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In cinstea zilei de 23 august Cu prilejul Zilei presei române

jâ Semnificația 
unor cifre

Cifrele înscrise pe graficul de 
Întrecere al minei Aninoasa consti
tuie pentru minerii de aici un mo
tiv, de mindrie justificată. Ele o- 
glindesc hărnicia întregului colec
tiv al. minei, dorința arzătoare de 
a cinsti ziua de 23 August cu suc
cese dintre cele mai însemnate 
In primele 13 zile ale lunii cu
rente, minerii aninoseni au adău 
gat la realizările anterioare încă 
600 tone de cărbune peste sarci
nile de plan. De la începutul anu
lui și pînă în prezent, din abata 
jele exploatării au fost extrase a 
ptoape 10 500 
plus. Demn de 
adus de către 
lor I $1 II in
ductil- Sporite de cărbuna Pe baza 
creșterii productivității muncii în 
medie cu peste 200 kg cărbune pe 
post, minerii sectorului I, de exem
plu, au dat de Ia începutul anului 
aproape 5 000 
nergetic peete

In abatajele

brigăzile minerilor Cristea Aurel, 
Roman Petru, Dediu Vasile, Palko 
Ioan, Schneider Francisc și altele 
de la mina Aninoasa s-au obținut 
randamente de 7—8 tone cărbune 
pe post.

Â Cărbune 
de calitate

tone de cărbune în 
relevat este aportul 
colectivele sectoare- 
obținerea unei pro-

Cărbunele extras din abataje de 
minerii Văii Jiului a înregistrat și 
în luna aceasta o creștere din 
punct de vedere calitativ. Cenușa 
medie a cărbunelui brut livrat în 
primele 12 zile ale lunii curente a 
scăzut pe C.C.V.J. cu 0,3 la sută 
sub norma admisă. In majoritatea 
exploatărilor miniere indicii calita
tivi au cunoscut îmbunătățiri, con
ținutul de steril din cărbunele 
tras scăzînd simțitor. Fruntași 
bazin Cu calitatea cărbunelui 
situează minerii de la Dîlja și
ninoasa care au redus cu peste 1 
la sută procentul de cenușă admis. 
Realizări frumoasă în lupta pentru 
îmbunătățirea calității producției au 
obținut și colectivele minelor Lo- 
nea și Vulcan.

ex- 
pe 
se
A-

tone de cărbune e- 
prevederile planului.

in care lucrează

Adunarea festiva 
de la Casa Scînteii

în sala de marmură a CaseiSîmbătă la amiază,
Scînteii, a avut loc adunarea festivă consacrată Zilei 
presei române. Au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., 
conducători ai ziarelor și instituțiilor centrale de presă 
numeroși redactori, colaboratori ai presei centrale, oa
meni de știință și cultură, corespondenți și difuzori vo
luntari, muncitori tipografi. Au participat, de asemenea, 
corespondenți ai presei străine la București.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor. Despre Ziua presei ro
mâne a vorbit tovarășul Valeriu Pop, redactor-șef ad
junct al ziarului „Scînteia".

Sărbătorim această zi — a spus vorbitorul — la mai 
puțin de o lună de la Congresul al IX-lea al P.C.R., eve
niment de însemnătate istorică în viața poporului ro
mân. Documentele, ideile, întregul spirit în care s-a 
desfășurat Congresul, vor sta la temelia activității pre
sei noastre, a tuturor acțiunilor întreprinse de ea în 
perioada ce urmează.

După ce a amintit tradițiile revoluționare ale presei 
muncitorești din țara noastră, de Ia ale cărei începu
turi s-a împlinit anul acesta un veac, vorbitorul a ară
tat că întreaga ființă a presei noastre de astăzi se con
topește cu aceea a Partidului Comunist Roman, trecu
tul, prezentul și viitorul ei fiind legat de slujirea de
votată a partidului, a poporului și patriei.

Vorbitorul a relevat îndatoririle 
redacțiilor de a lărgi mereu sfera 
de probleme dezbătute, de a îm
bogăți 
forma 
lor, în 
partidului să ajungă cît mai precis 
la adresă — în conștiința și inima 
oamenilor. . ,

Cu prilejul Zilei presei romane. 
Uniunea ziariștilor din R. P. Ro
mână a adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, secretarului'său ge
neral tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă angajamentul 
ziariștilor din întreaga țară de a 
munci fără preget, pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. pentru traducerea 
în viață a politicii marxist-leniniste 
a partidului.

necontenit 
publicistică 

așa fel

conținutul și 
a articole- 

incît mesajul

(Agerpres)

CÎMPU LUI NEAG. La ram
pa exploatării forestiere „Gîm- 
pul Mielului" se încarcă un nou 
transport de bușteni de fag, 
pentru expediere.

la aninoasa Mai sînt probleme
SUD ce așteaptă să fie rezolvate

Lucrările de pregătire pentru cen
tralizarea producției minei Aninoasa 
au intrat în faza finală. A fost stră
punsă galeria principală Aninoasa — 
puțul sud și galeriile din circuitul 
puțului sud, a fost săpat silozul. In 
mare parte au fost betonate gale
riile, iar puțul principal este săpat și 
betonat pină la cota finală, liniile de 
vagonet montate. Se apropie de sfîr- 
șit montarea lanțului împingător de 
Vagonete Ia puț.
■ Stadiul actual al lucrărilor ne în
dreptățește să spunem că în subte
ran minerii sectorului V investiții au 
dovedit hărnicie și pricepere. în
seamnă aceasta că la lucrarea res
pectivă nu mai există probleme, că 
darea in funcțiune a complexului 
Aninoasa-sud pînă Ia 1 ianuarie 1966. 
cum e termenul stabilit, nu mai 
e periclitată de nimic ?

O anchetă întreprinsă zilele tre
cute la citeva locuri de muncă de 
investiții, din această parte a ex
ploatării a scos la iveală o serie de 
deficiențe asupra cărora merită 
fie atrasă atenția organelor 
sort pentru a lua 
de îndreptare.

Betonite le, 
o problemă

In legătură cu 
Conducerea sectorului ne-a sesizat

să 
de re

de urgentă măsuri

acută
această problemă

următoarele: La lucrările de beto- 
nare a galeriei principale nu se 
realizează ritmul dorit din cauză că 
lucrările nu sînt aprovizionate cu 
betonite în cantitatea suficientă. Lip
sa aceasta a devenit Ia ora actuală 
cel mai mare impediment în activi
tatea minerilor de la betonări. Dacă 
alte lucrări mai pot fi executate și 
mai tîrziu, pentru betonarea gale
riei principale acum este timpul cel 
mai potrivit. Mai tirziu cind se va 
începe transportul pe galerie, beto
narea ei va deveni imposibilă de 
executat. Iar în sectorul V Aninoasa, 
acum in plină vară au fost scoase 
brigăzile de la betonare și date să 
lucreze la alte lucrări în sector din 
lipsă de material.

