
Organ ai Comitetului orășenesc P.C.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Declarația Guvernului Republicii Populare Române 
cu privire la extinderea intervenției militare americane 
împotriva poporului vietnamez

Opiniă publică din țara noastră 
a luat • cunoștință cu profundă în
grijorare și reprobare de noile mă
suri în vederea extinderii interven
ției militare a imperialismului a- 
m. rtcao împotriva poporului viet
namez. Hotărîrea guvernului State
lor Unite ale Americii de a spori 
cu încă 50 000 de oameni efectivul 
forțelor sale armate din Vietnam 
reprezintă un act de agravare a 
războiului din Vietnam, sporește 
pericolele la adresa păcii în Asia 
de sud-est, constituie o sursă de 
noi primejdii pentru toate popoa
rele, pentru pacea și securitatea 
generală. Săvîrșind aceste acțiuni 
agresive, guvernul S.U.A. se încar
că cu o nouă și grea răspundere.

Trimiterea de noi trupe inte'rven- 
ționiște ca și înmulțirea bombarda
mentelor asupra orașelor și satelor 
din Vietnamul de nord arată că. 
In ciuda declarațiilor de intenții 
pașnice. Statele Unite incălcind nor
mele elementare al« dreptului in
ternațional, intensifică războiul fă
țiș împotriva unui stat indepen
dent și suveran — Republica. De 
mocrată Vietnam — împotriva po
porului vietnamez, .care își , apără 
libertatea și dreptul său sacru și 

inalienabil de a dispune de propria 
soartă.

Guvernul Republicii Populare 
Române, dînd glas gîndurilor și 
sentimentelor întregului popor, 
condamnă cu cea mai mare fermi
tate aceste acțiuni agresive. Por
nind de Ia principiul că fiecare po
por are dreptul de a-și hotărî în 
mod liber destinul, fără nici un a- 
mestec din afară, poporul nostru 
își exprimă încă o dată, cu toată 
tăria, Solidaritatea și sprijinul său 
deplin față de lupta dreaptă a po
porului vietnamez, susține în mod 
ferm declarația din 2 august 1965 
a guvernului Republicii Democrate
Vietnam.

Programul expus de guvernul 
Republicii Democrate Vietnam : și 
de Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud — unicul re
prezentant legitim al poporului din 
această parte a Vietnamului — a- 
rată calea rezolvării problemei 
vietnameze. Așa cum a subliniat 
în repetate rînduri. Guvernul Re
publicii Populare Române conside
ră imperios necesar să se pună în 
aplicare prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954, să înceteze, 
bombardamentele aeriene și orice 
încălcare a suveranității și securi
tății Republicii Democrate Viet-
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nam, să se pună capăt războiului 
de agresiune din Vietnamul de sud, 
să fie retrase toate trupele străine 
din Vietnam. Poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur pro
blemele sale interne în conformi
tate cu interesele și voința sa pro
prie.

Guvernul și poporul român, rea- 
firmîndu-și întreaga solidaritate, 
simpatie și sprijin față de cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, își 
exprimă nestrămutata lor încredere 
în victoria luptei eroice a acestuia 
pentru independența, suveranitatea, 
unitatea și integritatea teritorială a 
patriei sale.

ancheta 1 Pregătirea școlilor pentru noul an
noastră , de învatamînt

уЩ Timpul nu așteaptă < In obiectiv, cali
tatea ЦУ Două angajamente ИІ Sîntem pre
gătii! И Lipsă de materiale și de ■ai interes 
И O adresă cu S.O.S. И Un car de pro
misiuni și... tot atîfea amînări Nu întoar
ceți privirea de Fa mărunțișuri.

A mai rămas o lună de zile pînă 
la deschiderea noului an de invă- 
țămînt. In scoli se fac pregătiri in
tense pentru ca activitatea să în-

Brigada fronta- 
listulul Ghioancă 
Sabin de la Lii- 
peni, este vestită 
pentru frumoase
le rezultate obți
nute în extracția 
de cărbune cocsi- 
ficabil.

Iată, în fotogra
fie, trei mineri 
harnici din bri
gadă : șeful de 
schimb Sabin Tăr- 
bălescu cu mine
rii Iacob Moldo
van și Ion Pânde
le în plin lucru în 
abataj.

U.R.U.M.P. Aspect de muncă din secția de reparații mecanice.

eâttp*' din prima,zi de curs-rîrj ce» 
diții optime.

Constatări îmbucurătoare în a- 
cest sens s-au făcut în , orașul ₽e- 
triia. Vizita întreprinsă -de curînd 
împreună cu preș'edifltele Sfatului 
popular al orașului Pețrila, tova
rășul Tănase Emil, la cîteva școli 
din localitate, a confirmat faptul, 
cunoscut mai; de mult, că acest o- 
raș nu duce ■ lipsă de gospodari 
harnici și pricepuți. Cum s și nor
mal, atenția principală ’ ă Comite
tului executiv al Sfatului popular 
Petrila s-a concentrat în această 
perioadă asupra terminării la timp 
a reparațiilor școlare. Fără a exa
gera cîtuși de puțin, trebuie arătat 
că. președintele Sfatului popular al 
orașului a urmărit aproape zilnic 
mersul pregătirilor și al reparațiilor 
efectuate în școli. Iată de 
ce, vorbind despre stadiul îm
bucurător al pregătii ilor școlilor 
petrilene,. nu poți să nu .faci o le
gătură sirînsă cu preocuparea per
manentă manifestată de către sfa
tul popular al orașului pentru des

chiderea noului an școlar în bune 
condiții. Desigur că în aceeași mă
sură rezultatele bune se datoresc 
conducerilor școlilor cit și secto
rului I.L.L. Petrila care au depus 
strădanie pentru terminarea la timp 
a lucrărilor de reparații la școli. 
Am omis cu bună știință, și niț din 
greșeală, sectorul I.L.L. Lonea- De 
ce ? Pentru că despre acest sdct&r 
vqta Щ^І vorbi în artitdluî^rfe 
în special la capitolul... delăsare^ 
lucru ce vizează într-o bună măsu
ră, de data aceasta, și Sfatul popu
lar al orașului Petrila.

Dar să îficepem cu... îneepBtul 
vizitei noastre la școli. Primul po
pas : Școala generală de 8 ani nr, 
1. încă de la intrare ne-a întimpi- 
nat curățenia și... directorul școlii, tov. 
Niculescu. Ca de obicei, prima între
bare pe care i-am adresat-o; ca în 
fiecare an, în acest anotimp a fost; 
Care este stadiul pregătirilor pen
tru începerea noului an școlar ? 
Răspunsul a venit prompt : „Bine. 
Sîntem gata pentru deschiderea 
cursurilor". Intr-adevăr, nimic de 
obiectat. Sălile claselor străluceau 
de curățenie, mobilierul școlar era 
reparat, instalația electrică la fel. 
Sobele pentru încălzit, revizuite și 
reparate iar combustibilul frumos 
depozitat, o parte în magazie, iar
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ф Drept consfințit de Con» 

stituție
• Tradiții
• placheta jubiliara

Maiștrii și șefii de echipă 
au trecut de la un punct de 
lucru ia altul vestind oame
nii că după terminarea pri- 1 
mulul schimb va avea loc o 
scurtă ședință.

...In sala, cu aspect sărbă
toresc, a sindicatului prepa- 
tatiei Lupeni s-au adunat nu
meroși muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari. Femei 
și bărbați, tineri și virstnici, 
oameni de virste și preocu
pări diferite, au venit să ia 
parte la o ședință deosebita 
de toate celelalte la care au 
participat in acest an.

