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• Rezoluția adoptată de „Comi
tetul celor 24“.
• Declarația unui purtător de 

cuvînt al F.N.E. din Vietnamul 
de sud.

• Presa britanică critică politica 
S.U.A. în Vietnam.
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• Cuvîntarea rostită de premie

rul japonez cu prilejul deschiderii 
campaniei electorale.

• Acțiuni ale patrioților din 
Guineea Portugheză.

• Situația din Laos.
• Val de căldură în R.A.U.

SUB SEMNUL PREGĂTIRILOR PENTRU CONGRESUL PARTIDULUI
Deschiderea lucrărilor 

Conferinței organizației 
regionale de partid Hunedoara
In sala clubului „Siderurgistul" 

din orașul Hunedoara au început 
ieri, 11 iunie, lucrările Conferinței 
organizației regionale de partid Hu
nedoara.

La Conferință participă ca delegați 
* aleși în conferințele raionale și oră

șenești de partid, muncitori, membri 
.ai cooperativelor agricole de pro
ducție, lucrători din gospodăriile 
agricole de stat, din stațiunile de 
mașini și tractoare, intelectuali, ac
tiviști de partid și de stat și ai or
ganizațiilor de masă.

La lucrările Conferinței participă, 
de asemenea, ca invitați, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, activiști ai C.C. al 
P.M.R., ai comitetelor regional, ra
ionale și orășenești de partid, ai 
unor organizații obștești și de masă, 
conducători de întreprinderi și insti- 

, tuții, intelectuali și alți oameni ai 
muncii din regiune.

Delegații și invitații la Conferință 
au întîmpinat cu puternice aplauze 
pe tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Deschizînd lucrările Conferin
ței organizației regionale de 
partid, tovarășul Gheorghe Că
lin, prim-secretar al Comitetului re
gional Hunedoara al P.M.R., a ară
tat că acestea se desfășoară într-un 
moment deosebit de important cînd 
întregul nostru popor, angajat în- 
tr-o entuziastă muncă în întîmpina- 
rea celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R., a primit cu mare însuflețire 
proiectele de Directive cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
anii viitorului plan cincinal, cu 
privire la valorificarea surselor ener
getice și electrificarea tării în urmă
torii 10 ani, precum și proiectul de 
Statut al Partidului Comunist Român.

Delegații la Conferință au ales a- 
poi în unanimitate prezidiul Confe
rinței. comisia de validare, secre
tariatul și comisia de redactare a 
proiectului de hotărîre.

S-a supus la vot și s-a apro
bat în unanimitate următoarea or
dine de zi:

1- — Darea de seamă a Comitetului 
regional Hunedoara al P.M.R. pe pe
rioada de la conferința anterioară și 
pînă în prezent;

2. — Dezbaterea proiectelor de Di
rective ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 1966— 
1970, cu privire la valorificarea sur
selor energetice și electrificarea țării 
în perioada 1966—1975, precum și 
proiectul de Statut al Partidului Co
munist Român;

3- — Raportul Comisiei regionale de 
revizie:

4- — Alegerea Comitetului regional, 
a Comisiei regionale de revizie și a 
delegărilor la cel de-al IV-lea Congres 
al P.M.R.

Darea de seamă asupra activității 
Comitetului regional de partid a fost 
prezentată de tovarășul Gheorghe Că
lin, prim-secretar al Comitetului re
gional Hunedoara al P.M.R.

Raportul Comisiei regionale de re
vizie a fost prezentat de tov. 
loan Codrea, președintele comisiei.

Au urmat apoi discuțiile pe margi
nea dării de seamă a Comitetului 
regional de partid, a raportului Co
misiei regionale de revizie, a proiec
telor de Directive și a proiectului 
de Statut, adoptate de Plenara C.C.

al PJH.R. din 31 mai — 2
iunie 1965. Au luat cuvîn- 
tul tovarășii: Nicolae Agachi, di
rector general al C.S. Hunedoara, La- 
zăr David, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc regional Petroșani al 
P.M.R., Gheorghe Moldt, director teh
nic al I.C.S. Hunedoara, Lucreția 
Costa, președinta cooperativei agricole 
de producție din Lăpușnic, raionul Ilia, 
Cornel Stoica, vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Sfatului popular 
regional, George Homoșteanu, prim-se
cretar al Comitetului raional Sebeș al 
P.M.R., Vichente Bălan, președintele 
Consiliului regional al sindicatelor, 
Ioan David, miner șef de brigadă la 
E. M. Aninoasa, Pogea Brîncoveanu, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc regional Hunedoara al 
P. M. R., Apostol Gheorghe, di
rector al Trustului minier Deva, Ma
ria Vinerean, secretara Comitetului de 
partid din cooperativa agricolă de pro
ducție din Sîntandreî, orașul regional 
Deva, Alexandru Șuluțiu, prim-secretar 
al Comitetului raional Orăștie al 
Р.МЯ, Aron Popa, rector al Institu
tului de mine din Petro
șani, Constantin Toma, secre
tar al Comitetului de partid de la 
O S.M.-'? din C.S. Hunedoara, Au
gustin Mocanu, director al G.A.S. Cal
da de Jos, raionul Alba, Vasile Zgîr- 
cea, președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular comunal Sarmise- 
getuza, raionul E'ațeg, Adolf Drucker, 
director al uzinei „Victoria" Călan. 
Dumitru Dejeu, președintele Comitetu
lui Executiv ‘ al Sfatului popu
lar regional, Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, loan 
Kirr, președintele cooperativei agricole 
de producție din Apoldul de Sus, ra
ionul Sebeș, Mircea Lucaci, prim-se
cretar al Comitetului regional Hune
doara al U.T.M., Gheorghe Vușdea, 
secretar al Comitetului regional Hu
nedoara al P.M.R. și Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.M.R., ministrul 
minelor și energiei electrice.

☆
Tot în cursul zilei de ieri, Con

ferința a aprobat raportul Comisiei 
de validare.

Pe adresa Conferinței au fost tri
mise de colectivele de muncă ale u- 
nor întreprinderi și instituții, de mem
brii unor cooperative agricole de 
producție din regiune telegrame prin 
Care acestea urează succes deplin 
lucrărilor și își exprimă hotărîrea de 
a depune toată puterea de muncă 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram prevăzut în proiectele de Di
rective ale celui de-al IV-lea Con
gres al P.M.R. _ I

Lucrările Conferinței continuă.

UNDE MERGEM?
A Z I

• Teatrul de Stat, ora 20
— „Stația de autobuz" de 
William Inge.

• Sala festivă a clubului 
muncitoresc Petrii a, ora 19
— premiera operetei ,,Mam’- 
selle Nitouche" de Herve, în 
interpretarea formației de o- 
peretă a clubului din locali
tate.

M î I N E
• Teatrul de Stat, ora 20

— „Stația de autobuz".