Ce se intimplă la orizontul IX1 
Se confirmă întrutotul afirmația fă

cută de conducerea sectorului. Din 
trei brigăzi care mai lucrează încă 
la betonare, în ziua de 13 august 
toate trei stăteau sau își iăceau de 
lucru
Lipsa betonitelor. 
ploatării un stoc 
mion de betonite. 
nici un vagon cu
rampă de asemenea. Nu 
măsura luată de a se tace aprovizio
narea cu betonite de ia alte unități 
din afara Văii. Ea a fost dictată, de
sigur, de considerente bine înteme-

iate. Dar oare aplicarea ei Ia jumă
tatea anului e cel mai indicat lucru ? 
De ce nu se face atunci această apro
vizionare în funcfie de necesar și în

la lucrări mărunte. Cauza ? 
In depozitul ex- 

de... circa un ca- 
In gară, la Iscroni 
acest material, pe 

discutăm

întrecere Ia orizontul 480
• La izvoarele „rîului“ de cărbune • Cunoștin
țe vechi în abataj ф Explicația succeselor • Să
geata graficului urcă spre cote Ut mai înalte.

șelul brigăzii. De aceea toarte 
mulți dintre noii angajați ar ti 
vrut să vină în brigada noastră, 
li primeam eu dragă inimă. Cind 
vedeau însă ritmul în care веДи- 
crează, disciplina severă, dădeau 
bir cu fugiții. Așa s-a întîmplat și 
cu tinărul Oprișa Sabin. A venit 
la noi în aprilie. S-a speriat și a 
vrut să plece și el, dar a înțeles 
mai bine ca alții valoarea discipli
nei noastre in muncă și s-a ambi
ționat să lămlhă pe poziție. L-am 
ajutat tovărășește pînă s-a obiș
nuit. Azi n-ar mai pleca pentru ni
mic în lume. . .

Am petrecut cîteva ore în sec
torul IV Vulcan, am văzut cum 
muncesc minerii din brigada lui 
Șerban și mi-am explicat sporul 
de 5 815 tone de cărbune extrase 
peste plan de la începutul anului 
pînă în prezent de către această 
brigadă fruntașă pe exploatare. 
O valoare deosebită o are cola- 

. borarea dintre schimburi. La ei, 
după predarea abatajului, schimbul 
vechi rămîne 5—10 minute cu 
sch nbul nou, ajutîndu-le ortaci
lor lor la anumite operațiuni care 
necesită un efectiv mai mare de 
oameni, cum ar fi transportul cra
terului aproape de frontul de lu-

I

In aceste zile premergătoare ma
rii sărbători a eliberării patriei, 
minerii sectorului IV de la E. Al. 
Vulcan continuă cu -aceeași insu- 
ilețite , întrecerea socialistă desfă
șurată în cinstea Congresului parti
dului. O vizită în acest sector este 
edilicatoare. De-a lungul celor 6 
km de galerii întortochiate, loco
motivele electrice urmate de va- 
gonetele încărcate cu cărbune și 
materiale, gonesc fără încetare, 
întretămdu-și drumurile dinspre 
sau spre pufurile minei. Pulsul ga
leriilor este o continuare a muncii 
în abataje, locul unde se hotărăște 
cu adevărat soarta producției.

Intr-adevăr în cele 6 abataje ca
meră și două frontale, pikamerele, 
benzile transportoare sînt intr-un 
permanent mers continuu. Legătu
ra cu supraiafa se face prin nese
catul rîu de cărbune care izvorăște 
de aici.

In „camera" nr. 3 stratul 4, am 
întîlnit cunoștințe vechi. Sînt mi
nerii brigăzii conduse de tinărul 
Serban Nicolae. Tot atît de tineri 
sînt și ortacii săi Munteanu Vic
tor. Grecu Constantin, Birică Ște
fan ca șj restul. Toți au însă o ex
periență îndelungată. Lucrează îm
preună de cîțiva ani, formînd un 
colectiv bine închegat.

— La noi se cîștigă bine, spunea (Continuare in pag. 3-a)
(Continuare In pag. 3-a)

Minerii dintr-un schimb al brigăzii conduse de in. șut
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Pe ecranele din Petroșani 
„De doi bani violate"
Acțiunea filmului se petrece la 

clțlva ani după primul război mon
dial. Therdse, o tînără drăguță este 
vînzătoare la florăria domnului Pig- 
aat. Patronul, un bătrîn afemeiat, ii 
face insistent propuneri pe care ea 
le refuză cu indignare.

Thirds*, își duce traiul in mare 
mizerie. E orfană de tată. Fratele 
ei, Maurice, un tînăr ușuratic, a 
ajuns șomer și acum trăiește din 
venituri dubioase. Sora sa, Lucienne, 
e dactilografă. Ба e preferata ma
mei. Orice rochie nouă, orice pereche 
de pantofi nu se cumpără In casă 
decit pentru Euclenne, Asta pentru 
că Lucienne e curtată de subșeful 
•1 de birou care se pare că nutreș
te intenția s-o ia de soție. Thărăse. 
fiind cea mai mică, e oropsită și

O secvență din filmul „De doi bani violete".

NOTĂ

Slffibătă și duminică seara la cluburi
Este știut că fiecare club are un 

eoasUiu de conducere, că fiecare 
consiliu de conducere întocmește 
Cite un program de activitate pe 
ІШІ. Da întocmește. Așa-i normal. 
Să se lucreze planificat. Și încep a 
șe trece în program tot felul de ma- 
■tfestări cultural-artistice, interesan
te. instructive, educative. Uneori 
programul îl întocmește numai di
rectorul clubului, nu întreg consi
liul. Mai ales că la unele cluburi, 
consiliile de conducere sînt inexis
tente (ca activitate* scriptic ele 
există). Dar programele acestea de 
activitate nu sînt întotdeauna res
pectate. De multe ori cei care tre- 
Bble să țină o recenzie, o conferin
ță, Un referat, nu sînt anunțați din 
timp, iar manifestările respective 
sînt foarte slab popularizate sau 
Sînt popularizate cu întîrziere. Dar 
nici tinerii nu prea participă la ma
nifestările cultural-artistice ce se 
Organizează la cluburi, căutind alte 
mijloace ««Instructive de a-șl „o- 
morî" timpul liber. Desigur că în 
acest sens o mare vină poartă co
mitatele U.T.C., care neglijează una 
din sarcinile lor de bază: organl- 
SăfOa plăcută a timpului liber al ti- 
netotului, Aceasta în special slmbl- 
Й *1 duminica seara, zilele cele 
mal vitregite de acțiuni cultural-dls- 
trietive la cluburi șl care, de fapt, 
ar trebui să fie cele mai bogate. 
In programai® de activitate se pre
văd unele recenzii simbăta seara 
li seri do dans duminica seara. Dar 
nu întotdeauna se țin, nu sînt or
ganizata ia un nivel satisfăcător, 
aici prea atractive. Șl atunci tinerii 
hu le prea frecventează. La Petro- 
»*nl n-a mai fost o seară de dans 
le multă vreme, la Petrila, Lupani, 
Lonoa, Urlcani, Aninoasa se țin des
tul do rar, iar la Paroșeni și la că
minele culturale nu se tin de loc. 

n-are nici cele mai elementare obiec 
te de îmbrăcăminte. Acest lucru în
să nu o descurajează- Ea continuă 
să muncească. Viața este însă neîn
durătoare fată de Thărdse. Pusă față 
in față cu realitatea, ea trece printr-o 
serie de suferințe, de umilințe, de 
dezamăgiri. Necazurile se țin lanț. 
Șl totuși, în această atmosferă se 
ivește și o rază de lumină in viața 
ei. Reîntîlnind prietenul ei mai 
vechi, care 0 iubește cu aceeași pa
siune ca și în trecut, fericirea The- 
rdsei crește.

