
știri; 14,08 Melodii populare ce
rute de ascultători; 15,00 Varietăți 
muzicale; 16,00 Radiojurnal.' Sport; 
16,15 Pagini din opere; 17,15 Ca
podopere ale literaturii; 17,45 Val
suri din operete,- 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,13 
Piese orchestrale de estradă; 18,30 
Obiectiv — producția 1966: Au cu- 
vîntui constructorii de mașini; 18,50 
Program muzical cerut de ascultă
tori; 19,20 Sport. „Post-scriptum";
19,30 Cîntece de dragoste; 20,00 Ra- 
diogazeta de seară,- 20,20 O neuita 
tă interpretă a cîntecului nostru 

popular : Maria Tănase,- 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Mari inter- 
preți ai operei „Boema" de 
Puccini; 21,15 Satira și umo
rul; 22,00 Radiojurnal. Sport,- 22,15 
Din melodiile lui Elly Roman; 22,40 
Dansuri simfonice,- 23,00 La start, 
muzica ușoară,- 23,50 Buletin de 
știri; PROGRAMUL II: 7,30 Radio
jurnal; 7,50 Dansuri de estradă; 8,00 
Muzică de balet; 8,35 Arii și duete 
din operele lui Mozart; 9,00 Bule
tin de știri,- 9,03 Ce să vedem ? Ce 
sa citim? Ce să ascultăm? 9,13 
Fantezia în Do major opus 17 de 
Robert Schumann,- 9,44 Itinerar fol
cloric muzical; 10,10 Cu scrisorile 
în față. Emisiune de Tiberiu- Utan,-. 
10,25 Duete comice din opere; li,00 
Buletin de știri; 11,10 Muzică ușoa
ră; 12,00 Piese de Bela Bartok; 12,12 
Concert de muzică ușoară; 12,45 
Muzică interpretată de fanfară,- 13,00 

Buletin de știri; 13,08 Cîntece și 
jocuri populare; 13,30 Concert de 
prînz; 15,00 Radiojurnal. Sport; 
15,13 Formații vocale de muzică 
ușoară; 15,30 Din creația lui Johann 
Strauss; 16,00 Concert susținut de 
Ansamblul Armatei; 16,19 Jocuri in
terpretate de fanfară; 16,30 Vreau 
să știu; 17,00 Radiojurnal. Sport; 
17,25 Pagini de mare popularitate 
dm opere; 17,40 Sfatul medicului: 
Angina pectorală; 17,45 Piese de 
estradă; 18,00 Interpret! ai muzicii 
vocale; 18,20 Limba noastră; 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 „La ora se
rii" — muzică ușoară; 19,30 Amfi
teatre literar; 19,50 Piese instru
mentale; 20,00 Pagini lirice din ope
rete; 20,20 Teatru scurt: Banda de 
magnetofon — de Charles Fraikin; 
21.00 Radiojurnal. Sport; 21,15 Jo- 
cur' din diferite regiuhi ale țării;

21,30 Mari muzicieni ai secolului: 
Yehudi Menuhin; Ș2,30 Moment 
poetic : „Nestemate populare"; 22,40 
Voci de altădată; 23,00 Buletin de 
știri Spprt; 23,10 Pagini din muzi
ca contemporană — în prima audi
ție,- 23,38 Album liric — muzică 
ușoară,- 0,50 Buletin de știri.

Cinematografe
25 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Preludio 11; REPUBLICA: Unora le 
place jazzul; PETRILĂ : Neamul Șoi- 
măreștilor, seria I și II; LUPENI — 
Cîntăieața sclavă; LIVEZENI: Spre 
culmi, ANINOASA : Neamul Șoi- 
măreștilor, seria I și II,- LUPENI- 
CULTURAL : Femeia necunoscută.
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Vizita în Iran a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

spe-
Pui-

sale

TEHERAN 23. De la trimișii 
ciali : Valeriu Pop și Nicolae 
cea:

In cea de-a treia zi a vizitei
în Iran, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu persoanele oficiale 
efire îl însoțesc, au vizitat în cursul 
dimineții de sîmbătă Muzeul de

A. M.

special A-

Vizita delegației M. 
la Viena

VIENA 23. Trimisul 
gerpres, G. Varvara, transmite:

Delegația Marii Adunări- Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia -condusă de deputatul Ion Pas, 
care se află la Viena la invitația 
Consiliului Național al Austriei, a 
vizitat sîmbătă unele instituții de 
cultură ale orașului. In aceeași zi, 
cancelarul Austriei, dr. Klaus, a o- 
fefit un prînz in cinstea delegației 
ronfâne.