Colectivul de muncitori și tehnicieni 
al întreprinderii Forestiere Petroșani a 
luat cunoștință cu încredere și legi
timă mîndrie de proiectul de Direc
tive ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 1966- 
1970 și în special la dezvoltarea eco
nomiei forestiere pe această perioa
dă. Avem ferma convingere că aceste 
mărețe sarcini vor fi îndeplinite, cu 
cinste: ne bazăm această afirmație 
pe felul exemplar cum muncitorii fo
restieri din întreprinderea noastră au 
tradus în fapte Directivele stabilite de 
Congresul ai III-lea al P.M.R. pentru 
1960-1965. In perioada celor 5 ani 
muncitorii noștri au împădurit o su
prafață de aproape 4 000 ha., au con
struit peste 90 km drumuri și căi fe
rate forestiere și au montat un număr 
de 46 funiculare. Indicele de mecani
zare la fasonat și doborît mecanic a 
ajuns la 55,1 la sută, la scos apropiat 
la circa 59 la sută, iar producția glo
bală industrială a atins la finele anu
lui 1964 o creștere de 42,5 la sută 
față de aceea a anului I960. A crescut 
simțitor și procentul lemnului de lu
cru, ajungînd în 1964 la 64,6 la sută 
la fag și 93,5 la sută la rășinoase, iar 
productivitatea muncii în exploatările 
forestiere reprezintă în 1964 o crește
re de 32,1 la sută față de 1962. S-a 
extins metoda avansată de muncă în 
brigăzi complexe mari și mici cu pla
ta în acord global, unde productivita
tea fizică a ajuns în 1964 la 1.590 m3 
(om) zi.

Pentru perioada 1966-1970 proiectul 

• De la ora 10, pe arena 
sportivă din Petrila se orga
nizează o frumoasă serbare 
cîmpenească. Formațiile reu
nite ale artiștilor amatori din 
Valea Jiului vor prezenta pro
gramul comun intitulat: „Bu
curia vieții noi în cîntec și 
joc".

• Clubul muncitoresc din 
Vulcan, ora 19,30 — „Seară 
în alb" — seară de odihnă 
pentru oamenii muncii. Iși 
dau concursul formațiile ar
tistice ale clubului.

• Clubul muncitoresc Ani
noasa. ora 20 — Seară dis
tractivă pentru tineret.

• Teatrul de Stat, ora 10.30 
— Producție artistică susți
nută de elevii secției de mu
zică a Școlii populare de artă 
din Petroșani.

• Stadionul din Lupeni, 
oră 17,45 — ultima etapă a 
campionatului categoriei В la 
fotbal: Minerul Lupeni — 
Recolta Cărei.

• Sala sporturilor din Lu
peni, ora 10 — competiție de 
haltere. Participă sportivi din 
mai multe localități din re
giunea Hunedoara.

de Directive ale Congresului al IV-lea 
al P.M.R. prevede pentru economia fo
restieră o creștere de 35 la sută a pro
ducției globale, precum și o gospodă
rire rațională a fondului forestier. Se 
vor extinde împăduririle cu specii de 
rășinoase și foioase repede crescă
toare, iar masivele forestiere vor fi 
dotate în continuare cu rețele de 
drumuri auto și alte instalații de 
scoatere. Se va continua mecanizarea 
proceselor de muncă grele, ceea ce 
va permite ridicarea productivității 
muncii în special la parchetele fo
restiere.

In ce privește sarcinile ce revin în
treprinderii Forestiere Petroșani, creș
terea producției globale se va rea
liza pe seama valorificării superi
oare și complexe a masei lemnoase, 
în special a punerii în valoare a re
surselor de material lemnos rezultat 
din produsele secundare ale pădurii 
(curățiri și rărituri). Se va continua 
acțiunea de împădurire a suprafețelor 
ce urmează a se exploata cu ultima 
tăiere (suprafețele goale au fost îm
pădurite încă din anul 1963), se vor 
mecaniza în continuare procesele de 
muncă grele, în special faza de în- 
cărcat-mecanic și 
operațiunea de

SIRBU
MIRCEA

Inginer șef
I. F. Petroșani

( Continuare
In pag. 3-a)

CADRU
DE 
SARBATOARE

Se apropie o' mare sărbă
toare. E o deosebită gingășie, 
gingășie și grijă in aceiași 
timp, in gestul pe care-l face 
zugravul, cînd așterne covo
rul de culori pe pereți ori al
bul ivoriu pe cerceveaua - fe
restrei. Gestul acesta parcă 
vorbește in locul omului care 
ar spune: „de sărbătoare 
vreau să îmbrac frumos de 
tot casa astă. Vreau ca pe 
unde trec eu să fie sărbătoa
re în fiecare zi". Gestul acesta 
plin de gingășie ai zugravului 
se amestecă cu siguranța și 
plinătatea de sine cu care 
mozaicarul, geamgiul, timpla- 
rul mînuiesc sculele lor. Fie
care vrea să facă din „casa 
asta", din „casele astea" ceva 
mai frumos decît a reușit să 
facă pînă acum.

Așa e acum la Petroșani, 
așa e la Vulcan, la Lupeni și 
la Petrila. Gesturile se întrec 
cu exigențele, și visurile se 
întrec cu realitatea.

La sărbătorile neamului fie
care vine cu ce are mai bun 
în intenție și faptă, care la oa
meni, astăzi, nu sînt decît la 
un pas distanță. Am văzui ri
duri Inălțindu-se .sub ochii 
■noștri ca voinicii- dih ‘ bjastne, 
într-o zi cit alții in trei. Dar 
asta a intrat în obișnuit. Nu
mai grija cu care oamenii 
desăvîrșeșc aceste ziduri cjz să 
ni le dea nouă sub formă de 
cămine, e plină de inedit, ca 
însăși viața noastră de fieca
re zi. Așadar, acesta e cadoul 
psihologic în care se nasc azi 
cartiere, orașe la noi în țară 
și la noi pe Vale. Și dacă sta
rea timpului e capricioasă și 
îi încurcă uneori de la treburi, 
oamenii nu se las9. Exploa
tează la maximum „ferestrele 
cu soare, lăsate ca un repaus, 
uneori mai lung, alteori mai 
scurt, limbilor neliniștite ale 
barometrelor. Și se constru
iește. Natura se precipită, zil
nic, de două ori pe zi, dar oa
menii se precipită și ei în mod 
creator. Și din precipitarea a- 
ceasta, sau mai bine, din în
trecerea aceasta între precipitări 
se naște ineditul, utilul, fru
mosul printr-o grijă deosebit 
de omenească a oamenilor pen
tru oameni.

I. G.

pentru cărbunele aovinL
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Trebuie să-mi cumpăr un „om" i 
Credeți că glumesc 1 Nu glumesc 
de loc. Imi cumpăr un om. Nu unul 
de cirpă de la magazinul de jucă
rii pentru copii, că eu nu sini co
pil. Aim barbă pe care o rad de 
două ori pe săptămină. Eu imi cum
păr „om" în carne și oase, unul 
care să-mi coase hainele la timp, 
să-mi repare pantofii, dar mai ales 
să mă bărbierească de două ori pe 
săptămină. Ce, n-am venei In defi
nitiv, cu banii lui, fiecare face ce 
vrea. Eu cu banii mei imi cumpăr 
„om".