Filmul „De doi bani violete", pro
ducție a studiourilor franceze, ce 
rulează Incepînd de azi, 15 august, la 
cinematograful „Republica" se reco
mandă în special pentru tineret.

Păi se poate î Ce distracții mai are 
tineretul simbătă și duminică ?

tovarăși de la cluburi și de Ia 
comitetele U.T.C., nu uitați că tine
rii sînt... tineri, că vor să vadă și 
să audă lucruri frumoase, interesan
te, instructive. Atrageți tineretul la 
club și organizați împreună aseme
nea manifestări!

G. DINU
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J lie era numai 
■* apă. Alergase 

mai bine de un kilo
metru intr-un suflet. 
Se așeză pe scaun, își 
șterse cu dosul palm-' 
barba țepoasă, fruntea 
lată și începutul de 
chelie. După се-și mai 
umezi puțin buzele 
spuse răstit:

— Da spune-mi o dată unde-i o- 
mul tău, măi femeie, că am o trea-
bă urgentă cu el.

— Da știe-i nalba. N-a spus ni
mic și a plecat in sat.

Iile sări ca ărș de pe scaun și 
ieși val-virte), trintind cu putere 
ușa. Alerga din nou minat parcă 
de o tortă nevăzută. Nu a lntilnit 
in cale țipenie de om. Satul dor
mea. casele mici și pipernicite erau 
cufundate în beznă. Din cind in 
cină si auzea lătratul vreunui di
no. Deși alerga, fi făcea impresia 
cd nu are spor la mers. Find la 
capătul celălalt de sat mai avea o 
bucată bună de merș. Deodată, din 
dosul Unei porii li sări dnfva îna
inte și auzi o voce hotărltă .-

— Stai, cine e t
— Bu, nu ma cunoști dom' șăt t
— Се-l cu dumneata dom' Die 1 
pentru un moment rimase des-
* cumpănit. Nu ștta ce să 

răspundă. 1st vedea tot planul spui-

Brigada artistică de agitbtie a clubului muncitoresc din Urlcani la unul din spectacolele prezaptăte.

însemnări de reporter

Casa memoriale „Vasile Alecsandri"
La Mirceștl dealurile coboară 

domol către lunca Șiretului. In a- 
ceastă lume plină de poezie și far
mec se află caso din care, eu de
cenii în urmă, Vasile Alecsandri, 
„Bardul de la Mircești", qontem- 
plînd in ceasuri de răgaz nease
muita priveliște spre Șiret, a scris 
popularele sale versuri, pline de 
prospețime și optimism.

Azi, după 75 de ani de la moar
tea poetului, pășim emoționați în 
această clădire veche, ce păstrează 
amintirea locurilor unde a locuit 
și a creat Alecsandri un lung șir 
de ani. în primele încăperi este 
amenajat muzeul „Vasile Alecsan- 
dri", Piesele acestuia dau 0 ima
gine vie a activității multilaterale 
pe care a desfășurat-o Alecsandri 
atit ca poet, cit și ca om politic 
Intîlnim o s.t.mpă de mari propor 
ții, înfățișînd casa în care au lo
cuit părinții poetului. Clădirea res
pectivă are o semnificație deosebi
tă. In 1854, cind avea 33 de ani, 

-Alecsandri a chemat, aici pe-țiganii 
robi de pe moșie și le-a întocmii 
act de dezrobire. Iată reproducerea 
unei scrisori din anul întoarcerii 
din Franța de la studii, în care 
poetul denunță înapoierea socială 
a tării sale: „Am găsit libertatea 
înlănțuită de însăși mîna domnito
rului" — notează el cu amărăciune

Cîteva exponate înfățișează as
pecte din prodigioasa activitate ca 
director al Teatrului Național din 
Iași : facsimile ale primelor piese 
scrise de Alecsandri (lucrări care 
au pus bazele teatrului românesc 
în țara noastră), afișe ale vremii 
care anunță reprezentarea specta
colelor „Iașii in carnaval", „Iorgu 
de la Sadagura", „Parmezanul din 
Hîrlău", publicații și ziare la care 
a colaborat.

Un deosebit interes suscită ex
ponatele care reprezintă valoroasa 

berat. Acum șeful de post o să-l la 
la Întrebări, o să-l descoase, tim
pul O: Să - treacă și nemernicii o 
să-și facă de cap. Broboane reci 
de sudoare ii năpădiră iața. Simți 
pe șira spinării un fior rece care-i 
străbatea tot corpul. Pentru citeva 
secunde ti apăru in minte figura 
speriată a cantonierului de la po

JrLa ешііешіі nr. 5
dul mare de peste Arieș. Auzi pared 
șl explozia puternică. care aruncă 
totul in aer. Se dezmetici cind auzi 
din nou vocea hotărttă și insisten
tă a șefului de post.

— Ce s-a intlmplat de alergi ca 
un nebun. Nu știi că circulația e 
interzisă de la ora 8 seara ?

Dom'șăf, am mare bai in ca
să. Natalia trebuie să nască și fug 
după moașa satului. Tare ml-i triad 
că se curăță. De azi dimineață a 
luat-o cu dureri. Dă-ml voie că 
nu-i timp de pierdut.

Ilie o lud din nou la fuga. Auzi 
în urma iul vocea șefului de post ■■

— Dimineața te prezinți la post 
pentru proces-vetbal. Va învăț eu 
minte I Mama voastră de. mlrlanl... 

contribuție a poetului la pregăti
rea evenimentelor din 184b. Sînt 
cu deosebire semnificative doua re
produceri ; prima după o stampă 
ce Înfățișează întilnjrea din casa 
lui Costache Negri de la Mînjîna, 
In apropierea orașului Galați, și 
la care au luat parte Vasile Ale
csandri, Nicolae Bălcescu, Ion Ghi- 
ca, Mihail Kogălniceanu, Alecu 
Russo, Al. Golescu; a doua repre
zintă o „Prestație" (Manifest) re
dactat de Alecsandri în 1848 șl a- 
iresat revoluționarilor.

Citeva exponate reflectă contri
buția poetului la pregătirea Uni
rii : facsimilul poeziei „Hora Uni
rii", cei al piesei de teatru „Florin 
și Florlca", numeroase articole. E- 
dtțil din vasta operă „Poeziile popu
lare ale românilor", încununare 
rodnică de cercetător pasionat ai 
folclorului, ca și facsimile după 
ciclul de poezii scrise In perioada 
războiului pentru independentă 
f ІЙ77), „Peneș Curcanul", „Sergen

tul", „Eroii de la Plevna", „Odă 
ostașilor români" întregesc Imaginea 
operei de creație a lui Alecsandri

Alte exponate din muzeu repre
zintă figurile unor actor! coniacrati 
(Matei MlUo. Mihat Pascaly, Luchlan 
Ariștitza Romanescu). care au dat 
viața pa scana personagiilor create

VA recomandăm albumul
Pictura românească contemporană

Pictura românească contemporană 
face parte din seria, marilor albume 
de artă, editura „Meridiane" și a 
căror menire este de a face cunos
cute publicului din țară șl de peste 
hotare valorile esențiale al* artei 
plastice românești, vechi și moder
ne.

