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Un nou tip 
de dispozitive

A PLANULUI ANUAL
Ne aflăm în ul- -------

timul trimestru al VICTOR GHIOANCA
anului - perioadă secretar Comitetului orășenesC 
ce marcheaza n- Petroșani al P.C.R.
cheierea planului 
șesenal și, totoda- 
tă, pregătirea producției din pri
mul an al cincinalului. In cursul 
celor trei trimestre ce s-au scurs 
din acest an, ca de altfel de-a 
lungul întregului șesenal, minerii, 

fistructorli. ceilalți oameni ai
□cii din Valea Jiului au obținut 
lizări importante pe calea îndepli

nirii sarcinilor de plan. Numeroase 
colective au obținut depășiri de 
plan Ia indicatorii producție, pro
ductivitate, s-a îmbunătățit calitatea 
produselor.

De curînd s-au desfășurat adunări 
ale activului de partid din unitățile 
noastre economice în care s-a ana
lizat situația realizării sarcinilor de 
plan pe cele 9 luni și s-au stabilit 
măsuri concrete care să asigure 
realizarea integrală a planului pe 
1965. Deci fiecare unitate economi
că, industrială și de investii cu
noaște ce are de făcut. Important 
e de acum să se urmărească în-

trebuie să ne îndreptăm aten-

cadrul exploatărilor miniere au 
rămas de recuperat din planul

deâproape realizarea planurilor de 
măsuri, să se ^analizeze decada! re
zultatele obținute. Șe cer, urmărite, 
cu deosebire, mai ales acele sec
toare nnde. sînt rămîneri în urmă.

Birou] Comitetului orășenesc de 
partid apreciază că în ultimul timp 
— trimestrul III și mai ales în luna 
octombrie — s-au obținui, rezulta
te îmbucurătoare în majoritatea în
treprinderilor. Se lucrează mai rit- 
Ліс la exploatările miniere, pe șan
tierele de construcții industriale și 
social-culturale S-a îmbunătățit în 
această perioadă și activitatea între
prinderii forestiere, a unităților de 
transport, mai ales din cadrul com
plexului C.F.R. precum și la I.R.T.A, 
Merită evidențiat cu deosebire со 
lectivul U.R.U.M.P. care și-a înde
plinit sarcinile ce i-au revenit în șe
senal încă din primele zile 
oii septembrie a.c.

De acum, realizările să fie 
lidatc;. să mobilizăm toate
să valorificăm toate rezervele ca în 
scurtul timp ce a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului să rezolvăm pro
blemele complexe ce se mai ridică

ale Iu-

conso-
forțele..

în fața unităților 
economice să re
cuperăm răminen- 
le în urmă ce mai 
există într-o sea
mă de unități.

Care sînt direcțiile principale spre 
care 
(ia ?

In 
mai
anual aproape 6 000 1 tone cărbune 
O deosebită atenție se cere acor
dată redresării acelor sectoare care 
în cele 9 luni au rămas în urmă, și 
anume : I și II — Lonea; I, II și IV 
de la Petrila; mina Dîlja; I, II și 
V de la mina Vulcan; II, III, IV, VII 
și IX de la Lupeni și toate sectoa
rele de la mina Uricani. In cadrul 
C.C.V.J. sînt rămîneri în urmă și la 
indicatorii productivitate și preț de 
cost. Deci paralel cu lupta pentru 
depășirea planului de producție, să 
se persevereze și în realizarea a- 
cestor indicatori.

Rămîneri în urmă după primele 9 
luni există și la I.F. Petroșani, la 
I.CT. Paroșeni, I.R.T.A., I.O.I.L. Pe
troșani și alte unități. Să muncim 
deci, cu perseverență pentru recu
perarea rămînerilor în urmă.

Trimestrul în care am intrat este 
hotărîtor pentru îndeplinirea de 
către șantierele de construcții in
dustriale și social-culturale a pla- 
nului de investiții.

In total. Ia investițiile industriale 
s-a înregistrat o rămînere în urmă 
pe 9 luni de 69 725 000 lei. Aceas
ta înseamnă că planul pe primele 
trei trimestre a fost îndeplinit doar 
într-o proporție de 82,7 la sută. La 
lucrările de investiții subterane cele 
mai mari rămîneri în urmă s-au în
registrat la minele Dîlja, Paroșeni, 
Uricani șl Lupeni. Terminarea obiec
tivelor de investiții prevăzute' pen
tru acest an au o mare importanță 
pentru dezvoltarea capacităților de 
producție ale exploatărilor, de a- 
ceasta depinzînd realizarea sarcini
lor de plan sporite pe anul 1966. Co
lectivele sectoarelor și șantierelor 
de investiții au deci obligația de a 
persevera în aplicarea măsurilor pre
conizate în vederea intensificării rit
mului de execuție a obiectivelor cu 
termene de predare în acest an.

La Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani a fost confec
ționat, pentru prima dată în serie, 
un lot de dispozitive pentru lega
rea cablurilor de extracție la co
livii.

Producerea acestor dispozitive a 
necesitat o muncă de înaltă cali
ficare, punerea la punct a unei 
tehnologii speciale și a unui sis
tem perfecționat de control. Supu
se la probele de tracțiune, dispo
zitivele au rezistat la o întindere 
de 100 de tone timp de cel puțin 
o oră. Față de vechile dispozitive 
care aveau un coeficient de sigu
ranță cuprins între 10 și 15. noile 
dispozitive de legare au un coe
ficient de siguranță egal cu 20.

Primul lot de 13 dispozitive de 
legare au trecut cu succes probele 
de încercare și urinează să fie ex
pediate exploatărilor miniere din 
țară.

LA RECEPȚIE

Anul XVII
XXII Nr. 4987

Duminică 
31 octombrie 

1965

4 pag, 25 bani

Paralele pe verticală.

DEZLEGAȚI
ENIGMA
TAXIURILOR

Noi obiective de construcții

mo- 
cele 
dar 
ceștii

exem- 
peste 

deran- 
omul. 

vă
legătură a-

Aș dori, tovarășe director 
Nicolau, ca această scrisoare 
să nu vă găsească în 
mentele dumneavoastră 
mai rele. Nu de altceva, 
omul la necaz mai
face?! Uilațî-vă. eu do 
piu, dacă n-aș fi dat 
un necaz, nu v-aș ti 
jat acum. Așa e însă
Trerre peste orice. Poate 
veți întreba, ce 
veți dumneavoastră cu neca
zul meu. Vă asigur că aveți. 
E drept nu direct... Dar mă 
luai cu vorba și am uitat să

SCRISORI
DESCHISE

vă spun ce m-a 
să vă scriu. Să o 
început.

In ziua de 28
c.,

determinat 
i-au de ia

Zilele frumoase ale lui octom
brie ău fost folosite de constructorii 
de pe șantierele Văii Jiului pen
tru intensificarea continuă a lu
crărilor, în vederea dării in folo
sință a cî1 mai multe obiective 
social-culturale.

Acum, 1Й prag de iarnăț con
structorii au acordat o atenție mai 
mare lucrărilor de la sistemele de 
încălzire, pentru ca noile locuințe 
să poată 
fost 
trala 
șani 
can, 
.trala
Petrîla și s-a cerut recepția pro
vizorie pentru centrala termică 
„B 200" din Lupeni. Paralel cu a- 
ceasta, se lucrează la definitiva
rea instalațiilor și finisajele inte
rioare Ia punctul termic nr. 4 Vul
can, centrala termică nr. 2 (5) Pe
troșani și altele pentru a putea fi 
prezentate la recepție.