...Pentru că de te încumeți să 
mergi la frizeria nr. 11 — a Coope
rativei „Jiul" din Petroșani și n-ai 
„omul" tău, s-a zis t Ori pleci in 
excursie nebărbierit, ori te duci cu 
initrziere, și tot nebărbierit, la spec
tacolul pentru care ai făcut „coa
dă" la casa de bilete. Ori — mai 
știi 1 —■ pierzi intUnirea pe care 
ți-ai dat-o la ora 10. Doar n-o să 
te prezinți la întilnire cu barba ne- 
rasă de trei zilei Să nu credeți că 
mie mi s-au întlmplat toate acestea 
Nu mi s-au întlmplat pentru că nu 
puteam fi prezent in același timp 
peste iot. Un singur lucru mi s-a 
întimplat: am plecat în excursie 
nebărbierit. Restul, li s-a întlmplat 
altora, care, la fel ca mine, n-aveau 
„om". (Ar face bine să-și cumpere 
și ei unul). De fapt, s-a tntîmplai 
cam așa: am scos bon pentru „un

Obezitatea șl cancerul
Dr. Hans Lettre, directorul Institu

tului de cercetări în domeniul cance
rului de la Universitatea din Heidel
berg, a publicat recent un interesant 
studiu privind rezultatele obținute de 
el în legătură cu mortalitatea provo
cată de cancer. Pe baza constatărilor 
făcute rezultă că procentul de morta
litate din cauza cancerului este cu 
29 la sută mai mare la acele persoa- 
oe a căror greutate corporală este 
peste greutatea normală și, dimpotri
vă, cu 14 la sută mai mic decît me
dia la acele persoane a căror greutate 
corporală este mai mică decît cea 
normală. Se știe că greutatea normală 
a omului este egală cu numărul cen
timetrilor peste un metru (în kg).

Magnetofon miniatural
In Japonia a fost realizat un mag

netofon miniatural care, ca dimensiu
ne, este de două ori mai mic decît o 
bucată obișnuită de zahăr.

Magnetofonul este montat într-un 
inel și se poartă pe deget. înregis
trarea se face pe un fir de oțel ex im 
de subțire. 

bărbierii" de la casă, bon pe care 
subsemnatul l-a plătit cu 2 lei In 
loc de 1,80 din „lipsă de mărunțiș!" 
in sertarul casierei. Îmi amintesc 
că mi se intlmpla a doua oară a- 
cest lucru. Și cum n-aveam ce face 
am avut timp să observ un lucru: 
la fiecare bărbierit, casierița suferea

FOILETON

de „lipsă de rest". De fapt asta este 
un „rest" învechit și condamnabil 
în practica unora. Deci, am scos 
bonul și am așteptai, am așteptai, 
am așteptat... O, ciți ochi dulci, cite 
zlmbeie false, cite priviri rugătoare 
n-am aruncat, in aproape o oră de 
așteptare, figurilor preocupate din 
oglinzi. Zadarnic. Nici unul nu era 
„omul meu". Veneau fericiții care 
aveau „om”, se așezau pe scaune 
la invitația amabilă a lucrătorilor 
din frizerie, erau serviți, apoi cu un 
gest discret strecurau ceva in bu
zunarul halatului, „omului lor” și 
plecau radioși și plini de ei, arun- 
cînd priviri superioare celor care 
пи-și aveau „omul". Privirile mele 
rugătoare, zimbetele mele fals-ama- 
bile se dovedeau ineficiente. N-a- 
veam „om" și pace. In tot acest

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
0 dispariție ciudată

In urmă cu doi ani. sectorul 
l.R.E.H. Lupeni a demontat, pentru 
„verificări" din locuințele mai mul
tor cetățeni din Uricani, contoarele 
care înregistrează consumul de ener
gie electrică. De atunci contoarele au 
dispărut în mod ciudat. Cetățenilor că
rora li s-au luat contoarele li s-au 
servit in schimb... promisiuni că „în 
cel mult două luni le vor primi". Și 
cu promisiunile au rămas. Unii însă, 
văzînd că termenul promisiunii a ex
pirat de mult, l-au întrebat pe Rusu 
Petru, care se ocupă cu verificarea și 
repartizarea contoarelor Ia sectorul 
l.R.E.H. Lupeni, despre, această dispa
riție ciudată. Că deh I, ei își cumpăra
seră contoarele și nu voiau să le piar
dă. Dar și aceștia au primit... o nouă 
promisiune. Cică peste 6 luni li se vor 
monta Ia loc contoarele. Cele 6 luni 
au trecut deja, însă contoarele tot 
nu-și fac apariția. Poate că se va găsi 
totuși cineva din conducerea Î.R.E.H. 

timp, multe fețe zlmbitoare și lu
citoare ca o lună plină, au părăsit 
frizeria după ce au făcut obișnuitul 
gest de strecurare a miinii în bu
zunarul halatelor și au salutat cu 
„servus" sau „săru’ mina" pe „oa
menii lor". Ciți bani se vor fi strîns 
in buzunarele lucrătorilor și ciți in 
ai cooperativei, cit „rest" s-o fi 
strîns in sertarele casierei nu mai 
știu. De fapt răci n-am încercat să 
știu. Nu-mi ardea de socoteli. Mă 
mîncau palmele și barba și nu-mi 
mai găseam locul. Am înapoiat 
bonul la casă. Casierița nu m-a 
tras pe sfoară. A fost corectă. Doi 
lei mi-a luat pe bonul de un leu 
și optzeci, doi lei mi-a înapoiat. O. 
dar cu ce gest de suverană mi i-a 
aruncat pe tejghea / Pentru gestul 
acela ar fi invidiat-o, dacă ar mai 
fi trăit, chiar și Cleopatra, trufașa 
regină a Egiptului.

Am părăsii unitatea, negru de su
părare după ce am îngînat printre 
dinți un ,,'năziua" la care nu mi-a 
mat răspuns nimeni. Abia pe stradă 
mi-am recăpătat calmul. Asia s-a 
întlmplat — spre știința conducerii 
cooperativei „Jiul" — duminică, in
tre orele 9 și 10 dimineața.

De aia zic. trebuie să-mi cumpăr 
neapărat „om". Acum mă mai con
trazice cineva 1 Nu cred. Dacă, to
tuși, măi e vreunul, să poftească 
duminică dimineața la frizerie.

I. CIOCLE1

Schimb îndu-și 
de Ia an la an 
înfățișarea, lito
ralul — țărmul 
de aur al patriei 
noastre — devine 
tot mai frumos.

in clișeu : „Tu
rist", unul din 
noile hoteluri ale 
Mamaiei, 

să rezolve încurcătură, iar contoarele 
să se înapoieze la cetățeni.

Birocrat! politicos!
In viața pe care o duc în afara 

serviciului, nu se deosebesc cu nimic 
de ceilalți oameni. Seara pot fi văzuți 
la spectacole, la restaurante sau plim- 
bîndu-se pe străzi. Adevărata lor iden
titate poate fi însă stabilită cu precizie 
la serviciu. Aici activitatea lor se des
fășoară cu regularitate de ceasornic 
— de la orele 7 la 15, cu mici deo
sebiri, în funcție de sezon. Iarna, dacă 
e vorbă de ieșit pe teren ei fac ce 
fac și rămîn la căldurică, în birou. 
O dată cu primăvara, dar mai ales 
vara, biroul le displace și preferă să 
iasă pe teren, la aer curat. Și acolo 
se manifestă în toată plenitudinea lor, 
rezolvă în mod politicos, verbal și nu 
concret, orice cerere a oamenilor mun
cii.

Așa a rezolvat, de exemplu, și 
Oancea Ernest, maistru la I.L.L. Pe

După orele petrecute în adînc, lumina soarelui, frunzele de un verde 
crud și iarba pe care pășești sînt deosebit de impresionante.

Foto; N. MOLDOVEANU

Din lumea 
știinfei medicale

Recentele experiențe întreprinse în 
U.R.S.S. au dus la prepararea pilulei 
antî-gravitaționale, un preparat chi
mic pe bază de stricnină și adrenali
nă, care ajută organismul să reziste 
mai bine la forța gravitațională.