Au apărut, în seria marilor albume 
de artă i Grigoreșcu, Luchlan, Cor-

jp e opri in fața unei case mal 
răsărite, cu cat mare și gea

muri Înalte. Un dulău Începu să 
mtriie. Spus» citeva cuvinte și cli
nele se așeză pe labele dinainte, 
mișelnd din coadă. Bătu intr-un 
geam șl așteptă. Din Întuneric auzi 
o voce ;

— Intră inăuntru. Ce i-a tntim- 
plat f

Citeva momente Ilie nu spuse 
nici un cuvint. După се-și mai re
veni Începu :

— A venit cantonierul la mine. 
La el sînt cinci nemți. După cite 
a Înțeles el, vor să arunce In aer 
podul de peste Arieș. Se retrag a- 
cum. Le arde pămintul sub picioare.

— Unde sint?
— La el, la canton. L-am căutat 

și pe morar, dar dracu știe pe unde 
umblă.

— A fost Ia mine și a plecat a- 
cum un sfert de oră.

Ilie mat stătu puțin apoi nerăb
dător continuă;

— Trebuie să facem ceva să-i 
împiedicăm, dom' învățător.

învățătorul se plimba ingîndurat

de Alecsandri,- fotocopii după dipld- 
me tonlwite poetului de diverse «e» 
cietăți literaro din străinătate; cărți 
care vorbesc despre viața șț opera 
poetului, voluine care cuprind tăl
măcirea lucrărilor sale în limbile 
franceză, germană, italiană.c*hă, 
maghiară. •<

Parcurgem încet încăperile în 
care a locuit și a creat poetul șl în 
care se păstrează patina vremii. Iată 
aici mobilierul și obiectele folosită 
de Alecsandri: mese, scaune, foto
lii, biblioteca, cufărul de voiaj, masa 
de lucru, map^, servieta și costumul 
de diplomat. Parcă poetul ar trăi 
aevea...

La plecare, răsfoim Cartea de im
presii. Citim, consemnate de nume
roși vizitatori din țară și de peste 
hotare, aprecieri elogioase despre 
organizarea științifică a muzealul și 
a Casei memoriale, despre grija 
deosebită cu care statul nostra Va
lorifică moștenirea literară.

Așezămîntul de la Mircești con
stituie un exemplu grăitor al oma
giului pe care poporul îl oferă ace
luia care a adus o contribuit* Șe 
șeamă la crearea statului nostru 
național, la dezvoltare» culturlty ro
mânești. i

A. MIRBA 
corespondentul Agerpras 

pentru regiunea Iă»I

neliu Baba. Ciucurencu, Pictura ro
mâneasca contemporani.

Se află în curs de apariție i Brln- 
cușl, Tonitza, Andreescu, Gniati, 
Tuculescu. Icoana p* sticli 1* ro
mâni, Cele mai frumoase plnze, Ga
leria Națională a Muzeului de airtă 
al R.P.R., Voroneț, Bioderia medie» 
velă românească.

măsurind camera in lung și in lat. 
După un timp răspunse ;

— Bl sînt cinci șt-s înarmați. Noi 
ce avem, un singur pistol f

— Ii luăm noaptea asta cind 
dorm. Baci Nicolae, cantonietui, 
spunea că-s frînți și dorm duși în 
cabină. Numai unul li de piuă. A 
spus că pe ăia să-l lăsăm pe mina 
lui.

Se auzi din nou o ciocănliură in 
geam. Apoi alte trei. Învățătorul 
deschise ușa. În prag apăru Nico
lae, morarul; un om cit un munte, 
lat in spate, cu fața colțuroasă și 
miinlle ca niște pălugi.

— No ce-i baiu, bade Ilie ? Te-am 
auzit cind te-ai dondănit cu șelul 
de post. Ai spus ca mergi după 
moașă, că-i rău la Natalia. Apăi eu 
știu că nu-i gravida, și atunci mi-am 
dat seama că nu-i a bună. De aia 
m-am intors.

li povesti și lui totul. Nicolae as
cultă cu atenție șl spuse :

— Dacă-s suma' cinci le venim 
noi de hac. Pe unul ii iau in spatf, 
iar doi subsuoară, iacă, de trăi v-gți 
scăpat. Mai rămine unul. c4 cel d* 
pază-i al cantonierului.

Vorbea domol și liniștit.
— Tu ce crezi, că-s saci cu cy» 

curuz să stea cum vțet tuf — In
terveni învățătorul.

— Lăsați-i pe mine, fi fac fU sd 
fie saci. Nici n-o sd erfefteasefl 
vreunul.
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A- Mai sînt probleme ce așteaptă să fie rezolvate
/

(Urmare din pag. l-a)

funcție de importanța obiectivelor in 
lucra t Lucrările de la Aninoasa Sud 
se înscriu pe primul loc în ordinea 
importanței și al termenului 
predare. Ce părere are Direcție 
merclalâ a C.C.V.J. ?

►

ds
ей-

ml’ 
pu

Ctfeva „mărunțișuri”
Pentru centralizarea producției 

nei Aninoasa la orizontul IX la 
tul cu schip. în prezent se execută in 
subteran o serie de montaje de uti
laje, angrenaje, etc. Sudura la a- 
ceste lucrări se execută autogen, cu 
acetilenă și oxigen in butelii, Dar 
de cele mai multe ori buteliile de 
acetilenă nu au presiunea necesară 
sau dacă inițial au avut-o, o pierd 
pe la ventile, E în fond un mărun- 
țțș. dar datorită căruia brigăzile de 
lăcătuși au de suferit.

Intrucit lanțul elevator de la pu
ful sud a fost construit cu umblă- 
toarea Invers fată de cum a fost 
construit planul înclinat, el a tre
buit să fio modificat în intreglmg la 
fața locului. Modificarea a cerut un 
țlmp destul de apreciabil, intîrzilnd 
montarea celui de-al doilea lanț ele
vator care nici nu s-a început. Un 
alt „mărunțiș" care împiedică acti
vitatea brigăzii ce sapă silozul de 
la orizontul IX e o pompă submer
sibili. Pompa submersibilă care eva
cua apa de infiltrație din puțul cu 
schip a fost demontată de E.D.M.N,

Drumurile energiei izvprîte ia Paroșeni.

— Dar după aceea ce facem cu 
ei ? — interveni In vorbă llie.