Brigăzile ce execută finisajele 
la blocuri au înregistrat și ele 
succese. Astfel, la Vulcan s-a ce
rut comisia de recepție pentru blo
cul D 
mente, 
itoare 
blocul 
te. La
tru recepție blocul F 1 
și 40 apartamente, iar 
blocul Dl — avînd 10 
apartamente.

avea căldură. Astfel, au 
prezentate spre recepție cen- 
termică nr. 1 (4) din Peiro- 

și punctul termic nr. 1 Vul- 
s-a făcut deja focul in cen- 
termică nouă — nr. 1 — din

13 cu 8 etaje și 72 aparta- 
urmînd ca săptămînile vi

să fie predat în folosință și
D 11, tot cu 72'apartamen-
Petrila se pregătește pen- 

cu 9 etaje 
la Lupeni 

etaje și 66

octombrie 
după-amiază, la ora 

16,15 trebuia să mă deplasez 
undeva de urgență. Cum e și 
normal, in astfel de cazuri, 
am mers în stația de taxiuri 
din piața Victoriei 
troșani pentru a 
nă. Nu e vorba 
ci de o mașină 
piață — pentru 
eu, e cel mai rapid mijloc de 
deplasare. Cînd am ajuns in 
stație, nici urmă de taxi. Ei, 
nu-i nimic. Poate sînt pleca
te în cursă, mi-am zis. Se 
vor întoarce ele imediat. Ca 
atare m-am pus pe așteptat. 
Minutele insă se scurgeau 
cu repeziciune fără ca la o- 
rizont să fi apărut vreun taxi. 
A mai trecut o oră, dar 
mic. După aproape o oră 
jumătate de așteptare, am 
cut semn la o mașină de 
cazie care tocmai trecea 
acolo fd mi-am văzut 
drum. Unde aveam de 
am ajuns însă 
Bineînțeles că 
am avut necazuri 
pun la socoteală 
așteptatul mașinii).

din Pe- 
lua o mași- 
de autobuz 
mică — de 
că socoteam

ni
si

fă- 
o- 
pe 
de 

mers
ргёа . tirzlu. 
pentru asta 

fnu-l mai 
pe cel cu 
Acum spu-

(Continuare în pag. 3-a)

Sala turbinelor de la I.C.T.
Paroșeni.

(Continuare in pag. 3-a) Foto: N. MOLDOVEANU
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Băieții lui Marghitan
Misiune în zonă periculoasă

© Tovarăși de nădejde: cuiezanfă și iscu 
sinfă minierească

© Există

care 
două

Un 
la 

sub

fiecare 
de în- 

.exigențele 
de forțele

pa- 
prima 

unei 
intre

D v»ieți inimoși, 
cutezători... De 

curînd și-au încheiat 
itineiariul la 
porniseră cu 
luni în urmă,
ii ine rariu dificil, 
sute de metri 
pămînt, de-a lungul 
căruia, la 
pas, • aveau 
fruntat 
impuse
oarbe ale lumii sub
terane. Au 
truns. pentru 
oară în zona 
foste bătălii
om și focul de mi
nă. Dușmanul fusese 
izolat și silit să ba
tă în retragere. De 
acum s-a pus sar
cina redeschiderii zo
nei aflate în ghia- 
rele focului și 
ploatării primei
de cărbune 
ta Zonă de

Misiunea 
încredințată 
lor lui
adică minerilor din 
brigada condusă de 
Marghitan Tiberiu. 
unul dintre cei mrv 
destoinici mineri sal
vatori ai Vulcanului. 
Băieții ău pornit

ex- 
felii 
fos-sub 

foc.
a 

băieți-
Marghitan.

fost

vreo răsplată mai mare ?

răpus. Au

la acțiune. Au ex
ploatai felia de căr
bune ducînd o luptă 
dîrză și cutezătoare 
cu „rămășițele" lă
sate în urmă de duș
manul
lucrat sub poditură 
arsă și zgură. Au a- 
vut de învins praful 
și bioxidul de car
bon, temperatura ce 
se ridicase la peste 
30 grade la frontul 
de lucru. In înfrun
tarea acestor obsta
cole" au avut însă 
tovarăși de nădejde : 
cutezanța și iscusin
ța minierească. atri
bute' ce le-au chc- 
zășuit biruința.

înaintarea frontului 
sub zona periculoa
să n-a cunoscut stag
nare. nici o zi, nici 
o oră. Sub tavanul 
ars. nesigur s-au bă
tut parplanșe de 
metal și de lemn: 
presiunea rocilor sur
pate a fost înfrun
tată " prin armături 
suplimentare-, norii 
de praf de cenușă 
ce întunecau mereu 
frontul subteran, 
s-au lichidat cu aju
torul țeturilor de

cu- 
ciocanele de 

Destoinicii 
Calota loan. 

Constantin, 
loan, toți

apă, iar la sfărîma- 
rea cărbunelui (s-a 
pușcat doar în va
tră) și-au spus 
vintul 
abataj, 
mineri 
Popescu 
Ababei
componența brigăzii, 
în frunte cu Mar
ghitan Tiberiu, au 
smuls cărbunele din 
felia de sub zona 
periculoasă intr-un 
timp record spre a 
nu se reactrviza fo
cul și au 
totodată, 
demne de 
depășire 
400 tone

Despre băieții lui 
Marghitan Tiberiu 
vorbește întreaga ex
ploatare, 
bește cu 
căldură, 
oameni
făcut datoria cu pri
sosință. despre 
rit unor fapte 
nice.

Există vreo 
plată mai mare
stima oamenilor ? 
Cu siguranță пи l

raportat, 
realizări 

relevat : o 
de peste

cărbune.

Se vor- 
stimă și 

ca despre 
care și-au

autn- 
vred-

răs- 
decît

ION DUBEK



STEAGUL ROȘU

CULTURA FILME «FILME
й cinematograful „fapubfaa" (fa РвігонпІ

„DANSUL ETERN'
IHtfar

Azi la ora 9, în sal» 
cinematografului „7 No-- 
iembrie" din Petroșani 
are loc un simpozion p« 
tema: „Literatura și ar» 
ța plastica în secolul al 
XlX-lea ta țara noas
tră". Urmează un film 
documentar.

Producție școlară
In cadrul acțiunii da 

culturalizare a maselor, 
Ia clubul sindicatelor din 
Petrila a avut Ioc ieri 
prima producție din 
acest an a elevilor Șco
lii populare de artă din 
Petroșani. Spectacolul 
s-a bucurat de suc
ces.

Sooră de dans
Glubul sindicatelor din 

Petroșani continuă să
duminica

seri de dans pentru ti
neret. p frumoasă sea
ră de dans se organi
zează și astăzi, tacepînd 
cu ora 19.

- ARTA
Ctabul cooperatorilor

Putini dintre cititorii noștri poete 
știu că in orașul Petroșani exiiU 
un club al cooperatorilor. Bl ce află 
pe strada Radu Negru la nr. 4 De 
altfel, nici cooperatorii aproape că 
nu știu totl acest lucru, deoarece H 
vizitează cam puțin, și cam rar. Și 
totuși clubul există. Ba ere șl acti
vitate. Brigada artistică de agitație 
de pildă, instruită de către tova
rășul Coman Constantin, а înregis
trat frumoase rezultate în ultimul 
timp, Bete demn de relevat faptul 
că la concursul latercooperative pe 
regiune, brigada artistică de agita
ție a cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" din Petroșani a ocupai locul 
II De asemenea, aici activează și 
o formație de dansuri care, ală
turi de brigada artistică de agi
tație. a prezentat moi multe progra
me artistice ce s-au bucurat do a- 
proci ere din partea spectatorilor.

In flecare dupl-amlază numeroși 
tineri își petrec aici plăcut șl util 
timpul liber. Biblioteca cu cîteva 
mii da volume, jocurile distrac
tive ca șah, remmy, tenis de masă, 

un aparat de radio, toate stau zilnic 
la dispoziția cooperatorilor.