Noul preparat, care a fost pînă în 
prezent încercat pe cîini, iepuri și șoa
reci, reduce cu mult tulburările car
diovasculare provocate de mișcările 
centrifugale.

☆
Societatea internațională de cardio

logie a atribuit premiul „Stetoscopul 
de aur" profesorului Alexandr Mias- 
nikov, directorul Institutului de tera
peutică al Academiei de Științe Medi
cale din U.R.S.S., pentru monografia 
șa consacrată arterosclerozei, una din 
problemele cele mai arzătoare ale 
medicinei moderne.

Premiul „Stetoscopul de aur" a fost 
instituit în anul 1960 și a fost acordat 
pînă în prezent unui număr de patru 
oameni de știință : americanului Paul 
White, englezului Parkinston, france
zului Cămile Liand și sovieticului 
Miasnikov.

☆
Micuță Brenda Mac Kendry (Irlan

da) actualmente în vîrstă de cîteva 
săptămîni, a suferit prima operație... 
încă pe vremea cînd nu se născuse. 
Censtatînd că este amenințată să con
tracteze un icter mortal; medicii ir
landezi i-au făcut .-.o transfuzie de 
sînge în timp ce copilul se afla în 
pîntecele mamei.

troșani cererea tovarășei Vișcan Flo- 
rica, locatara unei case de pe strada 
Radu Șapcă din Petroșani. Aceasta a 
cerut încă pe la începutul lunii mai 
să І se repare acoperișul casei. Ea a 
primit de două ori promisiuni so
lemne. Dar de atunci, apa de ploaie 
s-a infiltrat în clădire și în cele din 
urmă s-a prăbușit tavanul unei came
re. Curios însă că cererea ei scrisă 
către I.L.L. este aprobată. Peste drum 
de locuința tovarășei Vișcan au fost 
executate reparații mai puțin urgente, 
la locatarul Breotă Constantin — e 
vorba de o sobă de teracotă — iar 
zidarii care au terminat acolo repara
țiile, deși fuseseră „promiși" de tov. 
Oancea, au pornit să execute alte lu
crări pe o stradă mai depărtată.

Trei promisiuni solemne, politicoase, 
însă, nici o rezolvare concretă — iată 
un record în ale birocrației. Sperăm 
că astfel de „recorduri" nu vor fi omo
logate de conducerea LL.L. Petroșani.

S. VASILESCU

La 27 mai 1840 a apărut în pu
blicația pariziană „Gazette musi
cals" vestea morții lui Niccolo Pa
ganini. Știrea preciza că, de la Ni
sa, corpul îmbălsămat al celebrului 
violonist a fost transportat la Ge
nova, orașul său natal. Realitatea 
era că trecuseră trei zile de la de
ces și nici unul dintre preoții local
nici nu acceptase să citească rugă
ciunea de dezlegare a celui care 
„nesocotise harul sfintei biserici a- 
postolice și o jignise, refuzînd cu 
grosolănie milostive și binevoitoa
rea ei propunere de împăcare". Ur
mară alte zile de frămîntări, inci
dente și chiar vandalism© — pro
vocate de biserică —, având ca țin
tă casa care păstra sicriul de zinc 
cu trupul lui Paganini. Sforăriile

MORMWUL 
LUI 

PAGANINI

oculte determinaseră „interdicția în
humării în oricare țară unde există 
crucea lui Crist".

Achillino, unicul fiu al lui Paga
nini, împreună cu o presupusă rudă 
a sa, însoțitorii sicriului,’ porniră 
într-o călătorie lungă de-a lungul 
țărmului mării — de la Marsilia 
pînă la granița Spaniei și din nou 
de la Marsilia pînă Ia Genova. Cu 
toate mituirile autorităților laice, și 
în special a celor bisericești, pen
tru a îngădui înhumarea, scopul 
n-a fost atins. In sfîrșit, se refu- 
giară pe minuscula insulă Saint 
Ferăol din Marea Mediterană, unde 
— ajutați, de marinari inimoși —. 
fixară sicriul cu lanțuri de stîncile 
unei peșteri. Autoritățile aflară la 
timp, iar coșciugul întreprinse noi 
călătorii, care durară — cu inter
mitențe — timp de cîteva decenii, 
în oare perioadă Paganini a fost 
de vreo trei-patru ori îngropat și 
dezgropat.

Abia în 1896, la vila Gayona de 
lingă Parma — moșia familiei —, 
marchizul A. Paganini, cavaler al 
ordinului „Sf. Gheorghe". reuși să 
obțină oficierea slujbei înmormân
tării după toate regulile bisericii; 
catolice. Astfel, „împăcarea" dintre 
Dumnezeu și Paganini, care a fost 
negociată timp de cincizeci și șase 
de ani, a fost posibilă numai după 
ce o bună parte a moștenirii uriașe 
lăsate de violonist intrase în vistie
riile slujbașilor domnului.
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COLABORATORI
f, ai șantierelor și adhicurllor

F

Dintr-o parte intră mașini încăr
cate cu agregate și lianți. înfrățirea 
acestora se face în betoniere și ma- 
laxoare cu ajutorul apei. Pe cealaltă 
parte ies mașini încărcate cu beton- 
pastă de la unii, cu betonite prefa
bricate de la ceilalți. Unele iau dru
mul șantierelor, alteie iau drumul 
exploatărilor miniere și apoi al a- 
dîncurilor. Și tot așa, de luni, de ani 
de zile, vin mașini încărcate, pleacă 
mașini încărcate...

...Stația de betoane a șantierului Pe
trii* e așezată pe malul drept al 
Jiului. Aici au fost preparați primii 
metri aibi de beton turnați Ia teme 
lia primului bloc al celui mai nou și 
mai modern cartier din Petrii*. Aici 
a fost preparată prima șarjă de mor
tar așezată sub primul rînd de că
rămidă. De atunci și pînă astăzi 
multe mii de metri cubi de beton și 
mortar au plecat din această fabrică 
miniaturală. S-ar părea că pe oameni 
nu-i preocupă prea multe probleme. 
Asupra oamenilor care deservesc sta-

(v ția apasă însă răspunderi mari care 
‘ «Jppășesc cu mult monotonia aparen- 

. - tă a unui ciclu care se repetă în 
Secare 5—10 minute. De hărnicia 
lor "depinde dacă zidarii se pot des
fășura ai toată capacitatea lor de 
muncă de-a lungul frontului de lu
cru deschis în șantier. De pricepe
rea și conștiinciozitatea lor depinde 
dirijarea operativă a mărcilor de 
betoane și mortare cerute de fiecare 
loc de muncă. Și oamenii fac acest 
lucru cu precizie de ceasornic. Dau 
tot ce se poate da din hărnicia și 
priceperea lor, din forța utilajelor 
cu care lucrează și, deși puțini, fac 
față la toate necesitățile șantierului, 
întrebarea pe care și-o pune fiecare 
este cum să-și organizeze mai bine 
munca pentru a face față hărniciei 
zidarilor și betoniștiior din șantier. 

Acestea sîint trăsăturile principale 
ate unui colectiv mic dar omogeni
zat. Văcaru Iuliu, Moldovan Ioan, 

* ~î Dornean Ioan, Iordăchescu Minodo- 
. ra, Basanete Anghel, Vesa Nicolae 

' sînt eîțiva din anonimii autori indi- 
recți ai căminelor noastre.