— Păi n-auzl tunurile ? Ai noștri-s 
la Mirăslău. Cînd vin îi dăm pa
chet. Pină atunci li țin în loc de 
saci la mine la moară

/"* antonul nr. 5 se afla în aiara 
*■* satului, în cîmp. In jur 

noapte ca smoala; Din cind în cînd 
se auzea dangătul clopotului de la 
canton, sunlnd straniu în liniștea 
nopții. Nicolae se apropie de șo- 
țrronul cantonului. Stătu multă vre- 

' me la pîndă. Auzi de clteva ori cum 
cantonierul tușea sec, dtn piept. U 
observă cind ieși din cabină și se 
uita in susul și în josul liniei ta
rate. Santinela îl urma îndeaproa
pe. Se opri pentru un moment as- 
cultînd cu atenfie. Desluși ciripitul 
unei păsări. Se înfioră și rămase 
locului. Ciripitul se repetă. Tuși cu 
inteles. Se îndreptă spre fintîna cil 
ciutură din apropiere. Luă găleata 
să tragă apă, Santinela se apropie 
și aruncă o privire In fîntînă. Cu 
o mișcare fulgerătoare, cantonierul 
li aplică o lovitură după ceafă, li 
astupă gura cu palma și-1 țintui la 
pămint. Din umbră trei siluete se 
aproplară ln grabă. II ajutară
cantonier. Apoi se îndreptară spre 
cabină. Nicolae eu automatul la 

/ ‘fit intră primul, apoi ceilalți. Luațt 
>prln surprindere, nemții n-avură 

pe

iaci din luna mai și dusă la repa
rația. Dar nici pină acum nu * nai 
fast repusă in funcția. A fost nevo
ie să șe recurgă la un provizorat lit* 
trucit apela de infiltrație din puț îm
piedicau săparea silozului. Provizo
ratul însă nu dâ dna Ști* ce rezul
tate. Cel ce att demontat pompa șl 
au duș-o la reparat pa un termen «șa 
de lung trebuia s-o pună neîntir- 
ziat in funefie. Q cere situația.

Iată deci niște mărunțișuri care 
nu sînt de loc lipsite de importanță 

Conducerea E, M. Aninoasa îm
preună cu E.D.M.N. trebuie să-și în
drepte atenția mai mult către mărun
țișuri de acest pen întrlicît nerezol- 
varea lor este în detrimentul terme
nului de execuție.

Ce а aduc o schimbare 
de solufle ?

A schimba soluția tehnică de exe
cuție a unei lucrări pe parcursul e- 
xecuției e un lucru nedorit, totuși 
posibil. Așa s-a întîmplat și la lu
crările de Ia puțul sud. Linia ferată 
dublă de pe galeria principală, pro
iectată inițial cu șină tip 17 Rg/m 1, 
a fost considerată ca necorespunză
toare la traficul intens de circulație 
pe această galerie șl propusă a se 
înlocui cu șină de cale tip 34 kg/ml. 
Trecem peste faptul că schimbarea 
de soluție a intervenit după ce fu
sese montată linia în prima varian
tă ca să amintim o greutate In exe
cuția celei de a doua. Transportul în 

ae lupta eu un

timp să se ridice de pe dușumea.
— Legați-i fedeleș și puneți că

luș în gută ia fiecare — tund vo
cea lui Nicolae ce 
vlăjgan.

Pe cînd să plece, 
rămase întins ea o 
șumea. Nicolae se 
să-l ridice. Intr-un 
cu tot ii in noaptea de nepătruns. 
Cantonul a rămas singuratic, liniș
tit

unul din nemți 
plăcintă pe du- 
apropie ae er 
lîrziu au ieșit

în mijlocul lanului de porumb.

fn sat iți făcură intrarea iru-
* peie românești și sovietice. 

Lingă podul de peste Arleș li tn- 
ttmpinară Nicolae, învățătorul llie 
și cantonierul. Nicolae se adresă 
unui căpitan care coborî dintr-o 
mașina.

— Sini 
împreună 
dezarmat 
sd arunce podul în 
mine ia moară, vi-i predau.

Căpitanul 
căldură și-i 
lor. Apoi le

— SîntețI 
vom cita pe ordinul de zi al uni
tății.

Nicolae, morarul din sat. 
cu acești trei oameni am 
cinci nemți care au vrut 

aer. Sini la

le strinse mtna cu 
felicită pentru fapta 
spuse .-
adevărat i pitriafl. Vd

FLAVIU ISTRAȚE 

subteran al șinei, in panouri așa 
cum vin de la fabrică, nu * posibil, 
șinele fiind prea lungi. Trebuia d*ei 
tăiată în panouri mai scurte, trans
portată In subteran și apoi din nou 
asamblată în panouri la lungimea 
Inițială. Dar atît transportul de la 
gară cit șl transportul fii subteran 
Intfșapină din partea sectorului d* 
transport al exploatării tot felul de 
greutăți. O dată nu sînt oameni care 
s-o încarce din gară, altă dață nu se 
poale transporta pe puț pentru ci... 
nu șe poate. De altfel de multa ori, 
după cum declară conducerea sec
torului, materialele destinate secto
rului V investiții întlmpină greutăți 
Ia transportul în subteran. Conduce
rea ,E. M. Aninoasa trebuie să acor
de atenție în egală măsură atît sec
toarelor de producție cit și sectoru
lui de investiții.

Colectivul sectorului de investiții 
e hotărît șă învingă toate greută
țile ce se vor ivi în calea dării în 
funcție la termenul stabilit a lucră
rilor pentru centralizarea producției. 
Ё necesar însă ca și celelalte sec
toare, ceilalți factori din alură să 
Sprijine, flecare din punctul șău de 
vedere, acest sector pentru reallsa- 
rea la termen și in bune condițiunl 
a lucrărilor do la Aninoasa sud.

I. c.

întrecere la orizontul 480
(Urmare din pag. l-a)

a utilajelor, permit a- 
regularitate, schimb 

a inițiativei ..Două 
cărbune extrase pe

ridicarea grinzilor, introduce- 
materialelor etc. Această în

trajutorare de clteva minute redu
ce cu mal bine de o ord timpul 
afectat pentru operațiile respecti
ve față de timpul în eare ele ar li 
fost efectuate de căite minerii 
unui singur schimb. Organizarea 
judicioasă a producției, respecta
rea graficului operațiilor de către 
fiecare miner în parte, folosirea 
judicioasă 
plicarea cu 
de schimb, 
cîmpari de
schimb și aripa de abataj", De aici 
și randamentul de 6,18 tone căr
bune pe post față de 4,83 tone pla
nificat.

In ritmul acesta intens se înca
drează aproape toate brigăzile a- 
batajelor cameră șl frontale ale 
sectorului IV. Tucaciuc Mihai, șef 
de brigadă — cel mai tn virstă 
miner din sector —• se înserte cu 
aceeași vigoare în ritmul generai.