— V-am invitat — a spus 
tovarășul Victor Ardeleanu, 
directorul preparatei — pen

tru a sărbători Împreună Îm
plinirea a 25 de ani de mun
că neobosită desfășurată în 
întreprinderea noastră de că
tre un grup de salariați.

EI a vorbit apoi despte 
înalta apreciere de care se 
bucură munca în patria noas
tră. A subliniat că însăși 
nou] proiect de Constituție a 
României Socialiste prevede 
că dreptul la muncă este a- 
sigurat fiecărui cetățean.

In acest fel — ă spus tov. 
Ardeleanu în încheiere — 
munca a ajuns In tara noas
tră o chestiune de onoare, 
un drept consfințit prin le
gea fundamentală a stalului 
socialist.

A urmat apoi decernarea 
plachetelor jubiliare. Âuz in- 
du-se strigaji, rînd pe rînd 
de masa prezidiului s-au a- 
propiat lăcătușul Simănțan 
loan, zugravul Molnar An
ton, îunctionara Mantea Au
rora, muncitorii Pop Elisabe- 
ta, Bal Florea, Sîrb Adam și 
ceilalți. Acești oameni sim
pli, care timp de un stert de 
secol și-au pus priceperea și 
întreaga putere de muncă In 
slujba realizării sarcinilor de 
plan au fost profund emoțio
nați de frumosul gest.de a- 
preciere a activității lot din 
partea conducerii întreprin
derii. Nici unul nu s-a aș
teptat la sărbătorirea acestei 
aniversări.

...La preparația Lupeni s-a 
statornicit o tradifie. in fie
care an; în luna august, se 
acordă lucrătorilor care au 
împlinit 25 de ani de activi
tate în cadrul întreprinderii 
cite o plachetă jubiliară. A- 
ceasta este un semn al pre
țuirii și respectului ce se 
poartă celor care, timp de 
un sfert de secol, au lucrat

conștiincios aducindu-și a- 
portul la desfășurarea in 
bune condițiuni a procesului 
de producție.

Mărturii vii ale aprecierii 
deosebite de care se bucură 
oamenii muncii in patria 
noastră. In urmă cu cîteva 
zile, alături de mineri, a fost 
decorat un grup de lucră
tori de la preparația Lupeni. 
Recent, ca semn al stimei și 
aprecierii colectivului din 
care fac parte, mai multi 
muncitori au primit plachete 
jubiliare cu prilejul împlini
rii a 25 de ani de activitate. 
Aceste fapte atestă că astăzi 
în patria noastră munca a a- 
juns un titlu de onoare. De 
aceea, pătrunși de bucuria 
vieții noi, oamenii muncii din 
întreaga (ară lucrează cu ab
negație pentru a înfăptui 
sarcinile măre(e pe care cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului le-a pus în față 
celor ce muncesc. ’

M. CHIOREANU Boblnatoarea Șimon Ana, una din harnicele mun
citoare de la Viscoza Lupeni.
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S 80 tone fler veehl 
colectat

La acțiunile de colectare a fieru
lui vechi, initiate recent la mina 
Lupenl, au participat zeci de tineri 
din toate sectoarele exploatării. Nu
mai In luna iulie s-au colectat si 
trimis de aici spre oțelăriile pa
triei 80 tone de fier vechi.

In aceasta acțiune s-au evidențiat 
tinerii Tudod Tudor, Bratu Gheor
ghe, Laszlo Gheorghe, Todea 
Gheorghe, Gozman Valter, Preotu 
Mihai, Soss O'vidiu, Mustața Gheor
ghe *1 alții.

ф Lonrn încărcat 
prin muncă patriotică

Pentru a veni în sprijinul harni
cilor mineri lupenenl din brigăzi, 
tinerii din organizațiile U.T.C. de
pozit și administrativ au organizat 
inai multe acțiuni de muncă patrio
tici la Încărcarea cărucioarelor cu 
lemn de mină și scîndură. Prin hăr
nicia tinerilor Armeanu Viorica, To
ca Elena, Barna Cornelia, Giuglea 
Paula, Hoțea loan, Serfezeu Maria, 
Gaifă loan șl alții au fost Încărcate 
30 de cărucioare cu material lem
nos care au fost expediate in aba
taje.

A. MICA
muncitor — Ё. M. Lupenl

Preocupări în ore de odihnă. La drumeție, cu mic cu mare, spre pajiștea înverzită și umbra răcoroasă a 
pădurilor.

ÎNSEMNĂRI DE PE UN MARE ȘANTIER

COLOANE ARGÎNTIÎ
La Brazi, privite în noapte, înalte

le coloane argintii — carte de vi
zită binecunoscută a petrochimiei — 
alături de instalațiile rafinăriei, par 
a fi niște copaci uriași, cu ramuri 
mari, luminate de mii de becuri. Pei
sajul acesta, creat de mîna omeneas
că, a schimbat definitiv fața unei 
așezări șterse, de la marginea Plo
ieștilor. Aici, lumea chimiei petro
lului se află în plină geneză. Se 
construiește un gigaht industrial mo
dern — combinatul petrochimic. 
Străbătînd mii de kilometri de-a lun
gul conductelor, supuse unor pre
siuni uriașe, in complicatele procese 
tehnologice ale celor șase fabrici din 
aceâstă cetate a petrochimiei româ
nești, diferiți component! ai țițeiu
lui Vor căpăta noi valori de între
buințare, prin transformarea lor în 
produse necesara numeroaselor ra
muri ale economiei noastre, în con
tinuă și rapidă dezvoltare.

Lucrările au început cu aproape 
trei ani în urmă. Ele se găsesc acum 
într-un stadiu avansat. Noile unități 
ihdustrlale sînt prevăzute a intra 
Succesiv în producție anul acesta. 
Deocamdată au început să lucreze 
instalațiile fabticii de olefine. Din 
propanul adus prin conducte de la 
rafinăriile Ploiești și Brazi, aici se 
produc anual 35 000 tone etilenă de 
înaltă puritate și 20 000 tone pro- 
pilenă, materii de bază necesare fa
bricării de mase plastice. In imedia
ta apropiere a acestui obiectiv se 
află fabrica de ploietilenă, la care 
au început probele tehnologice. Prin 
polfmerizarea etilenai, primită prin 
conducte de la „vecin", aici se vor 
produce anual 24 000 tone de polieti
lenă pe care o cunoaștem sub forma 
sutelor de obiecte de uz casnic, a 
diferitelor ambalaje, a foliilor folo
site pentru protejarea serelor, sai>

Pregătirea școlilor pentru 
de învâțâmînt

(Urman din pag. l-a)

alta care nu a încăput in magazie, 
in curtea școlii.

„Slnteți mulțumiți de calitatea 
lucrărilor executate de l.L.L.?", a 
fost următoarea Întrebare. Răspun
sul a venit din nou prompt: „Da. 
Spre deosebire de anii trecuți, a- 
cum ne putem declara mulțumiți. 
Atit lucrările de reparații cit și 
zugrăvelile au fost efectuate de 
data aceasta nu numai la timp, ci 
$1 de calitate". O notă bună pentru 
sectorul l.L.L. Petrila. De fapt a- 
semenea aprecieri privind calita
tea lucrărilor executate de acest 
sector le-am mai auzit la Încă două 
școli, la Școala medie $1 la Școala 
generală de 8 ani nr. 2, aprecieri 
care nu au nici o exagerare in ele. 
Deci, tovarăși de la l.L.L., vedeți că 
atunci cind se vrea, se poate? Și 
Încă se poate destul de bine exe
cuta lucrări la timp și de calitate 
fără amînări, tergiversări.