...Ceilalți de pe malul stîng al Jiu
lui, sînt tot betoniști și fac în ge
neral cam același lucru. Munca lor 
ee deosebește foarte puțin de a pri

In subsecția bobinaj de la Fabrica de fire artificiale Lupeni se duce 
o muncă susținută pentru îmbunătățirea calității firelor și reducerea de
șeurilor. In fruntea întrecerii pentru calitate se află comuniștii.

IN CLIȘEU : Comunista Ciurtea Ana (mijloc) discutînd du tovară
șele sale de muncă, Macavei Ana și Șelaru Paulina, despre calitatea 
bobinelor.

. ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R. Petroșani angajează imediat:

— 4 lăcătuși cu școala profesională — salar 806 —1020 lei
— 2 lăcătuși mecanici reparații instalații și utilaje — salar

1000 — 1142 lei
— 1 turnător lagăre — salar 998 tei
— 1 contabil principal — salar 1250 lei. Solicitatorii trebuie să în

deplinească următoarele condiții: studii medii și 2 ani in funcții 
economice financiare.

milor, Și frămîntările lor sînt comu
ne. Gravitează toate în jurul unei 
devize: „Să dăm tot ce putem da, 
mai mult decît se așteaptă de ia noi, 
pentru satisfacerea nevoilor ortacilor 
din adine". Acest de-al doilea colec
tiv e cel al șantierului de prefabri
cate din beton pentru exploatările 
miniere. In curtea atelierului de pre
fabricate din Petroșani stau depozi
tate în trunchiuri de piramidă re
zultatele muncii betoniștiior — bol- 
țarii prefabricați pentru armarea ga
leriilor. Vin camioanele, sînt încăr
cate și pleacă. Trunchiul de pi
ramidă se completează dîn nou căci 
betoniștii nu pot suferi asimetria fi
gurilor geometrice clădite de ei. Cîte 
88 m c de bolțari zilnic, cîte 2200 
m c lunar. Aceasta e media. Ea de
pășește cu 10 la sută producția pla
nificată. Cîteodată și cu mai mult. 
Asta pentru că betoniștii nu se îm

pacă cu asimetria; asimetria între 
ritmul lor de lucru și cel al mineri
lor. In balanță, cerințele și oferta 
trebuie să fie în echilibru. Pentru 
realizarea acestui echilibru oamenii 
caută și găsesc metode noi de a 
face mai ușoară și mai productivă 
munca lor. Pe o masă din biroid 
șantierului atrage atenția o mache
tă, reprezentînd un sietem de benzi 
cu ajutorul cărora betonitele vor fi 
transportate de la masa de vibrare 
în hala de uscare. Am întrebat cine-i 
autorul acestei propuneri. Răspunsul 
a venit prompt din mai multe părți. 
Noi I Noi înseamnă colectivul în
treg. Dincolo de preocupările arhicu
noscute, intrate în reflex aproape, oa
menii gîndesc și creează.

In atelier lucrează trei brigăzi de 
betoniști: cele conduse de Călin 
Florea, Băltaru Viorel și Drag nea 
Gheorghe. Diferența de hărnicie din
tre ele e foarte sensibilă. Rezulta
tele cele mai bune le obțin betoniștii 
lui Călin Florea. Colectivul șantieru
lui de prefabricate se mîndrește cu 
faptul că în fiecare lună din acest an 
Și-a depășit angajamentul luat în 
cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului. La aceasta, contribuie 
în măsură aproape egală toate cele 
trei brigăzi de betoniști.

Aceștia sînt betoniștii de pe cele 
două maluri ale Jiului.

fa> M^*^**^e <- HMMaft s

O deservice
operativă, civilizată I

Noile unități comerciale pentru des
facerea produselor alimentare și In
dustriale — Uricani — 9; Lupeni — 
25; Vulcan — 8; Petroșani — 23 — 
însumează în prezent 74 magazine di
ferite. Anul acesta Petroșaniul se va 
îmbogăți cu un nou complex în car
tierul Livezeni. In următorii ani. se 
vor face alte asemenea construcții 
— în raport cu necesitățile pentru o 
bună aprovizionare a populației.

Realizarea unei bune circulații a 
mărfurilor necesită o justă folosire a 
bazei tehnico-materiale existente : 
spații comerciale pentru vînzarea 
mărfurilor, spații de depozitare, mo
bilier de inventar, utilaj comercial. 
Folosirea judicioasă a acestor mij
loace asigură condițiile necesare pen
tru un comerț desfășurat în bune con 
dițiuni, pentru o deservire operativă 
și civilizată a populației. Anul acesta 
se va acorda o atenție deosebită și 
reparațiilor și renovărilor la unitățile 
comerciale situate în localuri mai 
vechi: 21 magazine alimentare, 23 in
dustriale, 44 de alimentație publică 
și 6 de legume și fructe vor fi re
novate.

In acest an vor fi desfăcute popu
lației cu 18,9 la sută mai multe pro
duse decît anul trecut, cifra comer
cială pe Valea Jiului atingînd 
750 000000 lei. Numai la O.C.L. Ali

PUBLICITATE
I. C. R. T. I. 

PETROȘANI
Recrutează tineri pentru a fi școlarizați in meseriile de vînzători, 

contabili, merceologi produse industriale pentru comerț.'

Pentru vînzători s
Examenul de admitere lă Școala profesională din Craiova începe 

la data de I iulie a.c. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
— virata 14—17 ani
— să posede diploma de absolvire a 7 clase elementare.

Pentru contabili 
și merceologi :

Examenul de admitere va avea loc la Școala tehnică comer
cială din Craiova in luna septembrie a.c. CONDIȚII DE ÎNSCRIE
RE :

— vîrsta 17—25 ani
— studii medii cu diplomă de maturitate,

încheierea contractului și alte informații se Obțin la sediul 
I.C.R.T.I. Petroșani — Serviciul personal, str. M. Eminescu nr. 17, 
zilnic între orele 7-9.

mentara, plănui de desfacere este 
sporit cu peste 40000000 lei, Reali
zarea acestui volum de desfaceri ne
cesită însă ca, o dată cu măsurile pen
tru extinderea și modernizarea rețelei 
comerciale, și colectivele de lucrători 
comerciali din sectorul bazelor de 
engros și din unitățile cu amănuntul 
să-și îmbunătățească simțitor preocu
parea pentru aprovizionarea unități
lor de desfacere cu întregul sortiment 
de mărfuri cerut de populație. In 
special bazele I.C.R.A., I.C.R.M. și 
I.C.R.T.I. au datoria să-și îmbunătă
țească continuu metodele de Itlcru. 
In unități trebuie să fie în perma
nență o curățenie exemplară, măr
furile să fie expuse în vitrine și raf
turi în mod estetic, iar prețurile a- 
fișate la toate produsele. Lucratorii 
să ofere produsele consumatorilor, 
dînd explicații asupra felului de în
trebuințare; să nu manifeste nerăb
dare sau nervozitate la solicitările 
clientului.

Sînt posibilități largi pentru îmbu
nătățirea continuă a activității co
merciale. Ele trebuie folosite din plin 
pentru a asigura o aprovizionare la 
nivelul cerințelor, a oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

SCOROȘAN CONSTANTIN 
șeful Secției comerciale 
Sfatul popular Petroșani

scos a lemnului rotund cuprinsă în
tre faza cioată și instalația de scos 
finală (funicular sau tractor), prin 
introducerea pe scară largă a insta
lațiilor ușoare cu cablu.