TURCIA: Suleyman Demirel 
însărcinat cu formarea 
noului guvern

ANKARA 23 (Agerpres).
Președintele Republicii Turcia. 

Cemal Gursel, l-a însărcinat sîm
bătă pe liderul Partidului Dreptă
ții, Suleyman Demirel, cu forma
rea noului guvern turc. După în
trevederea pe care a avut-o cu 
Cemal Gursel, liderul Partidului 
Dreptății a declarat coresponden
ților de presă că speră să formeze 
noul guvern cel mai tîrziu peste 
două zile.

După cum se știe, în urma a- 
legerilor generale, care au avut 
loc în Turcia la Î0 octombrie, 
partidul Dreptății a obținut 240 din 
cele 450 de mandate în noua A- 
dunare Națională.

arte frumoase din Teheran.
Intr-un pavilion construit în 

oriental sînt expuse picturi, mo
zaicuri, goblenuri, mobilier deco
rativ lucrate de studenți ai școlii 
de arte frumoase. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a remarcat mă
iestria artistică a creatorilor, pre
cum și înalta valoare a lucrărilor 
și exponatelor, apreciind că obiec
tele se djsting prin finețe și rea
lism, reflectînd totodată bogatele 
tradiții naționale în arta populară.

După-amiază a avut loc vizitarea 
unui cartier de locuințe din Tehe
ran. Grupuri de constructori și ce
tățeni au salutat prin vii 
prezența în mijlocul lor 
ședintelui Consiliului de 
al Republicii Socialiste 1 
Oaspeții români, s-au interesat de 
construcțiile din acest cartier.

Convoiul de mașini s-a îndrep
tat apoi spre Bank Markazi Iran, 
unde se află muzeul bijuteriilor 
coroanei. Aici în vitrine se găsesc 
mii de giuvaieruri, obiecte de po
doabe din aur încrustate cu pietre 
prețioase și arme scumpe.

Președintele 
niștri a semnat 
re a muzeului.

stil

i aplauze 
a pre- 
Miniștri 

România.

Consiliului de Mi- 
în Cartea de onoa-

Demisia guvernului 
Austriei

VIENA 23 (Agerpres).
La 2.3 octombrie președintele 

Austriei, Franz Jonas, a acceptat 
demisia guvernului condus de can
celarul Josef Klaus. Președintele 
Austriei i-a cerut însă lui Klaus 
să gireze în continuare în mod 
provizoriu afacerile guvernului. 
Demisia guvernului austriac se da
torește faptului că cei doi parte
neri ai coaliției guvernamentale — 
Partidul" populist și Partidul so
cialist —• nu au putut cădea de a- 
cord asupra bugetului pe anul 
1966.

NEW YORK 
cial Agerpres, 
transmite :

Ultimă zi din cea de-a cincea 
săptămînă a lucrărilor sesiunii 
O.N.U. a fost caracterizată printr-o 
activitate intensă desfășurată în 
cele șapte comitete ale Adunării 
Generale.