Părăsind Școala generală de 8 ani 
nr. 1 ne-am îndreptat, ca fiind în 
drumul nostru, spre Școala gene
rală de 8 ani nr. 5. L-am întllnit 
aici pe tovarășul Zamșa Teodor, 
maistru pe acest șantier șl totodată 
secretarul organizației de partid. 
Ați remarcat desigur faptul că am 

la confecționarea pelerinelor de ploa
ie, la izolația cablurilor de înalță 
tensiune, fabricarea unor conducte 
care să reziste la presiuni etc.

A început să producă și fabrica 
de modificatori, care vor fi utilizați 
ca materie primă în realizarea super- 
cordului — o pînză specială nece
sară producerii anvelopelor auto — 
de la Combinatul de fibre artificiale 
Brăila.

Fiecare nouă unitate, element pe 
coordonatele petrochimiei, este teh
nic inedită. Aceste caracteristici le 
are și fabrica de oxid de etilenă șl 
gllcoli, produși întrebuințați in in
dustria detergenților sintetici, cu 
aplicații în diverse sinteze chimice, 
ca solvent! în industria petrolieră șl 
lichid antiger, care împiedică în
ghețarea apăi în radiatoarele mo
toarelor cu explozie. Aici, lucrările 
de montaj ale utilajelor și diverse
lor conducte de legătură sînt pe 
terminate. Intr-un stadiu avansat se 
gătesc lucrările de construcții-mon- 
tăj la fabrica de anhidridă-ftalică, 
produs folosit la fabricarea plastifl- 
antllor necesari producerii diferite
lor articole de policlorură de vinii 
șl a uhul bOgat sortiment de rășini 
sintetice pentru industria de lacuri 
și vopsele.

De scurtă vreme a început con
strucția ultimei fabrici a combina
tului — a șasea. Ea va produce 
oxigen și azot de mare puritate. 
Consumatorii oxigenului vor fi în
treprinderile din orașul Ploiești. Azo
tul va fi întrebuințat chiar în com
binat In diferite procese tehnolo
gice.

Constructorii petrochimiei de inli
ne a Ploleștiului, oameni cu vechi 
state în orașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Săvinești, Roznov, ca D. Alexandru, 
Gh. Mocanu, V. Negoiță, Gavrilă 

amintit de tovarășul Zamșa Teodor, 
maistru pe șantier. Nu e nici o gre
șeală. Incepînd din acest an școlar 
o parte din copiii minerilor petri- 
leni vor învăța într-o nouă școală, 
modernă, cu 16 săli de clasă, labo
ratoare etc. La noua școală de 8 ani 
lucrările se află într-un stadiu 
avansat; se lucrează la ultimele fi
nisări, la ultimele parchetări, la
punerea geamurilor. Trebuie însă a-
rătat că aici mai există încă un 
volum mare de muncă. Mai tre 
buie făcute multe lucrări pentru ca 
școala să poată fi dată în folosln 
ță. Cit despre calitatea lucrărilor, 
lăsăm să se pronunțe specialiștii 
la recepționarea din 20 august. 
Din partea noastră nu am reținut 
decit cuvîntul tovarășului Zamșa 
Teodor, luat ca un angajament și 
anume ca la data de 20 august, în 
cinstea aniversării eliberării pa
triei, școală să poată fi recepționată.

Următorul popas: școala medie. 
Aici doar femeile de serviciu mai 
aveau de lucru. Reparațiile și zu
grăvelile, executate tot de sectorul 
l.L.L. Petrila, se încheiaseră încă de 
pe: data de 3 august. Așa cum am 
arătat mai sus, amprenta calității se 
vedea peste tot. La școa'5 se 
trecuse la curățenia generală. 
Afară de terminarea zugrăvelilor.

Păpușoiu, Gh. Dănilă, au montat pî
nă în prezent la cele șase fabrici 
circa 22 000 tone de construcții me
talice, pregătind înainta de termen 
pentru rodaj noile Obiective în curs 
de construcție.

Deși complex, procesul de produc
ție al noului combinat va fi supra
vegheat de un număr restrîns de 
operatori chimiști, cu O înaltă pre
gătire tehnică. Tablourile centraliza
te de comandă, ca șl cele 13 000 de 
aparate de măsură, control și re
glare automată, în majoritate elec

de procurarea combustibilului, 3e 
repararea băncilor, etc. care s-au 
terminat, aici insă, mal trebuia fă
cute citeva lucruti. Ё adevărat mă
runte, dar care își au importanța 
lor Ih buna desfășurare a procesu
lui de invățămlnt. Așa bunăoară, 
ar trebui revizuită instalația elec
trică, completarea claselor cu be
curi și globuri, vopsirea tablelor 
de scris, completarea geamurilor 
etc.

Stadiul lucrărilor de reparații la 
Școala generală de 8 ani nr. 2 din 
Petrila (localitatea Lonea) ne erau 
mai bine cunoscutei Anul acesta 
școala a intrat In reparații capi
tale In care scop au fost alocate 
sute de inii de lei. Lucrările de re
parații au fost Încredințate la a- 
ceastă școală tot sectorului l.L.L. 
Petrila. Volumul mare de muncă 
de aici a făcut ca lucrările să în 
ceapă Chiar înainte de terminarea 
cursurilor. In prezent lucrările sint 
avansate ia această școală. S-a tre
cut la executarea zugrăvelilor pe 
coridoare iar în clase la curățenie. 
Despre calitatea reparațiilor, a zu 
grăvelilor: lotul in regulă 1 Aceas
tă părete ne-a fost împărtășită și 
de directorul școlii, tovarășul Aii- 
bășoiu

La această școală l-am înlîlnit 
și pe tovarășul Chloreenu, șeful sec
torului l.L.L. Era mindru de felul 
cum lucraseră zidarii, zugravii, par- 
chetarii și ceilalți meseriași pe 
care'i conducea Un singur lucru 
Insă îi umbrea bucuria : îi lipsea o 
serie de materiale, în special pen
tru instalația electrică și cea sâni 
tară. Apelase la Conducerea I.L L 
Petroșani pentru a i le trimite, dar 
i s-a răspuns că nu se găsește la 
magazie. A cerut să fîe procurate 
din comerț. Acum așteaptă. îngri
jorarea vine și din faptul că s-a 
angajat ca pînă lă 20 august să 
termine toate lucrările interioare 
Si nu ar vrea să-și calce angaja
mentul Direcțiunea l.L.L, Pettoșant 
Trebuie să-1 înțeleagă. E vorba doar 
,de onoarea.. l.L.L.-ului

Iată că am ajuns și Ia capitolul 
onoare. De fapt în cazul de față e 
vorba mai mult de obligație, am 
putea spune aproape contractuală 

tronice, au un rol hotăritor in bunul 
mers al procesului tehnologic.

Construcția acestui obiectiv al șe- 
senalulul a ridicat uneori probleme 
tehnice de mare importanța, dar oa
menii de aici, care mîlne vor pără
si șantierul, ducînd eu el amintirea 
unor mari prefaceri, le-au rezolvat 
Priceperea, curajul, abnegația, în
crederea șl hotărîrea de a traduce în 
viată cuvîntul partidului tint cheia 
succeselor lor.