Conducerea cooperativei împreună 
cu organizația U.T.C. organizează 
adesea la club difșrite manifestări 
culturale și acțiuni cu cartea, Iată 
doar cîteva mai recente: „Să cu
noaștem statutul cooperativei4, „7S 
de ani de la moartea lui Vasila 
Aiecsandri'*. „Viața și opera lui Mi
hai Emînescu". Pentru iubitorii mu
zicii se organizează periodic audiții 
muzicale pe discuri, la care parti
cipă de fiecare dată numeroși co
operatori. Mult îndrăgite șînt și se
rile litșrare și recenziile ce se or
ganizează la club.

Desigur activitatea clubului co
operatorilor din Petroșani poate fi 
mai bună. Conducerea cooperativei 
va trebui să manifeste mai multă 
grijă pentru organizarea de acțiuni 
instructiv-educative variate. Intere
sant*». la care să fie mobilizați uu 
mar« număr de cooperatori. Să se 
intensifice munca cu cartea, îneît 
ilecare lucrător din cooperativă să 
fie un cititor activ al bibliotecii 
clubului, iar în cadrul unităților să 

te înființeze bi
blioteci volante. 
Mai multă grijă 
trebuie acordată 
organizării timpu
lui liber al coope
ratorilor prin joi 
de tineret și reu
niuni tovărășești, 
prin excursii sau 
alte manifestări 
plăcute și atrac
tive.

Frumos rinduite 
în rafturi, cărțile 
stau zilnic la în- 
demina coopera
torilor. Iată doi 
tineri alegîndu-și 
volumele de care 
au nevoie.

Incaplnd de mii ne, pe ecranul ci
nematografului „Republica1* din Pe
troșani rulează filmul „Dansul etern", 
<ș producție a studiourilor din R.P. 
Ungară. Filmul — balet este o pre
lucrare modernă a unui vechi basm 
maghiar, despre fata care și-a vîn- 
dut sufletul diavolului în schimbul

O secvență dta film.

Producții românești peste hotare
lu iur.p noiembrie, mai multe 

producții ale studiourilor noastre 
vor intra în competițiile unor fes
tivaluri cinematografice internațio
nale. Dintre acestea, cea mal dificilă 
confruntare se pare a fi ceo de la 
а ѴШ-а ediție a Festivalului festi
valurilor, care va avea loc la 
Acapulco, între 21 noiembrie și 4 
decembrie,, unde șe vor prezenta 
numai filme distinse cu înalte pre
mii internaționale, Printre acestea 
se află și producțiile românești „Pă
durea șpînzuraților" și documentarul 
„Ciucurencu",

In prima parte a aceleiași luni, 
fUmel ■ românești de scurt metraj 

unei perechi de cizmulițe ferme
cate,

„Dansul etern" este o realizare 
deosebită a genului, prilejuind o în- 
tîlnire cu „Ansamblul operei de 
stat* ungar, cu grupul de dan* 
„Dunărea" și cu renumlțft balerini 
Adel Gross și Levente Sipeki-

„Scurtă istorie", „Homo Sapiens", 
„Memoria trandafirului" si „Rap
sodie în lemn" vor trece Oceanul, 
spre Los Angele®, la Expoziția in
ternațională a filmului de animație. 
Pe continent atrage atenția Festi
valul filmului de rezistență de la 
Ferrara (italia), la care studioul „Bu
curești" va prezenta în premieră 
mondială noua șa producție —*■ „Pro
cesul alb".

Toț în luna viitoare, ecranele fefț 
tiva'urilor de la Padova, Gottwal- 
dow, Berlin, Leipzig și Siena vor 
găzdui 30 de producții românești 
d§ scurt metraj- i

Cea de-a tieia premieră din ac
tuala stagiune la, Teatrul de Slat 
(Un Petroșani a adus In lumina re
flectoarelor două piese : „Medali
ile bătrînei" de J. M. Barrie și 
„Se face Ziuă" de Zahar la Blrsan,

Cu prilejul acestei premiere Ma
rietta Sadova și-a dublat roiul de 
regizoare cu acela de actriță, la 
data clnd semenii săi i-au sărbă
torit 50 de ani de activitate în 
teatru, 50 de ani de strădanie, de 
muncă creatoare.

Piesa lui J. M. Barrie reînvie 
in mintea spectatorului anii sum
bri ai primului război mondial 
Autorul surprinde un grup de fe
mei din Londra discutind proble
ma la ordinea zilei: războiul. Pie
sa este străbătută Insă de perso
najul doamnei Dowey care, deși 
a slujit o viată întreagă, păstrea
ză în suflet sinceritatea și dra
gostea fată de oameni. Ba este 
stăpfnită de suprema înțelegere a 
datoriei fată de om, dărutndu-și 
din adîncul ființei căldura sufle
tească acelora care au nevoie de 
ea. După o asemenea căldură su
fleteasca, după Înțelegerea șl o- 
blădulrea cuiva rlvnește și tind- 
rul soldat orfan Kenneth. Ajuns 
în casa bătrînei Dowey, Kenneth 
îșt găsește echilibrul vieții, se 
transformă dintr-un om disperat, 
lipsit de orice mfngiiere, într-unul 
cu o viziune clară asupra lumii 
șl vieții, intr-un om cinstit, demn,

A doua piesă, „Se face zlud", ă 
dramaturgului — actor Zaharia Blr
san, oglindește un moment al tră
dări! războiului țărănesc de la 
1784, clnd Horea și Cloșca, dai 
dintre capii răsculafilor, sint prinși 
mișelește și duși in lanțuri la Băl- 
grad. Acțiunea se petrece in ulti
ma noapte a anului 1784 In casa 
bălrînuluf preot Costan, unde Ul

na, nora acestuia, își așteaptă za
darnic fiul, pe Mihai, să mai vină 
acasă. Aliat alături de al(i cama
razi In Înmiea Iobagilor ridicați 
la luptă împotriva feudalilor și a 
grofilor, Mihai va ii ucis de în
suși tînărul baron pe care cu bu
nătate llina 11 adăpostește de tu
rla țăranilor în proprla-i casă. 
Aici, in coliba Illnei, către ziua 
Anului nou, facem cunoștință cu 
celălalt conducător al răscoalei — 
Crfșan, care îl înfruntă cu O te
nacitate de admirat pe baronul la
com, dar laș. Aici ni se dezvăluie 
dramd familiei llinei, ți nu numai

a ei, cind au căzut nevinovat) 
sute de iobagi pentru împlinirea 
poftelor celor bogați. Conștiința li
bertății, ura neîmpăcată împotriva 
orinduielii aceleia nedrepte ridică 
întreg poporul la luptă pentru iz
băvirea de veacuri a norodului, 
tace parcă să tresalte inima spec
tatorului, să se alăture durerii pri
cinuite de răul social al secolu
lui al xvni-iea din Transilvania-

Vorbind despre modul de reali
zare a celor două piese se con
stată cu justificata bucurie un 
real progres calitativ, străduința 
colectivului de actori îrttpre ma
turizarea artistica, iese pregnant 
în evidenta gîndirea regizorala, 
profunzimea caracterelor eroilor.

In „Medaliile bătrînei", artiste
le Ellsabeta Beiba, V. Suchicl-ile- 

delcu, V. Suciu-Tifor dezbat cu 
convingere problema războiului, 
dovadă că este problema cea mai 
discutată. Deși n-au avut roluri 
ample, actrițele ■. amintite au reu
șit să redea, printr-o interpretare 
expresivă, adecvată, atmosfera a- 
ceea întunecată a războiului. Ion 
Țifor a apărut natural, convingător. 
In rolul episodic pe care l-a a- 
vut. Centrul de greutate al piesei 
l-a constituit insă doamna Dowey 
(Marietta Sadova) și soldatul Ken
neth (Vlstrian Roman). Ttnărdl ac 
fer V ist r ian Roman a realizat cu 
deosebit relief scenic prodlul con

torsionat al soldatului, zbuciumul 
steril al eroului, străduindu-se tot
odată sd marcheze, cu nuanțe sub
tile, fondul lui cinstit, conștiința 
lui înaintată, demnă.