PROGRAM DE RADIO
16 august

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri- Buletin meteorologic, 5,0a 
Uvertura „Petrecere pe bord" de 
Heinz Hegener,- 5,35 Gimnastica 
de Înviorare,- 5,45 Clntec, joc și 
voie bună; 6,00 Sport; 6,07 Valsuri 
și polci interpretate de fanfară;
8,30 Recomandări din program; 
6,35 Dansuri de estradă; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 Muzică ușoară in
terpretată de mici formații,- 7,30 
Sfatul medicului,- 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,QQ Sumarul ziarului 
„Scînteia"; 8,04 Cîntece de viată 
nouă și jocuri populare; 8,30 Pa
gini din opereta „Ana Lugojana" 
de Filaret Barbu,- 9,00 La microfon 
melodia preferată; 9,30 Prietenii 
lui Do-Re-Mi; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Matineu de operă; 12,00 
Buletin de știri,- 12,03 Piese de es
tradă; 12,30 Din muzica popoare
lor,- 13,00 Concert de prînz,- 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Recoman
dări din program; 14Д0 Cîntă pen
tru dumneavoastră : Edith Pieha, 
Lavinia Slăvoanu, Nana Mouskouri, 
Luigi Ionescu, Vico Toriani,- 15,00 
Selecțiuni din opereta „Mascota" de 
Audran,- 15,30 Suita clmpenească 
„Ogoare Înfrățite" de Gheorghe 
Dumitrescu; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 16,15 Cîntă 
Lizeto Chlrculeșcu, Fllomela Călin 
și Barba Constșhtlnescu — muzi
că ușoară; 18,ÎO Vreau să știm 
17,00 Muzică populară cerută de 
ascultători; 17,30 Participantii la 
întrecere raportează,- 18,00 Buletin 
de știri,- 18,05 Din albumul mslo-

Cum am dewnit nlimbăreț
Ргйа plimbăreț n-am .fost în viața 

nț«a. Nu-l vorba ci țnainta vremi »u 
aveam rigez d* așa Nici pe 
vremea cînd îi făceam curte 18 114- 
yasță-иіеа, asta mai acum vreo 50 de 
ani și mai bine, nu ne întîlneam 
decît arareori și în pripă. Ața 1 ăm 
pomenit muncind o viață de om în 
fundul minei. Cit deapre plimbare o 
făceau domnii în locul n&stru. Acum 
nimic de zis îs la pensie și |m timp 
de plimbare berechet. Penșia-i de 

Д 200, din aewa 
de miner și mi-a 
dat-o regimul 
nostru de azi.

Stai tu liniștit acasă Ioane la 
vîrșfa ta de 76 ani —- îmi zic. Ce 
mai încoace-încolo. am tot ce-mi 
trebuie, iăr noutățile le aflu «lin 
jurnale, de la radio ori stind la 
pdvești cu prietenii.

Qricît ăr ii de bine și frumos, nici 
acasă nu poți sta cit « lumea, că 
ta plictisești. Mai merge omul la 
grădina de vară să cinstească o hal
bă de bere, la club. Astea-s plim
bări așa de plăcere. De o vreme, insă, 
am devenit unul din cei mâi mari 
plimbăreți din I.onea. Nu-s insă 
plimbăreț de plăcere, ci de musai, 
incasatoarea taxei de curent, pe nu-

ÎNSEMNARE

El își aduce aminte și vorbește cu 
mîndrie despre vechea și valoroa
sa lui inițiativă „Omul șl tona" 
lansată cu 12 ani în urmă.

— Acum ește cu mult depășită, 
spune el. Noi atingem pe exploa
tare peste 1 300 kg în medie pe 
poșt. ln brigada noastră, am obți
nut pînă acum 6.60 tone cărbune 
ne post fată de 5.36 tone planifi
cat, și am extras în afara planului 
706 tone de cărbune de calitate,

Cu rezultate similare se prezin
tă la acest bilanț in cinstea zilei 
de 23 Awușt și bridăzile iul Sima 
Die, a lui TOeacI Alexandru și 
multe, altele,, Pentru- că atmosfera 
de entuziasm unanim, de întrece
re însuflețită este întreținută de 
toți minerii sectorului, de toata 
brigăzile. Săgeata de pe graficul 
întrecerii, al succeselor, pornește 
dtn adîneuri. dtn fiecare abataj. 
Ea s-a ridicat recent la Cifra de 
9 200 tone de cărbune extrase pes
te plan din sectorul TV.

L. R.

diilor de estradă; 18,30 Colocviu 
despre tiperet; 18,50 Duete din 0- 
perete,- 19,15 La microfon: Satira 
șl umorul; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Muzică ușoară de Elly 
Roman,- 20,45 Noapte bună, copil; 
20,55 Muzică populară; 21,20 Lim
ba noaștră; „Cuvinte internațio
nale". Vorbește acad. prof. Al. 
Graur; 21,30 înregistrări de la cel 
de-al Ili-Jea Concurs și festival de 
muzică ușoară românească — Ma
maia 1965; 22,00 Radiojurnal Bu
letin meteorologic. Sport,- 22.20 
Din creația lui Johann Sebastian 
Bach,- 23,06 Muzică ușoară,- 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II, 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Potpuriuri de muzică u- 
șoeră; 7,45 Recomandări din pro- 
gram,- 7,50 Mici piese instrumen
tale; 8,00 Pagini simfonice de ma
re popularitate; 8,30 Muzică uțoa- 
ră; 9,00 Buletin de știri,- 9,30 Fol
clor muzical de pe plaiurile pa
triei; 10,00 Cvartetul nr. 1 lu sol 
minor de Tudor Ciortea; 10,30 Pa
rada instrumentelor; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Pe aripile valsului;
11.30 Emisiune de clntece; 11,40 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Briulețul" din Constanta; 
12,00 Piese vocale de coloratură,- 
12,15 Concert de muzici preclasi
că — în program lucrări concer
tante; 13,00 Buletin da știrii 13.03 
Arii si duela din operele lui Verdlt
13.30 Medalion : Ion Slavicii 13,45 
Muzică ușoară interpretată la mu
zicuță; 14-00 Selecțiuni din opereta 

me Manea Aurica Îmi iți* o cjțl- 
JanU cum că am țț* plătlț I-R-E î- 
ulul, pentru cilrdntul folbtit pe lu
pa martie, 5 lei bătuți P0 ttiuchie, 
iar pentru aprilie o altă chitanță tot 
de 5 lai.

Nu-i nici o grabă ml-am zis. N-o 
fi foc pentru cel 10 lei ai mei. Atei 
țin să-mi fac autocritica. Trebui* s| 
jiu punctual, că si curentul 11 da- 
păt tât punctual. Dar de plătit tot 

l-am plătit In 3Q 
iunie CU chitanțele 
184 282 și 220 565.

•
n-o

tirziu 
pe viitor

tot omul ta
Zhă

p«
io

nu

Cam 
drept, dar promit că 
să se mai întîmple.

Stau eu liniștit ca
casa lui și in ziua de 22 iulie 
trezesc cu o scrisoare.

De la cine să fie oare ? thă întreb. 
Mă așez pe recamier, îmi pun oche
larii și desfac plicul. Cind colo ce 
să vezi. O șomație ce poartă ад. 
256 de la secția rețele electrice Pe
troșani. Nu-mi vepCa să cred ochi
lor. Somația era scrisă negru 
alb, cum că dacă In timp de 
zile de la primirea înștiințării 

. depun suma de 10 lei, costul curen
tului pe lunile martie și aprilie, 
plus 2,55 porto poștal al prezentei 
somații, să va cere executarea su- 
mei de mal sus de către Notaria
tul de stat din Petroșani.

Ce să fac 7 Situația trebuie lă
murită. Caut chitanțele, iau autobu
zul șl merg la Petroșani. Drept să 
spun nu tui-a părut rău. Tare multe 
blocuri s-au construit șî la Petrlla 
și la Petroșani de eînd n-am mat 
fost pe acolo, Necăjit erarh cu so
mația. Așa am devenit plimbăreț 
fără voie, dar măcar am lămurit 
problema.