ION ZAMFIRESCU 
corespondent „Agerpres"

Combinatul petrochimic Brazi, 
Fabrica de olefine.

(Foto Agerpres — I. DUMITRU) 

Cind spunem acest lucru ne gtudim 
mai mult la sectorul l.L.L. Lonea 
și la o scrisoare S.O.S. ce ne-а so
sit de la Bănița pentru l.L.L. Petro
șani. Dar să fim mai explici ți.

Sectorului l.L.L. Lonea i s-au în
credințat pentru reparații școlile din 
Cimpa, Jieț, Răscoala. Care este 
stadiul lucrărilor la aceste școli? 
La Jieț s-a mai făcut ceva, dar nu 
sînt terminate. La Cimpa s-a înce
put cu exteriorul, iar la Răscoala 
da loc. La Cimpa lucrurile nu merg 
cum trebuie. Aici, prin transforma
rea unui local trebuia să "se dea o 
sală de clasă, plus două săli mai 
mici. Întreaga școală nu necesita 
multă muncă. Practic într-o săptămî- 
nă, cu un pic de efort, s-ar fi pu
tut termina. Aici însă lipsește inte
resul. Tovarășul Berevoi Gavrilă, 
tehnician la sector mi a acordat a- 
tențle prea mare lucrărilor ce-i re
veneau. Ca atare se lucrează încet, 
lipsesc o serie de materiale ceea ce 
a făcut ca în unele zile lucrările să 
bată pasul pe loc. sînt trimiși mai 
întîi zugravii, ca apoi să vină elec
tricienii să facă instalația electrică, 
care necesită spargerea zidurilor ga
ta zugrăvite etc. etc. Și aici lucră
rile trebuie să se îndrepte cît mai 
grabnic. Timpul nu așteaptă.

De la Bănița, direcțiunea Școlii ge
nerale de 8 ani din localitate ne-a tri
mis o Scrisoare purtînd semnalul 
S.O.S. și iată de ce: La această 
școală sînt necesare efectuarea «hor 
lucrări de zugrăvire și repararț. a 
sobelor. In acest scop s-a întocmit 
din timp documentația necesară. Să 
preconiza ca ele să înceapă lâ 1-2 
iunie. Conducerea l.L.L. Petroșani 
și-a prevăzut însă în plan să le facă 
la 20 iulie. E bine și așa și-a spus 
conducerea școlii. Mare le-a fost 
însă mirarea cind la această dată nu 
s-a prezentat nimeni pentru repara
ție la școală. S-a luat din nou le
gătura cu l.L.L. Petroșani și din nou 
promisiuni : „După 6 august vom 
sosi". A trecut și 6, și 7, și 8 au
gust... dar nimic. Din nou un drum 
lă Petroșani și o altă amînare: 
„După 20 augușt". Cam tîrziu. Se 
știe că în această perioadă vor 
avea loc examenele de absolvire, 
se țin pregătiri pentru corigente. Si 
cum o să se desfășoare toate aces
tea dă că fle abiă atunci vor începe 
lucrările de reparații ? Pe bună drep- 
tate, direcțiunea școlii din Bănița *-a 
declarat nemulțumită de atitudinii 
tovarășilor de la l.L.L. De promisiuni 
cu carul, s-a săturat. Așteaptă fapte. 
Iar astea trebuie să ее arate cît 

-măi repede, că doar e vorba... de 
răspundere.

In raidul nostru am redat citeva 
din pregătirile ce se fac la școlt 
pentru deschiderea noului an de în- 
vățămînt. Au fost culese lucruri bu
ne cil și... unele lipsuri. Sperăm că 
din acestea vor învăța și ceilalți din 
alte localități. De fapt raidul nostru 
continuă. Am dori ca în drumul 
nostru să întîlnim cît mai puține lip
suri, promisiuni, lucrări de mîntuia- 
lă șl cît mai multe fapte. E vorba 
doar de răspundere, de grija ca la 
15 septembrie Copiii să-și poată înce
pe cursurile, să poată începe în 
bune condiții anul școlar.
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O data-n maț a, doar o data...
Nu, nu e vorba de melodia cu. 

nosciită de dumneavoastră. E vor
ba de o alia poveste, ceva mar tî- 
năiă decit cintecul (de vreo trei 
ara) aar tot cu... cintec.

O dată cu construcția cvartalului 
IV al Cartierului Livezeni a înce
pu/ ți mode mizarea rețelelor elec
trice de iluminat public. Cu cabluri 
îngropate, cu stilpl centrihîgați, cu 
lămpi iluorescenle. mă mg. mo
dern. A lost executată rețeaua de 
iluminat pe strada ce străbate car
tierul, incepind de la racordul cu 
șoseaua naționala pină in dreptul 
Școlii generale de S ani nr. 5. Au 
mai lost ele șl alte rețete execu
tate, dar acelea nu-s cu cintec. 
După terminarea telelei s-au aprins 
luminile, au ars o vreme și ăpoi 
s-au stms.

La înființarea noii întreprinderi 
de electricitate LRJ3.H. toate 
rețelele din noile cartiere i-аи fost

Pe Valea Cîmpușelului, camionul 
autoîncărcător pregătește un nou 
transport de lemn. 

predate acesteia spre execuție ș 
ini reținere Cînd s-a ajuns însă ia 
rețeaua respectivă, cei de ia 
I.R E.H. au spus: „Nu I Asta nu se 
preia pi nd cînd nu luminează tu
burile fluorescente !". Nu. au spus $1 
nu a lamus. Rejeaua a rămas de 
aproape trei ani în aceasta state.

Ah! Am spune un neadevăr. Un

NOTA

neadevăr pe cate scrisoarea adre
sată redacției de tovarășa Man Na
talia, vine să nl-l dovedească : Re
țeaua respectivă n-a rămas în a- 
ceeați Stare. Acum se Hlfâ intr-o 
stare mai proastă, initial, fiecare 
stup de beton a lost prevăzut la 

PUBLICITATE

bază cu rufe pentru tabloul de si
guranță, nișe astupate bineînțeles 
cu capace metalice și închise. Д- 
cum capacele respective nu mar 
sini nici închise tuci deschise. NU 
mai sini de loc. Nici siguranțele nu 
mai slnt. $i e un lucru rău și pe
riculos I Orice copil (ți prin car
tierul respectiv sini destui) în cu
riozitatea iul nevinovată poate bă» 
ga degetul în locurile unde au lost 
cindvă siguranțele fi poale li elec. 
trocuittt.

Cel puțin acum, după trei hfit, 
l.RE.H. — singura întreprindere 
autorizată în prezent în construc
ția ți întreținerea de rățele — ar 
trebui să pună odată la punct o 
ceasta rețea cure n-a luminat stra
dă decit o dată-n viață, doar o da
tă. Ca în cintec. $i zău e păcat 
de banii care s-au cheltuit pentru 
constiucția ei dacă nu servește 
scopului tn care a lost făcută.