Ih Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale s-au 
încheiat dezbaterile 
proiectului convenției
nale cu privire la eliminarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială. A fost adoptată cea mai ma
re parte a capitolelor acestui pro
iect, rămînînd în suspensie doar
citeva prevederi asupra
membrii comitetului nu

23. Trimisul spe- 
Nicolae Ionescu,

Reprezentantul 
Magheru, a

Q- n. u. Activitate intensă in comitetele 
Adunării Generale
— Intervențiile reprezentanților români -

tuația din Aden, 
țării noastre, Mihai
subliniat că această problemă poa- 

fî rezolvată neîntîrziat, luîndu- 
ca bază principiile Cartei O.N.U. 
prevederile declarației referitoa- 
la acordarea independenței ță-

consacrate 
internațio-

cărora 
au ajuns 

încă la un acord final. Ele vor fi 
reluate în discuție ulterior, după 
o serie de consultări. In preambu
lul proiectului de convenție a fost 
introdus un paragraf, propus de 
reprezentanții țării noastre și ac
ceptat îh unanimitate, care atrage 
atenția asupra „dreptului tuturor 
cetățenilor de a fi protejați în e- 
gală 
triva 
citări

In
sub tutelă și neautonome au con
tinuat discuțiile în legătură cu si-

măsură de către lege împo- 
oricăror discriminări sau in
ia discriminare".

Comitetul pentru teritoriile

Componența noului cabinet 
vest-german

BONN 23 (Agerpres).
După săptămini de negocieri di

ficile între partidele coaliției gu-ț 
vernamentale.
Erhard a prezentat 
Heinrich Lubke lista 
său. Marțea viitoare, înainte de 
depune jurămîntul 
destagului, cei 22 
cabinetului vor fi 
Lubke. După cum 
țat, noul cabinet se compune din 
13 membri ai uniunii creștin-demo 
erate, cinci ai uniunii creștin-so- 
ciale și patru ai partidului liber-

cancelarul Ludwig 
președintelui 

cabinet ului
o 

în fata Bun
de membri ai 
prezentați lui 
s-a mai anun-

democrat Pînă în ultimul moment 
au subzistat dificultăți între can
celarul Erhard și comisiile celor
lalte partide în legătură cu com
pletarea listei. Ministrul de inter
ne desemnat, Paul Mikat, a res
pins în ultimul minut postul ofe
rit, deoarece nu vroia să renunțe 
la portofoliul educației în guver
nul landului Renania
Westfalia Aceasta a pus pe can
celarul Erhard în fata Unor noi 
dificultăți, deoarece a fost necesa
ră o nouă remaniere a diferitelor 
posturi ministeriale.

te 
se 
Și 
re
rilor și popoarelor coloniale.

In intervențiile delegațiilor care 
au luat cuvîntul vineri dimineața 
în comitetul administrativ și bu
getar pe marginea proiectului de 
buget al O.N.U. pe anul 1966, a 
dominat punctul de vedere că e- 
xistă tendința de expansiune con
tinuă a bugetului și că se impun 
măsuri de economie printr-o mai 
judicioasă folosire a personalului 
și a fondurilor existente. Această 
părere a fost exprimată de repre
zentanții Nigeriei, Danemarcei și 
ai altor țări. Reprezentantul tării 
noastre Ion Moraru, a arătat că o 
politică bugetară sănătoasă „tre- 
Duie să fie rezultatul adaptării e- 
xigențelor impuse de dezvoltarea 
activității organizației la posibili
tățile și resursele de care aceasta 
poate dispune efectiv". Exprimîn- 
du-și acordul cu „preocuparea ex
primată de secretarul general în 
introducerea sa la bugetul pe a- 
nul 1966 privind necesitatea luării 
în considerare a faptului că exi
gențele statelor membre au cres
cut și că există unele domenii ca 
industrializarea, comerțul, proble
ma locuințelor cărora trebuie să 
li-'. se dea prioritate", el a făcut o 
serie de observații și propuneri 
concrete privind proiectul bugetu
lui pe anul viitor.

de nord-

Pedro Saad despre situafia 
din Ecuador

QUITO 23 (Agerpres).
Secretarul general al Partidului 

Comunist din Ecuador, Pedro Saad, 
a acordat un interviu postului de 
radio 
firmat 
nit la 
vituri

„Radio Prensa" în care a a- 
că junta militară care a ve 
putere, ca urmare a unei lo 
de stat, a scos în afara le

gii partidul comunist, a 
organizațiile democratice și 
lat mișcarea sindicală și 
țească, instituind în țară 
gim polițienesc Urmărirea,
rile și deportările au devenit un

interzis 
a limb 
studen-

re- 
arestă-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ANKARA. Ferruh Buzbeyli, depu

tat din partea Partidului Dreptății, 
a fost ales, la al doilea tur de 
scrutin, președinte al Adunării 
Naționale a Turciei cu 354 din vo
turile celor 394 participanți la a- 
legeri. După alegerea noului său 
președinte, Adunarea Națională a 
fixat următoarea ședință pentru 26 
octombrie.