Se vor extinde rețelele de drumuri 
auto, acțiune ce urmărește pe de o 
parte înlocuirea căilor ferate fores
tiere (Aușelu, Voievodul și Cnnpa), 
iar pe de altă parte construirea de 
drumuri de coastă, în vederea scurtă
rii la maximum a fazei de scos. De 
asemenea, se prevede ca pînă în 
anul 1970 să se construiască drumu
rile auto forestiere Jieț-Lotru, Voie- 
vodul-Polana Muierii și realizarea le
găturii drumului auto Jiul Românesc- 
bazinul Cerna-Herculane. In final, o 
parte din aceste drumuri forestiere se 
vor moderniza.

Conduși și îndrumați de comitetul 
de partid, muncitorii și tehnicienii în
treprinderii Forestiere Petroșani se 
vor strădui din toate puterile să tra
ducă în viață mărețele sarcini trasa
te de proiectul de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R.

Recent, în orâșul Lupeni, a avui 
loc concursul echipelor de Cruce 
Roșie din întreprinderi, instituții și 
cartiere.

întrecerea se anunța deosebit de 
pasionantă, întrucît ia start se pre
zentau echipe care în cursul ariilor 
trecuți au dovedit o înaltă pregătire, 
cucerind de fiecare dată numeroase 
premii și distincții.

La ora 15, comisia de concurs a 
luat loc la masă, anunțînd modul de 
desfășurare a concursului.

S-au perindat prin fața comisiei 
echipele de la F.F.A. Viscoza, Școala 
medie, E. M. Lupeni, din cartiere, 
cea a preparației Lupeni.

Deșt s-au pregătit cu sîrguință, 
tinerele din cele două echipe aparți- 
nînd preparației Lupeni păreau emo
ționate. Proba practică ce li s-a cerut 
a însemnat însă primul lor pas spre 
locul de cinste.

Seara, concursul echipelor de Cru
ce Roșie din Lupeni s-a încheiat cu 
victoria echipelor de la preparați» 
Lupeni care au cucerit locul I.

TRAIAN ANGHEL 
corespondent

I.C.T. Раго$мі
ANUNȚA 

următoarele posturi 
vacante:

■ 1 post șef manevră 
В 1 post manevrant
■ 3 posturi acari

Solicitanții vor prezen
ta autorizații emise de 
C.F.R. Salarizarea conform 
normelor u.F.R.

PROGRAM DE RADIO
13 iunie

PROGRAMUL I. 6,00 Melodiile 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Cîntă surorile Clark — muzică u- 
șoară; 7.30 Jurnalul satelor; 8,00 
Sumarul presei; 8,06 Muzică popu
lară interpretată de Lucrețîa Cio- 
banu și Ion Drăgoi; 8,30 Teatru la 
microfon pentru copii; 9,30 Melo
diile preferate; 10,00 Selecțiuni din 
opereta „Țara surîsului" de Franz 
Lehar; 10,30 „Mic dicționar de mu
zică ușoară" — program Ia cererea 
ascultătorilor; 11,30 Răspunsuri pe 
portativ — melodii populare; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 „Am îndrăgit 
o melodie" —muzică ușoară; 12,35 
Mic dicționar de muzică ușoară; 
13,30 De toate pentru toți; 14,25 
Muzică ușoară interpretată de Mar
gareta Pîslaru; 15,00 Muzică popu

lară cerută de ascultători; 15,30 In
vitații noștri; 16,30 Emisiunea „Ci
nema";' 16,45 Caleidoscop muzical; 
17,25 O nouă formație de muZică u- 
șoară : „Sincron", condusă de Bebe 
Corneliu; 18,00 Transmisiunea me
ciului de fotbal dintre echipele Por
tugaliei și Republicii Populare Ro
mâne; 20,00 Radiojurnal; 20,20 Tea
tru la microfon : Premieră. ,,De luni 
piuă luni" de A. Milter; 21,20 Vă 
invităm la dans; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Un nou program de muzică ușoară 
cu Johnny Hallyday; 22,40 Cîntă 
pentru dumneavoastră orchestrele: 
Frank Pourcel), Sergiu Malagamba, 
Jve Loss. Leșfer Lanin; 23,01 Sim
fonia a II-« în La major de George 
Enescu; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II.’ 6,00 Muzică de 
estradă; 6.30 „Melodii vesele" — 
program de muzică populară; 7,00 
Alic concert de dimineață; 7,30 Ra
diojurnal; 7,45 Divertismente muzi
cale; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 Pas
tel muzical — muzică ușoară; 9,00 
Melodii populare îndrăgite de ascul
tători; 9,30 Anunțuri, muzică; 9,45 
Piese interpretate de fanfară; 10,00 
La această oră cîntă orchestra Man- 
tovani; 10,30 Radiojurnal; 10,40 Re
cital Ludovic Spiess; 11,00 Trans
misiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu". In pauză: Sinteze li
terare : Poezia românească contem
porană. Prezintă : George Ivașcu și 
Ion Oarcăsu; 13,15 Cîntă orchestra 
Mischel Piastre; 13,30 Din tezaurul 
nostru folcloric; 14,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 14,10 
Surprize pe portativ; 14,30 „Cine 
știe cîștigă"; 15,15 Pagini alese (Ня

opereta „Sînge vienez" de Johann 
Strauss; 15,45 Muzică de promena
dă interpretată de fanfară; 16,00 
„La horă în sat" — program de mu
zică populară; 16,30 „Ilustrate mu
zicale de la munte și mare" — mu
zică ușoară; 16,45 Concert ghicitoa
re; 17,15 Cărți care vă așteaptă: 
fudor Arghezi — „Silabe", Ion Pas 
— „Carte despre drumuri lungi"; 
17,30 „Călătorie muzicală in jurul 
lumii" — muzică ușoară; 18,00 Va
rietăți muzicale; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Program pentru iubitorii 
de rptnanțe; 19,30 Gintă Petre Ște- 
fănescu-Goangă; 19,45 Noi înre
gistrări de muzică populară; 20,00 
Cupidon și muzica ușoară: Emi
siune muzical-distractivă; 20,45 Me
lodii de neuitat; 21,00 Radiojurnal; 
21,20 Ritm și melodii — muzică de 
dans; 21,45 Pagini umoristice în 
lectura actriței Rădica Tapalagă; 
22,00 Canțonete; 22,15 Sonata nr. 8

în la minor de Mozart — interpre
tează Dinu Lipatti; 22,30» „Luminile 
rampei". Din spectacolele Teatnăui 
de operă și balet al R.P.R.; 23,09 
Buletin de știri; 23,05 Melodii lirice 
și de dans; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
13 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cronica unui bufon; REPUBLICA: 
Fata în doliu; LONEA: La patru 
pași de infinit; ANINOASA : Moral 
63; VULCAN : Lumea comică a iui 
Harold Loyd; CRIV1D1A: Taxiul 
marții; PAROȘENI: Domnul To
paze; LUPENI — MUNCITORESC: 
Tragedia optimistă; BARBĂTBNI : 
Lumină de iulie.
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Rezoluția adoptată 
de ^Comitetul celor 24“

DAR ES SALAAM 11 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pentru 

examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale (Comitetul celor 24) a adop
tat o rezoluție în care cheamă toate 
țările să acorde ajutor moral și ma
terial populației africane din Angola, 

Mozambic și Guineea Portugheză. 
Comitetul celor 24 a confirmat drep
tul popoarelor africane din teritoriile 
care se află încă sub dominația Por
tugaliei la autodeterminare și inde
pendență și a recunoscut justețea 
luptei lor.