Daepre modul cum Își desfășoară 
activitatea în aceste luni de vară 
clUbdl sindicatelor din Lupeni am 
Stat de vorbă cu tovarășul Ardelea- 
nu loan, directorul Clubului. Din 
discuția avută a reieșit că în unele 
direcții munca culturală se desfășoa
ră bine, în altele mai puțin bine, iar 
In altele... staționează. De pildă, for
mația de dansuri, instruită de către 
tovarășul Viloaică Dumitru, nu și-a 
întrerupt de loc activitatea. Ea a 
prezentat frumoa
se programe la 
serbările cîmpe- 
nești organizate 
în localitățile Văii 
Jiului, apreciate 
de jȘublicul spec- 
tato»;- iar cu pri
lejul Zilei minerului a completat 
cadrul sărbătoresc al zilei cu fru
moase dansuri locale și din alte re
giuni ale țării. Bine îșî desfășoară 
activitatea și Orchestrele de muzică 
populară și ușoară, soliștii vocali și 
instrumentiști și fanfara. Aceasta și 
datorită faptului că există oameni 
pricepuți care se ocupă de aceste 
formații, datorită dragostei pentru 
munca artistică a unor tineri talen- 
tați. Cam astea sint formațiile artis
tice care au activat la ora actua
lă la clubul din Lupeni. Destul de 
puțin dacă ținem cont de condițiile 
$1 posibilitățile existente aici, line
le formații au activat cu bune re
zultate, dar acum sînt (și cam de mul
tă vreme) în stare de letargie. Multi 
poate tși amintesc de orchestra se- 
misimfonică din Lupeni care, dispu- 
nînd de elemente talentate, concura 
serios cu orchestra simfonică din 
Petroșani. Acum, cele două orches
tre nu numai că nu mai concurează, 
dar și-au încetat activitatea. Mai 
ales prima. De asemenea, cu un an 
în urmă, la Lupeni exista o forma
ție corală destul de numeroasă, care 
azi пц mai există. Nici echipa de 
teatru nu-și mai trăiește viata, ne- 

maivorbind de lipsa unei brigăzi ar
tistice de agitație a clubului. Este 
inadmisibil că un oraș ca Lupeni, cu 
club despre care s-a scris pozitiv de 
atitea ori, fflergindu-i vestea mult 
peste hotarele regiunii, să nu aibă 
formație de teatru înscrisă la cel 
de-al JV-lea Festival bienal de tea
tru I. L. Caragiale, a cărui fază oră
șenească este în curs de desfășura
re. O brigâdă artistică de agitație *— 
mijloc de ajutorare nemijlocită a pro
ducției — nu există de multă vreme

La clubul din Lupeni :

TRADI ȚI A OBLIGA
la club, iar cele ale sectoarelor și-au 
redus activitatea, Este adevărat că 
toate aceste lacune se datoresc, așa 
cum afirma $i tovarășul Ardeleanu, 
lipsei Unor instructori pricepuți, a 
unor textieri pentru brigadă, dar 
considerăm că se datoresc și altor 
cauze. Tot din discuția noastră a re
ieșit că activiștii culturali pe sec
toare nu-și fac datoria, că acea co
misie culturală de pe lingă comite
tul sindicatului este inexistentă, că 
nici comitetele U.T.C. ale întreprin
derilor și instituțiilor nu sprijină 
munca culturală a clubului, iar co
mitetul de partid al minei nu con
trolează și îndrumă această activi
tate. Singur Comitetul orășenesc de 
partid Lupeni se interesează de mer
sul muncii culturale, în rest nimeni. 
Și la Lupeni, ca și la Petroșani și în 
alte părți, directorul clubului este 
nevoit să facă mobilizarea tinerilor 
la repetiții, să se intereseze de schim
barea șuturilor unor artiști amatori 
cînd e nevoie, să albă grijă de or
ganizarea unor acțiuni care cad în 
sarcina comitetelor U.T.C. etc. Se 
nasc atunci cîteva întrebări: Cu ce 
se ocupă activiști culturali și curți 
își îndeplinesc sarcinile ce le reviri ? 

Exploatarea deschideri de mine noi 
angajează electricieni 
pentru lucrări în subteran.

Doritorii se vor prezenta la sediul exploatării, 
situat în Petroșani, sir. 23 August nr. 5.

I. C. R. T. I. PETROȘANI
-- A..M UN T A

Cum organizează comitetele U.T.C. 
timpul liber al tinerilor ? Conduce
rile întreprinderilor cum sprijină 
munca culturală a orașului?. Dar 
comitetele sindicatelor șl comite
tele U.T.C.?

Este adevărat că în lunii# de vară 
scade intensitatea muncii culturale 
la cluburi. Oamenii pleacă în con
cedii, pe multi îi atrag activitățile 
în aer liber, dar cluburile își au to
tuși rostul lor și în acest sezon. Cfu 
oamenii trebuie muncit cu grijă, cu 

răbdare. Pentru ar
tiștii amatori tre
buie găsiți stimu
lente cel puțin mo
ralii tovarășii com
petent! să se în
grijească, in limi
ta posibilităților, de 

numirea unor instructori pricepuți, 
pentru îndrumarea formațiilor artis
tice. La rîndul lor, directorii de Clu
buri să fie lăsăti să-și facă munca 
ce le revine, nu și a sindicatelor, iar 
comitetele U.T.C. să nu uite să se 
ocupe și de... tineret, de organiza
rea plăcută a timpului liber al aces
tuia.

Tovarășul Ardeleanu IOan spunea 
că, în aceste zile, la clubul din Lu
peni vor începe unele reparații Im
portante, printre care extinderea spa
țiului bibliotecii și Îmbunătățirea sis
temului de încălzire. Am dori ca a- 
ceste reparații să fie terminate la 
timp și de bună calitate pentru ca 
artiștii amatori să aibă condiții op
time de a-și desfășura activitatea. 
Mai ales că la club a fost repartizat 
un nou instructor, priceput, care se 
vă ocupă de formațiile cire, așa cum 
am mai spus... staționează la ora ac
tuală. Am vrea să scriem, peste puțin 
timp, numai lucruri bune despre ac
tivitatea Clubului sindicatelor din 
Lupeni, club cu veche tradiție cul
turală. Este nevoie însă de sprijinul 
permanent al organelor competențe 
din orăș.

D. GHEONEA

In toate magazinele O.C.L, produse industriale din Valea .'țu- 
lui s-au redus temporar prețurile pînă la 31 august a. c. la urmă-
toarele articole:

Pref nou 
(metrul)Țesături de mătase

Preț vechi 
(metrul)

Art. Răduca imprimat 26 16,90
Art. Iulia imprimat 36 23,40
Art. Rusalca imprimat 19,40 12,60
Art. Voal Primăvara imprimat 24,50 15,90
Art. Corina imprimat 22,90 14,90
Art. Oltenia imprimat 21,70 14,10

5i altele precum și la:
• Confecții de vară pentru femei, bărbați șt copii cu 30%
• Tricotaje de bumbac, fire sintetice și mătase artificială cu 30%
• Lenjerie bărbăteasca șl adolescenți cu 30%

• Poșete, sacoșe și genți voiaj cu 35%
• Alte articole între 30—40%
Vizitați magazinele blhe aprovizionate și folositi-vă de avanta

jele oferite.
Vinzarea se face și cu plata în rate.