MO DE JANEIRO. Printre cele 
mai mari zece poduri din lume se 
numără și podul „Profesor Mauricio 
Joppert" dat de curînd circulației 
id Brazilia. Avînd o lungime de 
2250 tnetri el traversează fluviul 
Parana și leagă- cele două state 
federale braziliene Sao Paulo și 
Mato Grosso. Operă a inginerului 
Segio Marques de Souza, în vîrstă 
de numai 30 de ani, acest pod este

al doilea din America de sud fiind 
întrecut numai de un pod din Ve
nezuela în lungime de 7 km.

BONN. Intr-o declarație dată pu
blicității de Uniunea germană a 
păcii cunoscutul filozof englez și 
militant pentru pace, Bertrand Rus
sel afirmă că procesul intentat în 
R.F.G. activistului pe tărîm obștesc, 
Lorenz Knorr, reprezintă „o reîn
viere a metodelor naziste în ac
tuala Germanie federală".

NEW YORK. Noul juriu din Hay
neville (Alabama), compus numai din 
albi, l-a achitat pe rasistul СоЩе Le
roy Wilkins acuzat de asasinarea lui 
Viola Liuzzo, luptătoare pentru drep
turile civile și mamă a cinci copii. A- 
ceșla este al doilea proces intentat 
lui Wilkins, membru al Ku-Klux- 
Klanului. Și în procesul anterior ju

PREZENTE -
ROMANEȘTI

ZAGREB 23 (Agerpres).
Cu prilejul spectacolului dat la 

Zagreb de Ansamblul de cintece și 
dansuri al Forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia, Aurel Mălnășan, a oferit vineri 
seara un cocteil Id Casa Armatei din 
localitate. Au participat reprezentanți 
ai armatei populare iugoslave, ai 
organelor de partid și de stat din 
Republica Socialistă Croatia, per
sonalități de seamă ale vieții cul
turale și artistice din Zagreb.

Cocteilul s-a desfășurat lalr-o 
aimosîeră cordială.

■î. 

tod imertlii pt нии пц 
lotri toți li Шиіі

varșovia" 23 (Agerpres).
La Varșovia a sosit Valery Gis- 

card d’Estaing, ministrul finanțelor 
și economiei Franței. Gu acest pri
lej a fost semnat acordul comer
cial pe termen lung pe anii 1965— 
1969 între Polonia și Franța.

Agenția Р.А.Р. arată că acordul 
prevede ca în primul an schimbă
rile reciproce de mărfuri să creas
că cu peste 30 Ia sută față de a- 
nul trecut. El prevede, de aseme
nea, o importantă liberalizare a 
exportului polonez spre Franța și 
oferă largi posibilități de coopera
re în producția industrială. In ba
za noului acord va crește expor
tul de cărbune polonez pentru 
Franța, iar Ia rîndul ei Polonia va 
importa mașini și utilaje în va
loare de circa 400 de milioane 
zloți.

VIETNAM .-rf

O Atacuri ale forjelor patriotice în jurul lo
calității Piei Me
Sporirea efectivului unităților americane de 
artilerie

fenomen obișnuit. Economia se 
află într-o stare de haos, oamenii 
muncii au de suferit de pe urma 
foamei și șomajului De Ia o lună 
la alta crește deficitul balanței 
de plăți, se micșorează rezervele 
de devize. Pentru stingerea dato
riilor externe din acest 
necesară o sumă care 
cu 15 lă sută rezervele 

i existente. Pedro Saad a 
in actuala situație este
înlăturarea dictaturii militare 
crearea unui guvern popular, pa
triotic.

an, este 
depășește 
de devize 
arătat că 
necesară 

și

riul, compus tot din albi, refuzase să 
pronunțe o condamnare,

RIO DE JANEIRO. Fostul preșe
dinte al Braziliei, Juscelino Ku- 
bitscbek, care s-a înapoiat recent 
în țară a suferit o criză cardiacă. 
Se consideră că această criză car
diacă se datorește oboselii exce
sive provocate de faptul că în ul
timele zile a fost supus unor inte
rogatorii îndelungate de către o 
comisie militară.