Un lucru însă tot mă mai rtcîie li 
. inimă m-«m glndit să le-o apun 

, d* la obraz celor țn саигЯ. Nu Id 
сад-să facă o. plimbare, să-mi îâ— 
toarcă vizita și nici nu le trimit so
mație să-mi plătească banii de auto
buz că nu-i cine știe ce. Dar un lu
cru tot le cer: să-și plimbe mat 
bine ochii prin registre Înainte di 
a trimite asemenea somații,

ZACHARIAȘ IOAN 
miner pensionar Lonea 
Pt, conformitate D. C.

17,15 Mu- 
17,30 Sfatul me- 

recla- 
18,00 Suita „Po-

„Farmecul unul vals" de Oscar 
Straus; 14,30 Recomandări din pro
gram,- 14,35 Prelucrări de folclor 
ale compozitorilor noștri; 15,00 
Buletin de știri; 15,30 „Melodii-., 
melodii.-." muzică de «stradă; 18,00 
Arii din opere interpretate de Zoa 
Dragotescu șl Valentin Loghih;
18.30 Soliști și formații artistice 
de amatori; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic,- 
zică ușoară;
dicului; 17,35 Anunțuri, 
me, muzică,- 
vești din Grui" de Marțian Negrea;
18.31 De la o melodie la alta; 19,00 
Buletin de știri,- 19,05 61n tezăurul 
nostru folcloric muzical; 19,30 Con
certul in Re majo£ pentru pian șt 
orchestră de Haydm 20,00 „Dan
sează cu mine"; 20,30 Agenda tea
trală; 20,50 Recital Constantin 
Stroeseu; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,20 dința orchestră Gelu Solo- 
monescu; 21,30 Muzică din operele 
lui Bizct; 22,00 Ritm și melodii 
dragoste; 28,45 Muzică ușoară 
terpretată de Illnca Cerbacev 
Vitto 
știri;
viată 
23,63 
de știri.

de 
In
ii 

de 
,.O

Benvenutti; 23,00 Buletin 
23,05 Poemul simfonie 
de erou" de Richard Strauss,•
Melodii lirice, 0,52 Buletin

Cinem atosrrafe
16 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
America. America,- REPUBLICA: 
De doi bani violete,- PETRILA: 30 
de ani de veselie; LONEA: Gau« 
deatnus igitur; ANINOASA: Co
moara din Vadul Vechi, URICANlt 
Rusalka.
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VIETNAM
Un comunicat al frontului 
national de eliberare

HANOI 14 (Agerpres).
Frontul național de eliberare din 

Vietnamul de sud a publicat un 
comunicat prin care arată că în 
primele 6 luni ale anului, armata 
populară de eliberare și populația 
au scos din luptă 16 228 de soldați 
ai regimului de la Saigon. In a- 
ceeași perioadă au fost luați pri
zonieri 1 317 militari inamici. For-

Raiduri masive efectuate de bombardierele 
americane „B-52“ împotriva forțelor patriotice

SAIGON 14 (Agerpres).
Bombardierele strategice „B 52" 

au efectuat la 14 august noi rai
duri masive împotriva pozițiilor 
deținute de patrioții sud-vietna- 
mezi. Avioanele americane au în
treprins principalele acțiuni in va
lea regiunii Ba Long. Nu se cu
nosc rezultatele efective ale bom
bardamentelor americane deoarece 
pentru prima dată, comandamentul 
trupelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud a refuzat să facă cunoscut cile 
avioane americane au participat în 
ultimele 24 de ore la misiunile

Dezvoltarea industriei ' 
metalurgice în 
R. P. D. Coreeană

PHENIAN 14 (Agerpres).
In cei 20 de ani care au trecut 

de la eliberarea țării, industria me
talurgică a R.P.D. Coreene s-a dez
voltat considerabil, producind as
tăzi în 49 de zile și respectiv 51 
de zile cantitățile de oțel și lami
nate de oțel care se obțineau în- 
tr-un an în timpul dominației im
perialiste japoneze. R.P.D. Coreea
nă este astăzi un stat industrial- 
agricol avansat, cu o puternică in
dustrie constructoare de mașini. 
Întreprinderile metalurgice produc 
țevi de oțel de toate dimensiunile, 
aliaje de oțel, oțeluri speciale, în- 
tr-o mare varietate de grosimi și 
durități. Iți prima jumătate a aces
tui an producția de laminate de o- 
țel a sporit cu peste 60 de sorti
mente.

Iau amploare ciocnirile dintre partizanii 
peruvieni și trupele guvernamentale

LIMA 14 (Agerpres).
Avioane militare peruviene au 

continuat vineri bombardamentele 
asupra regiunii muntoase din estul 
țării situată între Pucuta și Satipo, 
unde acționează detașamentele de 
partizani. Ziarele din Lima scriu 
că aceste operații, în cursul cărora 
sînt folosite bombe de 250 kg, au 
fost declanșate după ce luni o pa
trulă a poliției a căzut într-o am
buscadă. Totodată s-a anunțat că 
trupele guvernamentale au ocupat 
poziții în zonele Yalhumuy și Ia- 
tari, în departamentul Huancaveli- 
ca. O ciocnire armată între parti-

,,Cosmos-78"
MOSCOVA 14 (Agerpres).
La 14 august, în Uniunea Sovie

tică a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-78".

La bordul satelitului este insta
lată aparatura științifică destinată 
continuării explorării spațiului cos
mic în cadrul programului anunțat 
de agenția TASS, la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe orbită.
Aparatura de pe șatelit funcțio

nează normal. Informațiile recep
ționate sînt prelucrate la centrul 
de coordonare și calcul. 

tele F.N.E. au capturat 6 tunuri 
fără recul, 8 mortiere, ,104 mitralie
re, iar 192 de avioane au fost do- 
borîte. Patrioții sud-vietnamezi au 
distrus 1 000 m cale ferată, 74 po
duri, 4 000 m linii electrice de înal
tă tensiune și 35 700 m de linii te
legrafice precum și 211 „sate stra
tegice". Ei au eliberat 9 localități 
cu o populație de 33 000 locuitori.

împotriva forțelor Frontului națio
nal de eliberare. Singura mărturi
sire a comandamentului american 
a fost aceea că avioanele care au 
plecat în misiune au baza în insu
lele Guam, din Oceanul Pacific. In 
ultimele 24 de ore, relatau agen
țiile de presă, avioane purtînd în
semnele S.U.A- au întreprins nu 
mai puțin de 290 de raiduri împo
triva forțelor patriotice. Agenția 
A.F.P. face cunoscut însă că, în 
ciuda raidurilor masive ale aviației 
americane, rezultatele sînt extrem 
de modeste. Corespondenții de pre
să remarcă faptul că în luptele din 
Vietnamul de sud sînt tot mai des 
prezente navele flotei a 7-a ame
ricane. Distrugătorul „Oelereck" și 
crucișătorul „Galveston" au deschis 
focul în regiunea de coastă Da 
Nang împotriva unor locuri unde 
se bănuia că ar exista forțe ale 
partizanilor sud-vietnamezi.