PROGRAM DE RADIO
14 august

, PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,25 
Valsul „Valurile Dunării" de Iva- 
novici; 5,35 Gimnastica de învio
rare,- 5,45 „Cîntă d-alea d-ale noas
tre",- 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 6,10 Dansuri de estra
dă; 6,30 Recomandări din program; 
7,00 Radiojurnal; 7.15 Interpreți de 
muzică ușoară: Puica Igiroșanu, 
Alexandru Jula, Mata Ianoli, Puiu 
Frâțllă; 7,30 Sfatul medicului: în
grijirea copiilor in sezonul căldu
ros,- 7,35 Anunțuri, muzică,- 7,45 
Salut voios de pionier,- 8.00 Suma 
rul presei,- 8,30 Interpreți de mu
zică populară: Livia Ilcău, Petro 
Săbădeatiu, Marin Pogon, Constan 
tin Chisăr, George Sîrbu, Toni Ior- 
dache,- 9,00 La microfon melodia 

eferată; 9,45 Maeștri ai arcușu
lui : George Enescu; 10,00 Buletin 
le știri; 10,30 Formații de cameră 

celebre,- 11,00 Muzică corală d# Si
gismund Toduță și Anatol Vier»; 
11,40 Muzică orchestrală de estra
dă; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
Viers, strună șl acordeon: ' cîntă 
Dumitru Constantin, Stelă Firuleșcu 
și Sile Ungureanu; 12,50 Concert 
de prînz; 13,45 Cîntă Sorina. Dan 
și Fred Frohberg; 14,00 Buletin de 
știri; 14,05 Recomandări din pro
gram,- 14,10 Melodii celebre,- 15,30 
Săptămîna literară; 15,45 Așa-1 jo
cul pe la noi; 16,00 Radiojurnal 
Buletin meteorologic,- 16,30 Emisiu
nea muzicală de la Moscova,- 17,00 
Aida Moga și Victor Bunea inter
pretează muzică ușoară; 17,15 Co 
locviu radiofonic :. sarcinile scrillo 
riloi in lumina Congresului parti
dului; 17,30 Muzică vocală1 șl in‘ 
strumentală de Ion Borgovan; 18,0( 
„De ce? De unde ? De cind?"'Ie 
misiune științifică pentru copii), 

18,20 Melodia populară și interpre
tul preferat; 18,55 La microfon ro
manța dragostei; 19,15 Varietăți 
muzical®; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Formații de muzică u- 
șoară; 20,45 Noapte bună, copil; 
20,55 Muzică de dans; 21,40 Cîntă 
Nelu Huțu și Dumitru Farcaș,- 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport,- 22,20 Ritm și melodie,- 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Valsul „Aur și argint" 
de Franz Lehar; 7,45 Recomandări 
din program; 7,50 Pentru fiecare, 
melodia populară îndrăgită; 8,20 
Fragmente din opereta „Poveste 
din cartierul de West" de Leonard 
Bernstein; 9,00 Buletin de știri: 
9,03 Cîntă corul „Gavril Musices 
cu" al Filarmonicii de stat „Moldo 
va" din Iași. 9,30 Roza ylnturliot; 
10,00 Concertul în La major pentru 
violoncel și orchestră de Philip; 
Emanuel Bach; 10,30 Din reperto
riul soliștilor și orchestrelor de 
muzică ușoară; 11,00 Buletin de 

Știri; 11,03 Fragmente din opera 
„Cavalerul rozelor" de Richard 
Strauss,- 12,35 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii de 
stat din Cluj; 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Caleidoscop muzical; 13,42 
Pagini alese din opere,- 14,10 Suita 
„Sărbătoarea Hebe" de Rameau;
14.30 Recomandări din progtami 
14,35 Cîntăreții plaiurilor noastre; 
15,00 Buletin de știri) 15,10 Mu
zică ușoară de Edmond Deda și 
Paul Urmuzescu; 15,30 Program in
terpretat de orchestra de mandoli
ne a Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor; 15,45 Muzică ц- 
șoară; 16,00 Poemul folcloric „Pe 
Dunăre în joș" de Paul Constanti- 
nescu; Rapsodia a li-а de Marțian 
Negrea; 16,30 Cintăreti români de 
operă; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic,- 17,30 Anunțuri, recla
me, muzică; 18,00 Opereta „Secre 
iul lui Marco Polo" de Lopez (mon
taj muzical-literar); 19,00 Buletin 
de știri; 19,05 Concert de seară;
19.30 Pagini de călătorii ’’rin ar

hipelagul nipon" de Vasile Tudor,- 
20,00 Intîlnire cu muzica ușoară : 
melodii preferate; 20,30 Muzică 
populară; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,20 Canțonete interpretate de so
liști de muzică ușoară; 21,40 Muzi
că de dans,- 22,30 Voci care au cu
cerii lumea; 23.00 Buletin de știri; 
23,59 Revista melodiilor de muzică 
de dans; 1,52 Buletin de știri.

Cinem al op-rafe
14 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
America, Americă; REPUBLICA: 
Micul pescar; PETRILA: 30 de ani 
de veselie; LONEA : Scaramouch Ѳ; 
ISCRONI: Rachetele nu trebuie să 
decoleze; VULCAN: Mofturi 1900; 
PAROSENT: Ciociara,- BARBA-
TENI: Inspectorul și noaptea.



VIETNAM

Situația din 
continuă să rămînă

bazei 
încordată

trimisă în 
guvernamentale 
reușit miercuri 

joncțiunea cu a- 
Ia baza de la 

apropiere de Duc

SAIGON 12 (Agerpres).
Situația din regiunea bazei de la 

Duc Co, situată pe platourile înalte 
și asediată de peste două luni de 
forțele patriotice, continuă să ră
mînă încordată, deși în ultimele 
ore nu s-au semnalat noi lupte.

După ce a trebuit să facă față 
timp de trei zile unor puternice a- 
tacuri din partea forțelor patrioti
co, coloana blindată 
^>rijinul trupelor 
de la Duc Co a 
noaptea să facă 
cestea. Totodată, 
Pleiku, situată în
Co, continuă să sosească noi întă
riri, americane. Comandamentul for
țelor americane dislocate în Viet
namul de sud a anunțat joi că în- 
cepînd de marți trupele de luptă 
americane au luat poziție în jurul 
bazei de la Pleiku. Efectivele ame
ricane sînt formate din unități ale 
celei de-a 173-a brigăzi de parașu- 
tiști și a celei de-a doua brigăzi a 
diviziei I de infanterie, staționa-, 
te la Bien Hoa {35 km nord de 
Saigon).

Potrivit relatărilor corespondentu
lui de la Saigon al agenției France 
Presse, miercuri dimineața forțele 
de parașutiștj americani au intrat 
in luptă îndreptîndu-se în convoi 
pe șoseaua națională numărul 19 
care leagă Pleiku de Duc Co. Uni
tățile celei de-a 173-a brigăzi au 
ocupat localitatea Thane Bine, la 
20 km sud-vest de Pleiku, părăsită 
aproape în întregime de populația 
locală.

Potrivit politicii „repartizării sar-

cinilor", promovată de președintele 
Johnson, scrie corespondentul a- 
genției amintite, trupele de luptă 
mobile americane, ca, de pildă, 
cele ale brigăzii 173 și ale divi
ziei aeromobile, care este așteptată 
să sosească la Pleiku, vor fi utili
zate ca forțe de intervenție masi
ve. Aceste trupe vor putea consti
tui în cîteva ore o bază de sprijin 
a unităților sud-vietnameze anga
jate sau vor interveni direct în 
luptă.

Joi dimineața, generalul William 
Westmoreland, comandantul trupe
lor americane în Vietnamul de sud, 
a sosit la Duc Co. El a avut ime
diat întrevederi cu ofițeri ameri
cani și sud-vietnamezi staționați la 
această bază, precum și cu cei al 
convoiului blindat care a făcut 
joncțiunea cu trupele asediate.

Agenția Associated Press anunță 
că în cursul nopții de miercuri un 
elicopter de tip „H-34" al trupelor 
guvernamentale a fost doborit de 
forțele patriotice în provincia Binh 
Duong — 25 km nord-vest de Sai
gon. Forțele patriotice au atacat în 
aceeași noapte capitala districtului 
Dak Sut, pricinuind 
lor guvernamentale, 
mele zile ale lunii 
patriotice au atacat 
tărite, inclusiv cartierul general al 
subsectorului militar Duc Long din 
provincia Rach Gia.