Piesa lui Zaharia Blrsan o adus 
In distribuție, de asemenea pe 
prim plan, pe Marietta Sadova 
(Hirta) și appi pe Gheoighe lor- 
dănetau (popa Costan), Marin Du» 
mitreșcu (Achimla), Ion Titor (Gri- 
șah). Marcel Popa (Soldași și alfi 
ctțiva actori mai tineri. Gheotghe 
Iardăhescu a întruchipat cu evi
denta pasiune profi tonală omul 
«iteplu din popor, nemulhuhlt de 
tarele societății timpului, proles- 
talar la adresa exploatatorilor. 
Figură iobagului revoltat, înfrățit 
în luptă cu semenii sal, a fost re

dată cu multă conștiință scenică 
de către Marcel Popa. Actorul ion 
Tifor a realizat o interpretare pe 
cit de valoroasă, pe atîr de con
vingătoare. El a redat cu mare 
forță dramatică și profunzime chi
pul dirz, neînfricat al iobagului 
răzvrătit, pe care moartea nu-l 
sperie și pe care dorința de drep
tate și ura neîmpăcată împotriva 
exploatatorilor îl împing la răzbu
narea bunilor săi prieteni, 11 îm
bărbătează In luptă.

Marie Dumitrescu (Achinua) a 
desenat cu talent, simplu dar sem
nificativ, figura femeii săi ace, ca- 

re nu are altce
va da făcut dacii 
sd aștepte /zbtn. 
da. Baronul nesă
țios, avid după 
bogății, hapsln. 
dar laș clnd tre
buie să-și apere 
singur pielea, a 
permis tlnăruiui

Dumitru Dobrin sa nwutzeze cu 
succes cerințele rolului Mariana 
Cercel a creionat in putinele sce
ne caracterul cinstit al adolescen
tei, dragostea el sinceră pentru 
omul iubit pe care avea să na-i 
mai vadă viu. In roluri episodice 
au apărut actorii Alexandru Co- 
dreanu, Ștefan Iliescu, Florin Plaur. 
Ion Roxin.

Am lăsat intentional la urmă 
analizarea rolului principal din 
ambele piese, interpretat cu deo
sebita măiestrie artistică și inte
ligentă scenică de către Marietta 
Sadova, care a semnat totodată 
și regia celor doua piese. împli
nind 50 de ani de activitate sce
nted, de neobosită oaiacd creatoa
re actrița, regizoarea șl profesoa
ra Marietta Sadova a ținut sa dea 

un reușit exemplu de felut cum 
trebuie să șe comporte un artist 
pe scenă, cum trebuie să pătrun
dă rolul, să i se dăruiască, îneît 
să facă să vibreze inimile specta
torilor. Avind de interpretai ro- 
IUI doamnei Dowey din „Medali
ile bătrînei''. Marietta Sadova a 
demonstrat cu prisosință tlăsatu
rile unei profunde umaniiăii a 
întruchipat capacitatea ae dărui
re, marea puritate și bogăția spi
rituală a sufletului uman Defi
nind, de asemenea, rolul princi
pal în „Șe face ziuă", artista a 
pus în valoare inepuizabilele sale 
resurse creatoare, a dat o expre
sie luminoasă țărănoii llina, chiar 
și atunci clnd aceasta a sule rit 
o grea pierdere. Apariția Marlet
te! Sadova în rol alături de actori 
constituie un fapt pozitiv de în
viorare stimulatoare репин colea- \ 
tiv. In realizarea regiei s-a remar
cat viziunea clară, intențiile con
cepției artistice, caracter izată prin 
mobilitate și simplitate a Ieșit la 
iveală prospețimea scenică

Scenogralla semnată de A Ivănea- 
nu-Damaschian la prima piesă și 
de Elena Zăbavă la cea de-a doua, 
ca și regla tehnică asigurată de 
Geo Bucur au dat amploare, na
turalețe și autenticitate ipectaco- 
lulul.

La reușita celei de-a treia pre
miere, o bună parte de contribu
ție și-au adus-o șt colaboratorii 
tehnici.- executanta costumelor șl 
al tîmpfdrlei, minuitoril de decor 
șt electricienii. Așadar, întreg per- 
tonalul teatrului si dlrec'oml a- 
cestuia, Petre Stolcah. au concu
rat la realizarea unui spectacol 
de înalta ținute artistică. care ’ 
merita vizionat.

D. GHEGNEA
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EDUCAȚIA COMUNISTA A TINERILOR
In perioada de limp care a tre

cut dg la alegerile precedente or
ganizația de tineret de la 1. M. Lu
peni a-n întărit prin primirea unui 
număr însemnat de tineri în U.T.C., 
a contribuit din plin la îndeplini- 
rea și depășirea planului de produc
ție pe anul 1964. Q dovadă a aces
tui fapt o constituie cei 233 de ti
neri distinși cu steluțe purpurii de 
fruntaș în întrecerea socialistă. Un 
număr de 121 de tineri au absolvit 
cursurile de calificare, 600 au parti
cipat la 33 cursuri diferite de ridi-

Faptul eă upele organizații nu au 
intervenit împotriva celor care au 
comis abateri a permis ca 9 tineri, 
dintre care nici unul nu a depășit 
vîrsta de 24 de ani, să fie deferiți 
justiției pentru huliganism, furt și 
alte abateri grave, gi la aceste cau
ze trebuie să reflecte în mod serios 
nu numai comitetul U.T.C. nou ales, 
ci fiecare dintre cei peste Q mie 
de tineri care formează organiza
țiile de tineret de la mina Lupent

In primul rînd se cere să fi» a- 
bandonat modu) îngust în care se

"4 0 Mina cu 233 tineri fruntași
0 Metodele folosite de organizația nr. 3 — 

trebuie extinse
0 Sâ se tragâ învățăminte din lipsurile avute

calificării, 25 au prezentat și 
inovații valoroase, iar de la

începutul anului și pînă în prezent 
165 de tineri se mențin evidential 
consecutiv în întrecere. Organiza
ția se mîndrește cu tineri ca Ber- 
tea Rudolf, Crinu Gheorghe, Gro- 
su Constantin, Simina Aurel, Bratu 
Gheorghe. Preotu Mlfoai, Amariei 
Aurel. Lengyel Vașilg, Turcuș 
Gheorghe. Pușcă Nicolae, Cărămi- 
daru Victor, Blaga Mihai, Peter 
Francisc. Craioveanu Vasile, care 
au dovedit entuziasm și pasiune în 
muncă, constituind exemple demne 
de urmat.

— Rezultatele bune obținute de 
organizația U.T.C. nr. 3 — a sub
liniat în cuvîntul său Aeftincă Ni
colae în recenta adunare de dare 
de seamă și alegeri — se datoresc 
în bună parte faptului că în adu
nările generale au fost discutate 
cele mai importante probleme ridi
cate de viața și activitatea tineri
lor. împotriva celor care au avut 
abateri de la disciplină s-a luat 
întotdeauna atitudine colectivă. Sînt 
semnificative, de pildă, cazurile ti
nerilor Cloța D. și Buzatu Gh. A- 
cestora nu li s-a admis să pășească 
pe căi greșite. Atunci cînd au ab
sentat nemotivat de la locul de 
njAncă au fost puși în discuția adu
nării generale, să dea socoteală to
varășilor lor de muncă pentru ati
tudinea 
avut o
Ei și-au 
zent.