BRUXELLES. Ministerul Apărării 
din Belgia a anunțat că în apro
piere de Warburg (R.F.G.) s-a pră
bușit vineri un avion nsilitar de 
transport belgian. Toți cei opt 
membri ai echipajului an murit in 
această catastrofă.

ROMA. Consiliul național al Parti
dului socialist italian al Unității Pro
letare a hotărît convocarea primului 
Congres al partidului, pentru perioa
da 16—19 decembrie. Congresul se 
va desfășura la Roma.
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SAIGON 23 (Agerpres).
Atacuri ale forțelor patriotice 

sînt semnalate zilnic în sectoarele 
de activitate ale forțelor speciale 
americane și sud-vietnameze de la 
Piei Me, localitate situată la sud- 
est de Pleiku. După cum relatează 
corespondentul agenției Associated 
Press, în cursul nopții de vineri, 
unitățile patriotice au continuat să 
țină sub un tir intens de mortiere 
taberele de la Piei Me.

Mergînd pe linia continuării răz
boiului din Vietnamul de sud, co
mandamentul american a hotărît 
să-și mărească efectivul unităților 
de artilerie și în special de aitile- 
rie grea Sînt așteptate să soseas
că alte opt batalioane de artilerie 
din care patru au și sosit sîmbătă. 
Potrivit comunicatului comanda-

mentului forțelor americane din 
Vietnamul de sud, rolul noilor u- 
nități este de a întări paza bazelor 
militare americane de pe terito
riul Vietnamului de sud și de a 
interveni în operațiunile pe care 
le întreprind trupele americane și 
sud-vietnameze împotriva forțelor 
patriotice.

☆

HANOI 23 (Agerpres).
La 22 octombrie, un grup de a- 

vioane de luptă americane au pă
truns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
centre populate și obiective eco
nomice din provinciile Ha Bac Șl 
Nam Ha. precum și 
Forțele antiaeriene 
borît cinci avioane

Insula Gat Ba. 
locale au do- 
americane.

Uruguay; Concesii în cadrul crizei politice
MONTEVIDEO 23 (Agerpres).
In urma protestelor opiniei pu 

blice, guvernul Uruguayan a fost 
nevoit să facă unele concesii în 
cadrul crizei politice declanșate în 
țară. Astfel el a fost conslrîns să 
elibereze un grup de activiști sin
dicali și ai organizațiilor de stn- 
denți, declarînd că în următoarele 
două zile vor fi eliberați și cei
lalți deținuți (După cum se știe.

din momentul instituirii „măsurilor 
excepționale" au fost arestate 500 
de persoane). De altfel, sindicatele- 
muncitorilor din întreprinderile in
dustriale. funcționarii serviciilor 
publice și băncilor au declarat că 
nu vor începe tratativele cu gu
vernul în vederea soluționării liti
giilor, pînă cînd nu vor fi puși în 
libertate toți dețffuții.

EXECUȚII IN PERU
LIMA 23 (Agerpres).
In baza unei legi adoptate re

cent de guvernul peruvian cu pri
vire la pedeapsa cu moartea pen
tru luptătorii din guerilă Și per
soanele care le acordă ajutor, au
toritățile au executat numeroși ță 
răni. In regiunea Sapito, au fos’

împușcați 15 țărani. Totodată, co
respondentul agenției . Prensa La
tina din Lima, transmite că sute 
de țărani au Căzut victime ale 
bombardamentelor efectuate de 
trupele guvernamentale îh această 
regiune în care acționează det»- 

rmente de partizani.
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