Joi dimineața, un autobuz care 
transporta 20 de militari americani, 
a fost avariat in urma exploziei 
unei mine; la 7 km est de Saigon. 
Mai mulți pasageri au fost

Liu Șao-ți a vizitat 
.Expoziția economică - 
a R.P. Române la Pekin

PEKIN. Trimisul special Ager
pres, Adrian Ionescu, transmite :

Președintele Republicii Populare 
Chineze, Liu Șao-ți, a vizitat joi 
Expoziția economică a R. P. Româ
ne, organizată la Pekin. înaltul 
oaspete a fost însoțit de Kan Șen, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, de 
Liu Făng, vicepreședinte al Comi
tetului permanent al Adunării re
prezentanților populari din întrea
ga Chină și de alte personalități.

- Oaspeții au fost întîmpinați de con
ducătorul delegației guvernamen
tale române Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electri
ce, și de ambasadorul țării noastre 
la Pekin, Dumitru Gheorghiu.

SANTO DOMINGO

re

Situafîa politică

politică 
rămînă 
chiar și 
care
crizei guvernamentale,

din Grecia 
confuză. In 
unele soluții

s-a recurs pentru

con- 
ulti-
res-

ATENA 12. Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

Situația 
tinuă să 
mele zile 
pinse, la 
rezolvarea
sînt din nou avansate. Astfel ziarul 
„То Vima" scrie că fostul premier 
Novas a cerut regelui să-i mai în
credințeze o dată mandatul de for
mare a guvernului, sperînd de a- 
ceastă dată ca pe lingă voturile 
partidelor de dreapta, ale grupului 
său, va putea atrage și pe cei 25 
de deputați ai grupului Stephano
poulos. Regele însă a respins a-

soluționarea crizei ?

pierderi trupe- 
Numai în pri- 
august forțele 
16 puncte în-

DOMINGO 12 (Ager-

specială a O.S.A., care 
prezent în Republica Do- 
și-a încheiat pregătirile

ca trupele forței 
părăsească Repu- 
In termen de o 

guvernului
pronunțat, tot- 

„lichidării"

răniți.

FRANȚA Mii de hectare de pădure
pi4dă flăcărilor

MARSILIA 12 (Agerpres).
Agenția France Presse informea

ză că în prezent mii de hectare 
pădure din Franța continuă să 
afle pradă flăcărilor. Focarele 
cendiilor sînt multiple. Astfel, 
Haut Var, între Bargeme și Martre, 
unde intervenția pompierilor este 
foarte limitată, datorită reliefului 
și lipsei de apă, incendiul s-a a- 
propiat pînă la cîteva sute de me
tri de localitatea Bargeme. Numai 
acțiunea de ultimă oră a pompieri
lor a permis să șe preîntîmpine in
cendierea localității.

Dimpotrivă, în sudul departamen
tului, în regiunea Evenos, situația 
rămîne gravă. Flăcările împinse de 
un vînt din est, continuă să lnain-

de
se

in- 
în

teze spre diferite localități, 
celor 300 de pompieri este 
limitat, deoarece regiunea prezintă 
foarte mari dificultăți de acces.

In Bouches-du-Rhone, flăcările 
s-au întins pe o suprafață de 250 
de hectare cultivate, fără să poată 
fi localizat. In apropiere de Fos- 
sur-Mer, au izbucnit două incen
dii miercuri dimineața, unul dintre 
ele avansînd pe un front de 3 km 
Suprafața aprinsă pînă în 
este de ordinul a cîtorva 
hectare.

Incendii importante s-au
lat și la limita departamentelor 
Aveyron și Herault. In ce privește 
Corsica, aici incendiul continuă să 
mistuie zeci de hectare de pădure.

Rolul 
foarte

prezent 
zeci de

semna-

a unui guvern 
de fostul mi- 
externe, Garcia 
de trei docu-

MOSCOVA. Joi a avut loc la 
Kremlin o convorbire între Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și Urguplu, 
primul-ministru al Turciei.

Intr-un comunicat oficial se sub
liniază că în timpul convorbirii a 
fost continuată discutarea proble
melor relațiilor economice dintre 
Uniunea Sovietică și Turcia.

latează că pagubele materiale sînt 
importante.

OTTAWA. In piafa principală a 
orașului canadian Amherslburg, in 
apropiere de Windsor, elemente 
rasiste au aprins o cruce, iar pe 
ziduri au apărut inscripții cu con
ținut segregaționist. Populația de

SANTO 
pres).

Comisia 
se află în 
minicană,
în vederea instalării, la începutul 
săptăminii viitoare 
provizoriu, condus 
nistru al afacerilor 
Godoy. Un număr
mente, date publicității în urmă cu 
cîteva zile în această problemă, a- 
rată felul în care O.S.A. consideră 
că trebuie să fie „soluționată" ac
tuala criză dominicană. împotriva 
unora din propunerile O.S.A. s-a 
pronunțat președintele guvernului 
constitutionalist, colonelul Fran
cisco Caamano, în cadrul unei con
ferințe de presă ținută miercuri. 
El a declarat că guvernul său a 
fost pus în fața unui fapt împlinit 
în cursul negocierilor avute cu Co
misia O.S.A. și de aceea „poporul 
dominican pune la îndoială valoa
rea unui acord încheiat cu această 
comisie". Caamano a subliniat că 
instaurarea unui guvern provizoriu 
nu trebuie să comporte nici o res
tricție asupra exercitării suverani
tății naționale și a dreptului fun
damental propriu unui stat liber și 
independent. Această declarație se 
referă la propunerea O.S.A. ca ac
tivitatea guvernului provizoriu, ce 
ar urma să fie instalat, să se des
fășoare in condițiile menținerii o- 
cupației țării de către așa-zisele for
țe interamericane.

Președintele guvernului constitu- 
-------------H----------------------------------  
doi ani. Poliția a percheziționat ba
gajele lui Canales, acuzîndu-l de 
a fi introdus în (ară „propagandă 
subversivă", 
oară cînd 
arestat de

ționalist a cerut 
interamericane să 
blica Dominicană 
lună de Ia instalarea 
provizoriu. El s-a 
odată, împotriva „lichidării" zonei 
capitalei dominicane, deținută în 
prezent de forțele constituționaliste 
și înglobării ei în „zona de sigu
ranță" controlată de trupele O.SA. 
așa cum se propune în planul 
O.S.A.

ceastă propunere. Cind Novas a 
părăsit palatul, el a fost înconju
rat de numeroși ziariști care do
reau amănunte. Refuzînd să răs
pundă la întrebările ziariștilor. 
Novas a părăsit în mare grabă pa
latul, mașina lui rănind Ușor cîțiva 
ziariști.

La Atena, acțiunile și întrevede
rile din ultimele zile ale lui Tsiri- 
mokos, fost ministru de interne în 
guvernul Papandreu, sînt conside
rate ca avînd drept scop netezirea 
terenului pentru preluarea de că
tre el a mandatului formării nou
lui guvern. In favoarea цпеі astfel- 
de soluții se pronunță partidele de> 
dreapta percum și grupul Novas. 
Se prevede, totuși, că în cazul în 
care Tsirimokos nu va fii sigur de 
sprijinul unui număr suficient de 
deputați pentru a obține învestitu
ra în parlament, va refuza să pri
mească mandatul. Grupul parla
mentar al partidului de dreapta, 
E.R.E., se va întruni vineri în șe
dință extraordinară pentru * apro
ba propunerea de sprijinire “T Iui 
Tsirimokos în parlament. „Această 
soluție, scrie „Kathimerini", este în 
plină evoluție dar ea întimpină 
multe dificultăți".