Vorbind despre
secretari în munca de organizație, 
Huszar Tiberiu, Resiga Ioan, Sam
son Oană, Birău
subliniat 
altele ei 
tate, că 
pe mină 
ganizarea timpului liber al tinerilor, 
de comportarea lor în societate, du
pă orele de serviciu. La joile de 
tineret s-au organizat numai ra
reori acțiuni cultural-educative, s-au 
prezentat doar cîteva expuneri și 
conferințe,- tinerii mergeau acolo nu
mai pentru a dansa. Activitatea celor 
care își completează studiile la 
școala serală nu a fost urmărită...

Viața de organizație nu s-a des
fășurat normal. Uneori luni de-a 
rîndul nu s-au ținut nici adunările 
generale ordinare. Astfel de abateri 
de la Statutul U.T.C. există în mul- 

* te organizații de la mina Lupeni.

folosesc formele muncii de educa
ție a tinerilor. Este prea puțin ca 
în munca de educare a tinerilor să 
fie folosite doar joile de tineret și 
cîteva conferințe. In acest scop se 
cer a fi folosite diverse metode. Ur
mărirea atitudinii moral-cetățenești 
a tinerilor, puternicul mijloc pe 
care îl oferă Lupeniul cu tradițiile 
lui revoluționare, combaterea seve
ră în adunările generale a încălcă
rilor disciplinei muncii, controlarea 
periodică a felului în tare își petrec 
tinerii 
ei în 
pot și 
munca 
Să nu
principala sarcină încredințată 
partid organizației U.T.C. este toc
mai educarea tineretului. Noul or
gan ales în conferință trebuie să-și 
înceapă activitatea mai bine orien
tat în muncă, să tragă învățăminte 
din lipsurile reieșite din dezbateri, 
îndeosebi a celor cu privire la asi
gurarea bunului mers al vieții de 
organizație. La fel se cere exerci
tat un control susținut asupra în
deplinirii sarcinilor în organizațiile 
pe sectoare și schimburi.

timpul lor liber, cum trăiesc 
cămine aînt 
trebuie să 
sa de către 
se uite nici

mijloace care 
fie folosite în 
comitetul U.T.C. 
un moment că 

de

Sarcini de mare răspundere stau 
și în fața șantierelor dp cp&StruCțil 
șocialculturale. Din cele 1608 <- 

portamento prevăzute pe acest an 
au fost predate abia 628. Alte cca. 
400 de apartamente «lut în cur» de 
predare. Avem deci un mare vo
lum de lucrări de recuperat pînă 
la «finitul anului. Este necesar să 
folosim Ia maximum timpul rămas 
pină la sfîrșitul anului spre a pre
da Integral apartamentele prevăzu
te pe acest an. Și chiar mai mult, 
pe șantierele Petrila, Llvezeni, Vul
can să se predea și apartamente in 
plus. Șantierele, sfaturile populare 
să se preocupe totodată in med co
respunzător pentru a crea frontu
rile de lucru pe anul 1966.

îndeplinirea exemplară a planului 
pe 1065 trebuie să stea în centrul 
atenției organizațiilor de partid, sin
dicat ți U.T.C., a conducerilor teh
nico,administrative. Sarcina constă 
in mobilizarea tuturor forțelor uma
ne și materiale din fiecare unitate 
pentru recuperarea răminerilor în 
urată, pentru realizarea integrală și 
la toți indicatorii a planului pe 
1965, In acest «cop, un accent deo- 
sebit trebuie pus pe buna organi
zare a muncii, folosirea din, plin a 
bazei tehnico-materiale, Îmbunătăți
rea aprovizionării locurilor de nun- 
că și a asistenței tehnice, întărirea 
disciplinei în muncă, sub toate as
pectele ei, trebuie să preocupe, de 
asemenea, într-o măsură mai mare 
organizațiile de partid sindicatele, 
și conducerile tehnice. In această 
direcție trebuie să urmărim mai 
ales: lichidarea absențelor nemoti
vate, reducerea la minimum a 
voirilor, eșalonarea judicioasă 
concediilor de odihnă, folosirea 
plin a celor 8 ore de muncă, a
lajelor în dotare, preîntâmpinarea 
avariilor. Concomitent cu urmări- 
rea realizării indicatorilor de' plan 
și a întăririi disciplinei, trebuie să 
crească preocuparea fată' de protec
ția muncii, respectarea N.T.S. si a

pianului anual 
pune eu atât mai nuli cu cit și ta 
present au toc Încălcări ale N.T.S. 
ceea ce a dus la oprirea unor lo
curi de muncă la minele Lupeni, 
Petrila, Uricani și Vulcan precum 
și alte urmări. In domeniul respec
tării, trebuie «a punem mai
mult accentul pe munca educativă, 
intensificarea muncii politice da la
om la ora, spre a crea o puternică 
opinie de masă împotriva încălcării
normelor de aecuritate a muncii.
O dată eu îmbunătățirea protecției 
muncii, se cer aplicate măsuri efi
ciente și pentru prevenirea îmbol
năvirilor profesionale, mai ales a 
pnenmoconeozei.

Pentru a obține realizări sporite, 
pentru a asigura atingerea încă din 
acest an a indicatorilor stabiliți pe anul 
1966 trebuie perseverat în direcția 
aplicării tehnicii noi, folosirii utila-
jelor iu dotare, extinderii metode

și în alte locuri
Frumosul face part» inte

grantă din viața noastră coti
diană, din peisajul de uzi al 
Văii Jiului. Pe locuri unde 
altădată nu era nimic, în anii 
noștri s-au înălțat cartiere 
noi cu sute de blocuri, 
lingă blocuri, școli, au 
amenajate parcuri și
verzi și multe altele. In toa
te acestea este materializată 
muncă patriotică, căldură șl 
dragoste umană.

Ctnd e vorba de a face un 
lucru bun și folositor pentru 
societate, oamenii pup urnă-

Pe
fost

zone

я

lor. Și opinia colectivă a 
înrîurire 
schimbat

bună asupra lor. 
atitudinea în pre-

experiența lor de

Constantin au 
și unele lipsuri. Printre 
au arătat, pe bună drep- 
vechiul comitet al U.T.C. 
s-a preocupat slab de or-

în-
a 

din 
utl-

lor înaintate de lucru. In prezept 
inițiativa „două fîșli pe zi" nu se 
aplică la nici o exploatare, iar me
toda „două cîmpuri pe schimb și 
aripă" se aplică doar în 28 de aba
taje cameră. La mina Lupeni nu șe 
aplică la nici un abataj această ini
țiativă. Situația nu este mai bună 
nici în ceea ce privește organizarea 
de înaintări rapide, deși la unele 
exploatări 
în privința 
veștițll. In 
(■lealele au 
spus.

încheierea cu rezultate din 
mai bune a anului în curs, crea
rea condițiilor necesare obținerii de 
realizări sporite în anul ce vine, re
clamă o atenție deosebită față de 
pregătirile de iarnă, față de 
tîmpinarea avariilor ce se pot 
urma intemperiilor.

In scurtul timp tii a mai 
pînă la sfîrșîtul anului să tragem în-

sînt răjaîneri în urmă 
realizării planului de in- 
această direcție și 
un cuvlnt hotăritor

5ІП- 
de

cele

preîn- 
ivi în

rămas

FAPTE
CETĂȚENEȘTI

grăltor 
locuita- 
adună- 

circum-

rul cu toții Exemplu 
sint în acest sens și

. rii de pe Maleia. In 
rile cetățenești din
scripția lor, locuitorii de pe 
Maleia au arătat necesitatea 
construirii unui magazin ali
mentar. Organele locale de 
partid și de stat le-au înțeles 
păsul, iar locuitorii de aici 
gu hotărit să construiască 
magazinul prin muncă patrio
tică. Exista insă un mare ne
ajuns. Lipsea terenul pa care 
să se construiască magazinul.