In ciuda hotărîrii; adoptate de 
Consiliul de Securitate, se spune în 
rezoluție, guvernul Portugaliei inten
sifică asuprirea și extinde operațiu
nile militare împotriva populației a- 
fricane în scopul înăbușirii năzuinței 
sale spre autodeterminare și înde-

SITUAȚIA
DIN LAOS

XIENG-KUANG 11 (Agerpres).
Comandamentul suprem al forțelor 

armate Neo Lao Haksat a adresat 
o notă de protest Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
pentru Laos, arătînd că în primele 
cinci zile ale lunii iunie avioane ale 
forțelor aeriene americane cu baza 
în Tailanda, Vietnamul de sud și 
Laos au bombardat în repetate rîn- 
durî localitățile din regiunile con
trolate de forțele patriotice. In notă 
se arată că, potrivit unor date in
complete, forțele Neo Lao Haksat au 
doborît șapte avioane, printre care 
trei de tip ,,F-105“.

JLAGOS

Lucrările Consiliului Ministerial
al O. U. A.

LAGOS 11 (Agerpres).
In cuvîntarea rostită cu prilejul 

deschiderii reuniunii Consiliului Mi
nisterial al Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.), primul ministru al 
Nigeriei, Abubakar Tafawa Balewa, 
a subliniat „necesitatea găsirii unei 
soluții durabile a crizei prin care 
trece în prezent O.U.A.". El a subli
niat că O.U.A. este amenințată „de 
boicotul unor țări membre și de ne- 
respectarea principiilor fundamentale 
ale Cartei organizației". „Trebuie să 
facem față cu realism diviziunii ac
tuale în cadrul O.U.A. și să găsim 

mijloacele de a salva organizația 
de dificultățile pe care Ie întîmpină 
în“prezent. Nu putem reveni, a spus 
el, asupra hotărîrii adoptate la Cairo 
privind convocarea reuniunii la nivel 
înalt la Accra. Trebuie deci să gă
sim cu realism și obiectivitate o so
luție definitivă".

Ministrul afacerilor externe al Ke-

ОДНИ «LE МПЮЦЮП
ШИ СОШЕН РОШІ

DAKAR 11 (Agerpres).
Continuînd acțiunile împotriva tru

pelor coloniale, forțele patriotice din 
Guineea Portugheză au atacat gar
nizoana din localitatea Pirada, situa
tă în apropiere de frontiera cu Se
negalul. In comunicatul dat publici
tății de Partidul african al indepen

denței din Guineea Portugheză și 
Insulele Capului Verde se spune că 
patrioții au scos din luptă cel puțin 
85 de soldați din armata și poliția 
specială. Majoritatea clădirilor gar
nizoanei au fost distruse. Patrioții 
au capturat, de asemenea, o mare 
cantitate de arme.

pendență. Portugalia continuă să 
folosească împotriva populației afri
cane ajutorul și armele pe care le 
primește de la țările membre ale 
N.A.T.'O.

Comitetul celor 24, se arată în re
zoluție, s-a adresat Consiliului de 
Securitate cerîndu-i să ia măsuri 
împotriva Portugaliei în vederea în
deplinirii rezoluțiilor O.N.U. cu pri
vire la coloniile sale africane. Tot

odată, el a atras atenția Consiliului 
de Securitate asupra înrăutățirii si
tuației din aceste teritorii. •

Comitetul celor 24 a chemat toate 
statele și îndeosebi țările membre 
ale N.A.T.O. să sisteze ajutorul a- 
cordat Portugaliei.

Presa britanică critică politica S. U. A. 
in Vietnam

LONDRA 11. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite:

După ce Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat că comandamentul 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud a fost autorizat §5 angajeze 
aceste trupe în operațiuni de sprijin 
combatant, iar Casa Albă a desmin- 

țit imediat că ar 
fi survenit vreo 
schimbare radi
cală în rolul tru
pelor americane, 
în presa britanică 
s-au înmulțit criticile la adresa po
liticii americane în Vietnam. Ziarul 
„Times" dă următoarea explicație 
situației create: „Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
spus mai mult decît era pregătită 

Corespondenta 
din Londra

nyei, Joseph Murumbi, președintele 
conferinței, a declarat că „pericolul 
care amenință unitatea africană nu 
provine numai din Africa". El a ară
tat că o serie de puteri străine care 
doresc încă să-și mențină sfera de 
influență în Africa se amestecă în 
treburile interne ale țărilor de pe 
continent. Un comunicat dat publi
cității după prima ședință sublinia
ză că partieipanții la conferință au 
hotărît, „ținînd seama de situația 
explozivă și critică din Rhodesia de 
sud", să includă această problemă 
pe ordinea de zi a conferinței.

MOSCOVA. La 11 iunie. Tage 
Erlander, primul ministru al Sue
diei, a făcut o vizită lui Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

In aceeași zi primul ministru sue
dez a făcut o vizită lui Ariastas 
Mikoian, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

PRAGA. La 11 iunie a sosit la 
Praga, la invitația lui Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, d-na Lakshmi 
Menon, ministru de stat în Ministe
rul Afacerilor Externe al Indiei.

VARȘOV/A. După cum transmite 
agenția P.A.P., o delegație militară 
franceză, condusă de generalul de 
armată Raul Marias, director gene
ral al Institutului de înalte studii 
pentru apărarea națională din Fran
ța, a făcut o vizită in Polonia.

ACCRA. Kwarne Nkrumah a fost 
reales în unanimitate de cei 198 de 
depufați ai Adunării Naționale, pre
ședinte al Republicii Ghana pe o 
nouă perioadă de cinci arii.

Declarația 
unui purtător de cuvînt 
al F. N. E.
din Vietnamul de sud

HANOI 11 (Agerpres).
După cum relatează agenția de 

presă sud-vietnameză „Eliberarea", 
ttn purtător de cuvînt al Frontului 
național de eliberare din Vietnamul 
de sud a declarat că „Frontul na
țional de eliberare se consideră în
dreptățit ca, atunci cînd va fi nece
sar, să apeleze la R. D. Vietnam și 
la țările prietene pentru a trimite în 
Vietnamul de sud voluntari din ar
matele lor, care să lupte împotriva 
agresiunii americane, dacă guvernul 
S.U.A. își arogă dreptul de a ordona 
trupelor americane să participe la 
luptele din Vietnamul de sud".

Casa Albă să spună ; nu se sugerea
ză că el ar fi mers dincolo de o po
litică stabilită, ci doar că președin
tele nu dorea ca această politică să 
devină publică în acel moment".

Ziarul „Daily Expres", de pildă, 
care uneori lua apărarea poziției a- 
mericane, scrie acum : „Nici un pre

ședinte în această 
eră atomică nu a 
depus eforturi atît 
de serioase pentru 
a justifica deplasă
rile de trupe, in

vazii și acțiuni războinice prin mo
tive morale". Amintind că în dis
cursul său recent de la Universita

tea din Washington, președintele 
Johnson a folosit de 20 de ori cu
vintele „moral" și „moralitate", zia
rul ajunge la concluzia că în S.U.A. 
„există, acumulată, o criză de încre
dere în conducere".