Intre timp, în întreaga țară con
tinuă mitingurile și demonstrațiile 
de protest împotriva soluțiilor ne
constituționale de ieșire din criză. 
Mari mitinguri au Ioc la Atena, s 
Salonic, Voios, Cavala, Xeres, A- 
lexandropolis etc. sub lozinca apă
rării cuceririlor democratice.

TOKIO.

NICOSIA

După adoptarea rezoluției de cifre 
Consiliul de Securitate

NICOSIA 12 (Agerpres).
Rezoluția adoptată recent de Con

siliul de Securitate cu privire la 
Cipru continuă să fie comentată — 
firește în mod diferit — în cercu
rile oficiale din Cipru și Turcia 
După cum se știe, președintele 
Makarios a făcut în acest sens o 
declarație în care a arătat că „ho- 
tărîrea Consiliului de Securitate 
constituie o nouă condamnare a a- 
cordurilor de la Zurich 
și în special a 
garanție". Un 
cipriot turc a 
clarație a lui
că Consiliul de Securitate în dez
baterile sale a demonstrat că tra-

și Londra 
pretinsului tratat de 
purtător de cuvînt 
respins această de- 
Makarios subliniind

țațele și constituția, care dat
naștere Republicii Cipru, nu pot fi 
abrogate unilateral. Purtătorul de 
cuvînt a afirmat că numai tratati
vele între părțile interesate vor du-

a

al 
că

ce la găsirea unei soluționări 
problemei cipriote.

Ministrul afacerilor externe 
Turciei, Hasan Isîk, a subliniat
„Consiliul de Securitate s-a opus 
inițiativelor administrației cipriote 
grecești". „Nu este posibilă viola- 
rea drepturilor comunității cipriote 
turce", a spus în continuare Isîk, 
afirmînd că Turcia dorește rezol
varea problemei cipriote pe 
pașnică. „Cei care doresc ca 
Cipru să se stabilească pacea 
buie să recunoască drepturile
munității turce", a arătat în înche
iere ministrul de externe al TuraeL

cale
in 

tre
ce»

Este pentru a doua 
acest poet cunoscut este 
autoritățile salvadoriene.

Comandamentul ameri
can din Okinava a ordonat eva-

bona a condamnat miercuri șase 
din cei 31 de studenți, judecați 
pentru „activități subversive", la 
închisoare pe termene variind în
tre 15 luni și doi ani. 12 dintre a- 
cuzați au fost condamnați la închi
soare cu suspendarea pedepsei, iar 
ultimii 13 au fost eliberați.

0 lovitură dură primită 
de N.A.T.O. din partea 
Franței

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P.A.P. întreprinderea po
loneză de import-export „Centro- 
mor" a semnat recent un contract 
pentru cumpărarea (lin Anglia a 
două motonave destinate transpor
turilor de mărfuri, cu un tonaj de 
24 150 Drw fiecare. Ele vor fi cele 
mai mari nave de acest tip din flo
ta poloneză.

In cîteva rinduri
culoare a cerut deschiderea unei 
anchete cu privire la aceste ac
țiuni rasiste.

Un puternic cutre- 
miercuri in regiu- 
avînd epicentrul 

apropierea

NEW YORK, 
mur s-а produs 
nea Pacificului, 
în sudul oceanului, în
Insulelor Solomon. Cutremurul a 
fost de gradul 7,5 pe scara Richter, 
și a fost urmat de alte citeva cu
tremure de intensitate aproximativ 
asemănătoare. Se crede că zgudui
rile de pămînt au fost provocate 
de vulcanii activi din Insulele Noi
lor Hebride. Agențiile de presă re-

LONDRA. La Londra s-a anun
țat oficial că la 4 noiembrie în 
capitala Marii Britanii se va des
chide conferința pentru elaborarea 
unei noi constituții a Guyanei bri
tanice. Fostul prim-ministru al 
Guyanei britanice, Cheddi Jagan, 
care se află în prezent la Londra, 
a declarat că este posibil ca să se 
anunțe independența 
in februarie 1966.

сиагеа a 1 450 de membri ai fami
liilor militarilor americani care 
luptă în Vietnamul de sud. Anun- 
tind acest lucru, ziarul „Okinava 
Times" scrie că ordinul neașteptat 
al comandamentului S.U.A. a pro
vocat panică în rindul 
militarilor americani.

familiilor

ISTANBUL. Pe șoseaua Istanbul 
—Ankara, un autobuz cu 40 de 
pasageri s-a ciocnit cu un camion 
încărcat cu acid. Camionul s-a 
răsturnat, iar acidul cu care era 
încărcat a provocat 
unui număr de 23 
Alți 17 pasageri ai 
lost transportați la 
gravă.

arsuri mortale 
de persoane, 

autobuzului au 
spital în stare

acestei țări

Poetul salva
ți tost arestat

SAN SALVADOR, 
dorian Tirso Canales 
pe aeroportul international din 
San Salvador la înapoierea sa din 
Mexic, unde a stat în exil timp de

BONN. Banca federală 
ve a R.F.G. a anunțat că 
de devize străine vest-germane au 
scăzut cu 157 milioane de mărci în 
săptămîna care s-a încheiat la 6 
august. In prezent 
se ridică la 28 571 
mărci. Se apreciază 
cel mai jos nivel Ia
ză rezervele de devize strătne ale 
R.F.G. din mai 1Э63.

LISABONA. Tribunalul din Lisa-

de rezer- 
rezervele

aceste rezerve 
milioane de 

că acesta este 
care se cifrea-
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CARACI. Agenția Associated 
Press anunță că între Pakistan și 
Nepal a fost deschisă linia de 
transmisiune prin radio.

zăpadă dezlănțuită în a- 
de localitatea Portillo din 
ucis cinci schiori, atlați 
vederea unor campionate

SANTIAGO DE CHILE. O ava
lanșă de 
propiere 
Chile a 
acolo în
ce vor avea loc la sfirșitul aces
tei săptămîrv- Dintre schiorii uciși, 
doi sînt chilieni, doi canadieni șl 
unul nord-american.

r
BONN 12 (Agerpres).
Hotărîrea guvernului francez de 

a nu permite ofițerilor săi să parti
cipe la manevrele „Falex-66" ale 
N.A.T.O., continuă să îngrijoreze 
cercurile: politice occidentale. ZIa- 
rul vest-german „Die Zeit" arată că 
„aceasta este cea mai dură lovitu
ră primită de către N.A.T.O. Auto
ritatea comandamentului N.A.T.O. 
și a comandantului suprem al 
forțelor armate ale N.A.T.O. 
în Europa, generalul 
nitzer, asupra ofițerilor și 
tăților în subordine, este 
sub semnul întrebării și nu
de mirare dacă Lemnitzer va răs
punde dindu-și demisia". După ce 
amintește că Franța și-a retras și 
ofițerii marinei militare din 
majore ale N.A.T.O., ziarul 
că „Guvernul francez dă 
nent ofițerilor săi indicații
mină numai la dispoziția sa. Ast
fel, statele majore integrate ale 
N.A.T.O. și-au pierdut sensul".

Lem- 
uni- 
pusă 
ar fi

statele 
afirmă 
perma- 
să ră-
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