— Terenul il dau eu — s-a 
oferit tovarășul Sottngă Aton, 
O 
ma 
tră.

dată rezolvată proble- 
terenului s-a adus pia- 

cărămidă și ciment. In 
scurtă vreme, prin hărnicia
tovarășilor Ardeleanu Maria, 
Bora Aurel, Garobei Margare
ta, Roșu Ecaterină, Kelemen 
Rozalia, Sotingă Bănuț, Arde
leanu Dumitru, Sotingă Aurel,

legislației muncii. Aceasta se im-V. STRAUȚ

Preparai ia Petrila. Se lucrează la montarea unui elevator.

1

PROGRAM DE RADIO
1 noiembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri, 5,06 Muzică ușoară; 5,40 Cîn- 
tă orchestra de muzică populară 
„Doina Olteniei" din Craiova; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,10 
Scherzo-tarantela de Henri Wie- 
niawski; 6,30 Valsuri; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 7,18 
Melodii vieneze; 7,30 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri; 
8,00 Sumarul ziarului „Scînteia"; 
8,30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului: Vlta- 
■flina D și rolul ei în dezvoltarea 
opilului; 9,35 Mnzică ușoară; 10,00 

Buletin de știri 10,05 Soliști și for
mații artistice de amatori; 10,30

Prietena noastră cartea; 11,00 Con
cern grossi opus 6 nr. 3 în mi mi
nor și opus 6 nr, 4 în la minor de 
Ilaendel; 11,25 Săptămîna muzicii 
sovietice,- 11,45 Muzică populară; 
12,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic,- 12,13 Matineu de operă; 
13,23 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară care ne-au vizitat tara; 14,00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Din folclorul muzical al 
popoarelor; 15,00 Varietăți muzi
cale; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,30 Muzică de 
camei ă de Sabin Drăgol; 17,15 Oa
meni de seamă din istoria culturii: 
ION CREANGĂ; 17,45 Arii și duete 
din operete; 18,00 Buletin de știri,-

18,03 In jurul globului; 18,13 Cîn
tă formația de muzică ușoară Ho- 
ria Ropcea; 18,30 Obiectiv — Pro
ducția 1966; 18,50 Muzică populară 
cerută de ascultători; 19,20 Sport. 
„Postscriptum"; 19,30 Cîntă Colette 
Renard și Johnny Hallyday; 19,55 
Melodia zilei: „Dac-așa vrei tu*' de 
Temistocle Popa; 20,00 Radiogazeta 
de seară; 20,20 Interpreți ai muzi
cii populare: Natalia Gliga și Sile 
Ungureanu; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Muzică din opera, „Tosca" 
de Puccini; 21,15 Cine știe cîștigă; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologici 22,15 Piese de estradă; 
22,55 Melodii de ieri și de azi, 23,50 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 7,50 Cîntă So
nja Cruceru șl Victor Bunea, 8,15 
Jocuri populare; 8,30 Duete din ope
re; 9,00 Buletin de știri; 9.03 Ce

vfițămintole "necesare din lipsurile Jitea Vaier și altora, în frun-
avute pînă în prezent, să ridicăm 
pe o treaptă superioară întreaga 
activitate economică, întrecerea so
cialistă, să muncim cu perseveren
tă îi hotărire spre a crea încă din 
acest an — prin îndeplinirea inte
grală a planului la toți indicatorii 
și a angajamentelor — o bază te
meinică pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini din viitorul cincinal trasate 
de Congresul partidului.

te cu Gorobei Vsevolod, de
putatul circumscripției, șanțu
rile au lost săpate și funda
ția viitorului magazin turna
tă. Lucrările se desfășoară și 
in continuare în ritm suțff- 
nut.

HOGMAN CORNEL 
deputat

Dezlegați enigma
(Urmare din pag. l-a)

neți și dumneavoastră, n-am 
dreptate să mă supăr pe șo
ferii de taximetre ? 1 Aș fi 
trecut cu plăcere peste acest 
„accident" dacă si înainte nu 
s-ar ii petrecut cazuri ase
mănătoare. Cind ai nevoie 
mai mare de un taximetru 
atunci nu-1 găsești. Acum eu 
nu zic 
plecați 
oră șl 
nu fie
mult. Gîndiți-vă 
putut tntîmpla un caz de 
bolnăvire sau mai știu 
ce I E nevoie urgent de 
taxi. Ia-1 de unde nu-i. Ce 
facă oamenii în astfel de

că oamenii nu or il 
In cursă.
jumătate
nici un

Dar totuși o 
in stație să 

taxiu e prea
că s-ar fi 

i гл
еи 
un 
să 
si-

să vedem г Ce să citim î Ce să as
cultăm ?; 9,35 Muzică ușoară; 9,50 
Emisiune de cîntece și jocuri popu
lare» 10,10 Cu scrisorile în față. 
Emisiune de Tiberiu utam 10,25 
Săptămîna muzicii sovietice; 11,00 
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic; 11,10 Soliști de muzică ușoa
ră; 12,00 Cîntăm tinerețea — pro
gram de cîntece; 12,15 Recunoașteți 
interpretul I — muzică ușoară; 13,00 
Buletin de știri; 13,08 Melodii popu
lare din diferite regiuni ale țării, 
13,30 Concert de prînz,- 14,30 Me
lodii încântătoare; 15,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier, 15,30 
Muzică din opereta „Teatrul plu- 
titor“ de Jerâme Kern; 16,00 Emi
siune de muzică populară; 16,30 
Vreau să știu; 17,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 17,30 
Arii celebre din opere; 17,40 Sfa
tul medicului: Vitamina D și rolul

taxiurilor
tuație ? I Îmi veți spune că 
există taxiuri puține în Pe
troșani și sînt foarte solici
tate. S-ar putea să aveți drep
tate. In acest caz însă cereți 
să vi se repartizeze mai mul
te și atunci nu veți mai a- 
vea supărări, iar noi am fi 
scutiți

Pină 
că ar 
nigma 
cazul mai sus amintit, 
dacă i-ați dat de capăt, ap- 
municați-ne și nouă. Dar mai 
ales ce măsuri s-au luat.

Vă salut cu respect deo
sebit. Al dumneavoastră,

de așteptări zadarnice, 
atunci insă eu cred 

trebui să dezlegați e- 
dispariției taxiurilor In 

Iar

ION SUPARATU

ei în dezvoltarea copilului; 17,45 
Muzică ușoară Interpretată de Ru
dolf Cortez,- 18,00 Muzică vocală de 
compozitori români înaintași; 18,20 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
A). Graur,- 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Ștafeta melodiilor, 19,30 Am- 
i'iteatru literar; 20,00 Pagini din 
opereta „Mam'zelle Nitouche" de 
Herve, 20,20 Teatru scurt — Doam
na neagră din sonete, 21,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic, 
21,15 Melodii populare; 21,30 Mari 
muzicieni ai secolului — dirijorul 
Charles Miinch; baletul „Dapheneș 
și Chole" de Maurice Ravel; 22,30 
Moment poetic: poeți persani; 22,40 
Festival internațional de muzică 
ușoară „Sopot-1965" — R. P. Po
lonă, 23,00 Buletin de știri. Sport; 
23,10 Din creația enesciană; 23,40 
Cîntecele nopții — muzică ușoară; 
0,50 Buletin de știri.