Val de căldură 
îri R. A. U.

GAIRO 11 (Agerpres).
Un val de căldură cu totul excep

țională se înregistrează în prezent 
în R.A.U. La Cairo, termometrul a 
atins 43 de grade Celsius la umbră, 
ceea ce ește cu peste 8 la sută peste 
temperatura medie normală înre
gistrată, deobicei. in capitala țării. 
La Assuan, temperatura a înregistrat 
46 de grade Celsius. Numeroase re
giuni ale țării n-au cunoscut în a- 
ceastă perioadă a anului un aseme
nea val de căldură din 1907.

In citeva. rînduri
Președintele Nkrumah a depus vi

neri jurămîntul.

NEW YORK.. La Chicago, printr-o 
demonstrație organizată de militan- 
ții pentru drepturile civile ale popu
lației de culoare, a fost reluată 
campania în vederea demiterii con
ducătorului Direcției orășenești pen
tru problemele învățămîntului, care 
se opune integrării în școli.

CIUDAD DE MEXICO. Partici- 
panții la cel de-al 9-lea congres al 
Conferinței tineretului mexican au 
sprijinit hotărîrea guvernului de a 
nu trimite trupe în Republica Do
minicană. Totodată, ei au salutat 
faptul că guvernul mexican s-a pro
nunțat împotriva creării forțelor in- 
teramericane.

DELHI. Guvernul indian a adop
tai o hotărîre, prin care companiile

in legătură cu evenimentele din Republica Dominicană

Dezbaterile 
din Consiliul de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a reluat 

vineri examinarea situației din Re
publica Dominicană. S-a discutat 
problema sporirii numărului membri
lor misiunii O.N.U. de la Santo 
Domingo și a lărgirii împuterniciri
lor acesteia așa cum а cerut, în șe
dința trecută, reprezentantul Franței. 
Roger Seydoux.

Secretarul general al O.N.U, a de
clarat că, după părerea sa, o spori
re a numărului membrilor acestei 
misiuni nu este necesară în prezent, 
dar, dacă membrii Consiliului de Se
curitate vor hotărî să extindă în noi 
domenii mandatul acordat reprezen
tantului său în Republica Dominica
nă, Antonio Mayobre, îi vor fi puse

Telegrama secretarului general al 0. S. A. 
adresată lui U Thant

SANTO DOMINGO 11 (Agerpres).
Jose Antonio Mora, secretar ge

neral al Organizației Statelor Ame
ricane, care se află în Republica 
Dominicană, a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o te
legramă prin care îl informează că 
a cerut sosirea de urgență la Santo 
Domingo a unei misiuni de experți 
pentru „a ancheta faptele grave le
gate de violările drepturilor omului" 
în această țară. Pe de altă parte, re
prezentantul personal al lui U Thant

Interviul lui Juan Bosch
NEW YORK 11 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Daily News" din Chicago, fostul 
președinte dominican, Juan Bosch, 
spune că, la începutul declanșării e- 
venimentelor din Republica Domini
cană, Statele Unite au făcut pre
siuni asupra lui să declare că insur
genții „erau controlați de comuniști"

tHiitîisa rostită de ргешіеші japoooz 
tu prilojnl tfescSiderii campaoiei oloctoralo

TOKIO 11 (Agerpres).
Premierul japonez Eisaku Sato, a 

rostit, cu prilejul deschiderii oficiale 
a campaniei electorale, o cuvîntare 
în care s-a referit la unele aspecte 
ale politicii externe. Japonia, a de
clarat el, dorește să contribuie la 
menținerea păcii și stabilității în lu

petroliere străine care se ocupă de 
distribuirea și comercializarea pro
duselor petroliere sînt obligate să 
vîndă organizațiilor de stat orice 
fel de produse petroliere.

DAMASC. Vineri au început la 
Damasc lucrările Congresului parti
dului Baas din Siria, care se vor 
desfășura cu ușile închise.

BONN. In capitala R. F. Germa
ne se consideră că la Conferința mi
nisterială a Pieței comune, de la 
14 și 15 iunie la Bruxelles, vor a- 
vea loc tratative dificile.

MADRID. Intr-o scrisoare adre
sată studenților madrileni, M. Mae- 
so, lider al Sindicatului universitar 
din Madrid, critică noul regulament 
al sindicatului universitar dat publi
cității de guvern. „Nu ne asumăm 
răspunderea pentru noul regulament 

la dispoziție mijloacele pentru a face 
acest lucru. El a subliniat că, în 
baza prevederilor actualului mandat, 
Mayobre nu are sarcina să anche
teze incidente particulare, în afara 
violărilor flagrante ale acordului de 
încetare a focului.

In continuare a luat cuvîntul re
prezentantul Coastei de Fildeș, Moise 
Aka. El a declarat că guvernul său 
„se pronunță împotriva tuturor for
melor de intervenție, fără autoriza
ția Consiliului de Securitate și în a- 
fara Națiunilor Unite" și a cerut сдд 
observatorii O.N.U. i să-și contirțj. . 
misiunea la Santo Domingo.

Viitoarea ședință a Consiliului Йе 
Securitate va avea loc marți 15 iunie.

în Republica Dominicană, Mayobre, 
însoțit de comandantul forțelor inter- 
americane aflate la Santo Domingo 
s-au deplasat la locul unde au fost 
executați în masă adepții lui Caama- 
no de către trupele imbertiste. Ei au 
descoperit cu acest prilej primele 
dovezi care confirmă mărturiile mar
torilor oculari cu privire la aceste a- 
sasinate. In afară de cadavrele celor 
asasinați, la locul crimei au fost gă
site și numeroase cartușe de pistol..

și că de aceea intervenția infanteriei 
marine americane era necesară. „Nu 
am putut face aceasta", declară 
Bosch în interviul său, precizînd că 
cererea i-a fost prezentată de Juan 
Barflow Martin, fost ambasador la 
Santo Domingo și reprezentant spe
cial al președintelui Johnson.

~-A<-

me. Referindu-se la relațiile Japo
niei cu alte țări, el a arătat că „e- 
xistența Republicii Populare Chineze 
nu poate fi negată" și că Japonia va1 
promova schimburi comerciale și cu! 
turale cu R. P. Chineză, bazate pe 
„principiul separării domeniului po
litic de cel economic". (Agenția Jiji 
Press).

și nici pentru ceea ce ar putea să 
se înfîmple la universitate la înce
putul viitorului an școlar", declară 
Maeso.

SANTIAGO DE CHILE. Două
sprezece persoane au fost omortte, 
iar alte 19 grav rănite in urma unui 
accident de circulație care s-a pro
dus joi pe o șosea din apropiere de 
Antofagasta, localitate situată la a- 
proximativ 1500 kilometri nord de 
Santiago de Chile.

BRAZZAVILLE. In sud-estul Re
publicii Gongo (LeepcidviJte) a iz
bucnit o epidemie de variolă. Po
trivit relatărilor postului de radio 
Leopoldville, epidemia se răspîndește 
cu rapiditate, luînd proporții îngri
jorătoare.

LIMA. Mii de oameni ai mundi 
din capitala peruviană au participat 
la un miting organizat in semn de 
solidaritate cu lucrătorii de la plan
tația de trestie de zahăr ,J3ara- 
monga", care se află în grevă de 
20 de zile.
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