4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației militare 
române în R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 30 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 

Continuîndu-și vizita în R.S.F. 
Iugoslavia, delegația militară ro
mână condusă de general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministru! 
forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, a vizitat în cursul 
zilei de vineri o mare unitate de 
tancuri, Centrul școlar și de pre
gătire a ofițerilor și subofjțerilor- 
tehnicieni și Institutul de hidrodina- 
mică navală din Zagreb. Coman
dantul regiunii militare Zagreb, 
general-colonel Ivan Rukavina, a 
oferit în cinstea delegației un 
prînz care s-a desfășurat intr-o

încheierea vizitei lui Wilson 
la Salisbury

SALISBURY 30 (Agerpres)
După aproape o săptămînă de 

discuții obositoare, încheiate vi
neri seara — după cum afirmă a- 
genția France Presse, — printr-o 
adevărată lovitură de teatru, pri
mul ministru britanic Harold Wil 
son a părăsit sîmbătă dimineața 
capitala sud-rhodesiană, pvitînd în 
bagajul său o propunere concre
tă : oferta lui Ian Smith (de fapt, 
o contrapropunere la inițiativa bri
tanică privind crearea unei comi
sii însărcinate cu elaborarea unei 
noi Constituții) vizînd crearea unei 
comisii regale unite" care să hotă
rască dacă actuala constituție, cu 
modificări aduse după proclama
rea statului independent rhode- 
sian, este sau nu acceptabilă 
Rhodesiei.

înainte de plecare, pe aeropor
tul din Salisbury, Wilson a făcut 
o amplă declarație în cursul unei 
conferințe de presă In care, după 
ce a precizat — matematic — că 
a conferit cu 126 de reprezentanți 
«hodesieni „de diferite tendințe", 
a ținut să sublinieze, în primul 
rlnd, că este exclusă orice inter
venție militară din partea Marii

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 30 (Ager

pres).
Cercurile guvernamentale domi

nicane au anunțat vineri seara că 
se intenționează o „reorganizare" a 
forțelor armate ale țării, care ar 
începe cu transferarea în străină
tate a unui număr de ofițeri par- 
ticipanți la răscoala din luna a- 
prilie împotriva fostului regim do
minican, ca o primă măsură pen
tru reglementarea actualei crize 
politice din țară. Președintele gu 
vernului provizoriu. Hector Garc'a 
Godoy, care a refuzat să intre în 
amănunte în această problemă, 
s-a mărginit numai să afirme că 
„există speranțe de soluționare a 
crizei". Potrivit agenției Reuter, 
se întrevede, de asemenea, posi
bilitatea unei remanieri a guver
nului.

Vineri au continuat la Sarito 
Domingo demonstrațiile împotriva 
reocupării orașului de către for
țele interamericane. Manifestant» 
au scandat: „Yankei plecați din 
Santo Domingo și din Vietnam". 
In rîndurile lor se aflau numeroa
se femei îmbrăcate in doliu. Poli
ția militară a arestat 39 de persoa
ne, în majoritate femei. Un grav 
incident între muncitori și poliție 
a avut loc la Ozama, localitate 
situată la 12 km de Santo Do
mingo, unde 3 muncitori au fost 
uciși și 10 răniți în cursul unei 
manifestații de protest împotriva 
arestării mai multor conducători 
sindicali.

Criza dominicană a fost exami
nată din nou vineri la sediu! 

atmosferă prietenească După-a 
miază, oaspeții au vizitat orașul

Sîmbătă, delegația militară româ
nă a vizitat un regiment de tran
smisiuni. In aceeași zi oaspeții au 
plecat spre Liubliana. La sosirea 
în oraș, ei au fost întîmpinați de 
general-locotenent Rade Pehacbk, 
comandantul districtului militar 
Liubliana, Edo Brainik, membru al 
Veceî executive din Slovenia, Ma
rian Pepina, președintele Vecei 
orășenești. Membrii delegației au 
vizitat una din fabricile combina
tul de utilaj electronic „Iskra". Apoi 
delegația a plecat la Bled.

Britanii în vederea soluționării 
problemei sud-rhodesiene, că „cei 
ce nutresc asemenea iluzii nu fac 
decît să-și piardă timpul”. Wilson 
a menționat că această hotărîre a 
adus-o și la cunoștința principali
lor lideri ai poporului Zimbabwe 
— Nkomo și Sithole — pe care i-a 
sfătuit, totodată, „să adopte o po
ziție mai realistă".

VIETNAMUL DE SUD
» Noi amănunte despre atacul prin surprindere a- 

supra bazelor militare americane de la Da Nang 
și Ciu-Lai

• Numeroase raiduri ale avioanelor americane
SAIGON 30 (Agerpres)
Agențiile de presă dau noi amă

nunte în legătură cu atacul prin 
surprindere al forțelor patriotice 
vietnameze asupra bazelor militare 
de la Da Nang și Ciu-Lai. După 
cum relatează comandantul aero
dromului de la Ciu-Lai, Leslie 
Brown, atacul a fost întreprins nu
mai de două detașamente de par- 

о.N.U. de secretarul general, U 
Thant, reprezentantul său personal 
la Santo Domingo, Jose Antonio 
Mayobre, și reprezentantul perma
nent al S.U.A., Arthur Goldberg. 
Nu a fost dat publicității nici un 
comunicat oficial privind rezulta
tele convorbirilor. In schimb, ge
neralul Hugo Penasco Alvim, co
mandantul forței interamericane 
din Republica Dominicană, a afir
mat la Santo Domingo că „misiu
nea" acestor forțe se apropie de 
sfîrșit „și ele vor fi retrase dm 
capitala dominicană la momentul 
oportun".

PE SCURT
• NEW YORK. — Reprezen

tanții mai multor organizații gru- 
pînd militanți pentru drepturile 
civile ale populației de culoare, 
întruniți la Selma (Alabama), 
au hotărît reluarea demonstrați
ilor de protest împotriva segre
gației rasiale, împotriva „terorii 
și brutalității" care domnesc în 
statele sudice. Se prevede orga
nizarea de demonstrații la Hay
neville, Selma, Birmingham, pre

• PRAGA, — La 29 octombrie, 
itor al primului ministru $i ministru 
luționare ale Cubei, care vizitează 
lovacă, a fost primit de Jozef Lenart, 
R. S. Cehoslovace,

o. ar. u,
Adoptarea proiectului declarației 
cu privire la tineret

И Cuvîntarea tovarășei Mia Groza
NEW YORK 30. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Vineri seara a fost adoptat în 
unanimitate proiectul declarației 
cu privire la promovarea in rîn
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare. Desfășurate într-o 
atmosferă de colaborare, lucrările 
Comitetulili pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale con
sacrate acestei probleme au de
monstrat importanța deosebită pe 
care reprezentanții tuturor țărilor o 
acordă documentului elaborai, 
care îndreaptă atenția lumii con
temporane spre generația care 
va fi chemată în viitorul apropiat 
să conducă destinele omenirii.

După vot a luat cuvîntul repre
zentanta țării noastre Mia Groza. 
Exprimîndu-și satisfacția în legă 
tură cu adoptarea declarației, ea 
a subliniat, printre altele, că pro- 
punînd elaborarea unui asemenea 
document, delegația română a fost' 
convinsă de importanța pe care o 
are Ia ora actuală promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor 

tizani. Aceștia au reușit să se in
filtreze pe aerodrom și să așeze 
încărcăturile de exploziv sub avi
oanele și elicopterele aflate acolo 
Partizanii aii acționat extrem de 
rapid, astfel că forțele americane 
nu au reușit să intervină decît în 
ultimul moment. Operația, asa cum 
a fost ea concepută și executată, 
este apreciată ca „remarcabilă" de 
către însuși locotenent colonelul 
George Bauman, conducător al 
unei baze de elicoptere, iar rezul
tatele obținute au fost considerate 
ca „excepționale”. Asemenea ter
meni nu sînt exagerați, deoarece, 
potrivit unor statistici americane 
oficiale, pierderile suferite în ur
mă celor două atacuri se ridică 
la peste 18 milioane de dolari, iar 
47 de avioane și elicoptere au 
fost distruse.

Atacurile forțelor patriotice au 
provocat reacții la Saigon. In tot 
timpul zilei de vineri avioanele a- 
mericane, venite de la baza din 
Guam, au efectuat numeroase rai
duri bombardînd masiv un sector 
situat la 40 km de Saigon, unde 
se presupune că se află amplasate 
mari unități ale forțelor patriotice

cum și îh ai te orașe din sudul 
S.U.A.

• PNOM PENH. — Guvernul 
cambodgian a publicat un co
municat în care protestează îm
potriva unei noi violări de către 
forțele armate tailandeze a teri
toriul cambodgian. La 24 oc
tombrie, se spune în comunicat, 
elemente armate tailandeze au 
pătruns pe o distanță de 7 000 
de metri pe teritoriul localității 
Taley, din provincia Battambang. 
In cursul ciocnirilor care au

Raul Castro Ruz, locți- 
al forțelor armate revo- 
în prezent R. S. Cehos- 
președintele guvernului 

de pace, de respect reciproc și de 
înțelegere între popoare.

„Această declarație, a subliniat 
vorbitoarea, vine să se adauge ce
lorlalte declarații de foarte mare 
importanță adoptate de Națiunile 
Unite, cum sînt cele privind drep
turile omului, acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială, drepturile 
copilului".

„Astăzi, cînd asistăm la tran
sformări profunde care au loc în 
diferite regiuni și diferite țări ale 
lumii, la afirmarea entităților na
ționale, a independenței și suvera
nității egale a statelor, declara
ția apare ca un document de mare 
importanță. Sensul ei major îi es
te conferit de principiile pe care 
le conține și care trebuie să stea 
la baza formării noii generații 
pentru ca aceasta să-și poată în
deplini sarcinile actuale ca și cele 
care vor reveni mîine cînd ea va 
lua locul nostru in ștafeta vieții".

După această intervenție lucră
rile ședinței de vineri după-amia- 
ză s-au încheiat urmînd ca luni 
dimineața reprezentanții altor țări 
să ia cuvîntul în baza dreptului 
de explicație la vot pentru a-și 
exprima satisfacția în legătură cu 
adoptarea documentului.

Potrivit normelor procedurale, 
textul declarației urmează să fie 
prezentat spre aprobare <i ședin
ței plenare a Adunării Generale

☆
In cursul aceleiași după-amieze' 

au continuat în Comitetul pentru 
teritoriile sub tutelă și neautono
me dezbaterile privind proiectul 
de rezoluție consacrat situației din 
Rhodesia de sud.

Franța criticată
la Departamentul de Stat al S.U.A.

WASHINGTON 30 (Agerpres).
Relațiile între principalele puteri 

occidentale, legate în special de 
problemele nucleare ale N.A.T.O., 
au constituit tema unei conferințe 
de două zile ținute joi și vineri Ia 
Departamentul de Stat al S.U.A.. 
cu participarea unui număr de pes 
te 300 de directori de ziare și pos
turi de radio americane. După cum 
relatează agenția Associated Press, 
înalți funcționari — al căror nume 
potrivit uzanțelor folosite în aseme
nea reuniuni, nu au fost citate — 
„au exprimat critici puternice la 
adresa politicii Franței și au expri
mat speranța S.U.A. de realizare a 
unei unități mai mari în cadrul 
alianței atlantice". Aceste oficiali
tăți și-au exprimat părerea că 
„Franța va acționa probabil in 
direcția destrămării alianței atlan
tice" intr-un efort, potrivit afir- 

• SANTIAGO DE CHILE. — Greva celor 17 000 de mineri 
chilieni declarată în semn de protest împotriva unui proiect 
de lege guvernamental care prevede reorganizarea industriei 
miniere a intrat sîmbătă în cea de-a 6-a zi. Greva parali
zează principalele centre de extracție a cuprului din țară, 
controlate de două societăți noid-amerioane. După cum rela
tează agenția Reuter, pierderile provocate economiei ca urma
re a încetării lucrului cresc zi de zi și nu se întrevede nici 
o perspectivă de soluționare a acestui conflict de muncă.

avut loc un soldat cambodgian 
a fost ucis, iar un locuitor a fost 
luat ostatec. Comunicatul cere 
încetarea imediată a acestor ac
țiuni provocatoare.

• NEW YORK. — Vineri, pe 
insula Amchitka (Alaska), a fost 
efectuată o explozie subterană 
a unei bombe cu hidrogen, pre
gătită de o agenție specializată 
a Ministerului Apărării al S.U.A.

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI

• PRAGA 30. — Coresponden
tul Agerpres, A. Liță, transmite:

Intre 11 și 29 octombrie s-au 
desfâșurat la Praga lucrările sim
pozionului internațional pe tema 
evaluării proiectelor industriale. 
Simpozionul a fost organizat de 
Comitetul pentru dezvoltare in
dustrială al O.N.U. (G.I.D.).

La simpozion au participat spe
cialiști din 36 de țări din Europa, 
Asia, Africa și America, precum 
și reprezentanți ai organizațiilor 
economice internaționale. Au fost 
prezentate 107 referate.

Din partea Republicii Socialiste 
România a participat Sică Gheor- 
ghe, director adjunct in Comite
tul de stat al planificării, care a 
prezentat referatul intitulat „Une*. 
ie aspecte privind folosirea cri-^ 
teriilor economico-financiare în o- 
rientarea amplasării noilor uni
tăți industriale în vederea impri
mării unui ritm mai accentuat de 
dezvoltare".

• BRUXELLES 30 (Agerpres).
Cea de-a 15-a ediție a Săptă- 

mînii internaționale a filmului de 
turism și folclor s-a încheiat vi
neri la Bruxelles. Cinematografia 
românească a realizat un succes 
deosebit, obținînd două din cele 
cinci premii principale atribuite 
filmelor participante la concurs: 
premiul pentru cel mai bun film 
de folclor acordat peliculei „Ța
ra Oașului" și premiul Secretaria
tului pentru turism din Spania 
(pentru cel mai bun film punfnd 
în valoare o curiozitate naturală, 
geografică sau geologică) decer
nat filmului „Printre pelicani".

Medalia de aur a fost obținută 
de filmul canadian „Kenojovak 
artist eschimos". An mai fost de
cernate premii filmului izraelian 
„Pămînt cu o mie de înfățișări" 
și filmului turcesc „Goreme".

mațiilor lor, „de înapoiere Ia un 
tip mai convențional de alianță, 
propriu secolului al XVIII-lea" și 
va acționa în direcția „eliminării 
aspectelor supraraționale ale Pie 
tei Comune". Reprezentanții Depar
tamentului de Stat au criticat opo
ziția exprimată de Franța de a se 
acorda Germaniei occidentale ,.un 
rol nuclear de primă mină", precum 
și împotrivirea ei față de proiectul 
american de creare a Forțelor nv- 
cleare multilaterale și de proiectul 
britanic de creare a Forțelor nu
cleare atlantice. Ei au pretins că, 
acționînd in acest fel, generalul de 
Gaulle dorește să „extindă influen
ta diplomatică franceză în Europa 
occidentală și să o reducă pe aceea 
a Statelor Unite”, avînd ca tel fi
nal menținerea supremației nuclea
re franceze în Europa occidentală

Explozia a avut loc la o adîn- 
cime de circa 2 300 de picioare 
și — potrivit afirmațiilor oficiale 
— are drept scop culegerea de 
date care să ajute la distinge
rea oscilațiilor produse în scoar
ța terestră de exploziile nucleare 
față de cele provocate de cutre
mure.
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