SANTO DOMINGO

Negocierile din nou în imn as
SANTO DOMINGO 14 (Ager- 

pres).
Comisia specială a O.S.A din 

Republica Dominicană a continuat 
vineri tratativele cu reprezentanții 
celor două fracțiuni dominicane 
în vederea soluționării crizei po
litice din această țară pe calea in
stalării unui guvern provizoriu. 
Agenția France Presse transmite că 
negocierile „par să întîmpine difi
cultăți". Guvernul constitutionalist 
insistă să fie clarificate unele 

zani și forțele guvernamentale a 
avut loc la Andamarca. Ziarul „La 
Cronica" relatează că alături de 
partizani luptă indieni peruvieni, 
unii dintre ei fiind Înarmați cu 
arcuri. Știrile anunță intensificarea 
represiunilor. Un țăran a declarat 
că fiul său, împreună cu alți 13 ti
neri, au fost executați de militarii 
peruvieni, sub acuzația de a fi „co
laborat" cu partizanii.

O declarație și o dezmințire
In numărul său din 11 august 

ziarul „New York Times" a publi
cat sub semnătura lui E. Kenworthy 
cu mențiunea „special pentru New 
York Times" o știre care a produs 
noi reacții, nedorite de olicialitățile 
americane, fafă de politica dusă în 
Vietnam. In știre se spune; „Henry 
Cabot Lodge a declarat membrilor 
Comitetului senatorial pentru pro
bleme externe că S.U.A. vor men
ține tortele lor in Vietnamul de 
sud chiar dacă un guvern sud-viet
namez ar cere retragerea lor". Fără 
îndoială că o astiel de dezvăluite 
de la o ședință a acestui Comitet, 
desiășurată cu ușile închise, a pro
vocat neliniște pînă și în rîndul se
natorilor de tată. întrebat ce păre
re are despre declarația lui Lodge, 
senatorul Everett M. Dirksen, lider

ÎN DRUM SPRE INDONEZIA

Tovarășul Chivu Stoica a făcut 
scurte escale la Caraci și Calcutta

CALCUTTA 14 (Agerpres). — 
Trimișii speciali G. Serafim și I. 
Gălățeanu transmit:

In drum spre Djakarta, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mâne, Chivu Stoica însoțit de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, au făcut o scurtă escală 
la Caraci. Ei au fost intîmpinați la 
aeroport de reprezentanți ai guver
nului pakistanez și ai autorităților 
locale.

O altă escală a fost făcută la 
Calcutta. Pe aeroport se aflau gu-

Unele elemente noi în criza
politică din Grecia

ATENA 14. — Corespondentul A- 
^jerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

In criza politică din Grecia au 
intervenit sîmbătă unele elemente 
noi. Două personalități de frunte 
ale Uniunii de Centru, Stephano
poulos, fost vicepremier în guver
nul condus de D. Papandreu, și 
Tsirimokos, fost ministru de inter
ne, au făcut cunoscut că intențio
nează să se constituie într-o gru
pare independentă în Parlament. Ei 
afirmă că ar fi urmați de 25—30 de 
deputați ai Uniunii de Centru, care 
l-au sprijinit pînă în prezent pe 
Papandreu și că ar putea dispune 
de majoritatea parlamentară nece
sară formării unui nou guvern. 
Partidul de dreapta E.R.E., care are 

puncte din proiectul planului de 
reglementare a crizei elaborat de 
O.S.A. Principalele obiecții ale 
forțelor constituționaliste se. referă 
la faptul că planul O.S.A. prevede 
să se treacă sub controlul forțelor 
intervenționiste sectorul capitalei 
dominicane pe care îl dețin în pre
zent constituționaliștii și nu stipu
lează cererea constituționaliștilor 
ca forța O.S.A. să părăsească țara 
în decurs de 30 de zile după for
marea guvernului provizoriu.

Corespondentul din Santo Do
mingo al agenției Prensa Latina 
relatează că, în fața situației crea
te, guvernul S.U.A. a trecut la pre
siuni de altă natură. Una din a- 
cestea o constituie ordinul adresat 
reprezentantului nord-american în 
Comisia specială a O.S.A. din San
to Domingo, Ellsworth Bunker, de 
a se înapoia la Washington „dacă 
nu vor exista semne de realizare 
a unui acord". Citind cercurile di
plomatice din capitala dominicană, 
agenția arată că „situația a ajuns 
din nou in impas".

al minorității republicane a Sena
tului, a spus : aceasta ar prezenta 
o ptoblemă dificilă. (Bineînțeles 
pentru strădaniile oticialităților a- 
mericane de a justifica agresiunea

NOTĂ EXTERNĂ

S.U.A. în Vietnam sub pretextul 
sprijinului cerut de guvernul ma
rionetă sud-vietnamez). De acest 
luctu și-a dat mai bine seama Lodge 
ulterior cînd, aducîndu-i-se aminte 
de declarația făcută „a dat din cap 
'ca și cînd n-ar vrea să răspundă". 
Pentru a evita o reacție de propor
ții, însuși președintele Johnson a 
ținut să „pună la punct" lucrurile 

vernalorul statului indian Bengalul 
de Vest, doamna Padmaja Naidu, 
ministrul principal Sen și alți mi
niștri. A fost prezent Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul R. P. Române în In
dia, și membri ai ambasadei. In în
tâmpinarea oaspeților români au 
venit, de asemenea, reprezentanți 
ai Consulatelor țărilor socialiste la 
Calcutta. Guvernatorul statului 
Bengalul de vest a oferit un dejun 
în cinstea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Române.

99 de mandate în Parlament, s-a 
arătat dispus, din motive tactice, 
să sprijine orice guvern de centru 
care ar avea in frunte o altă per
sonalitate decît Papandreu. Se re
levă, totuși, că acesta din urmă 
continuă să dispună de sprijinul 
majorității deputaților Uniunii de 
Centru. Pentru un guvern Papan
dreu sau organizarea grabnică a 
unei consultări electorale se pro
nunță și partidul E.D.A. Papandreu 
a adresat sîmbătă dimineața po
porului grec un mesaj în care răs
punde criticilor ce i-au fost aduse 
de grupările de dreapta și de ad
versarii săi din Uniunea de centru, 
condamnînd încercările de scinda
re a acestui partid, încercări care 
urmăresc, după părerea sa, însăși 
dizolvarea Uniunii de Centru.

Confederația Generală a Muncii 
din Grecia a anunțat că intențio-, 
nează să organizeze luni, într-una 
din marile piețe ale capitalei, o de
monstrație în sprijinul respectării 
normelor constituționale.

CANADA

Boonpul se 
încetinește

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
.,In Canada, boom-ul se înceti

nește'1. relatează corespondentul 
din Ottawa al ziarului „The Chris
tian Science Monitor".

Guvernul federal, scrie cores
pondentul, a provocat surpriză prin 
reducerea drastică a programului 
său de construcții. Numeroase lu
crări de construcții publice de am
ploare, de pe întreg cuprinsul țării 
au fost amînate pe termen nedefi
nit, Această schimbare a politicii 
guvernului se datorește, în special, 
lipsei de mînă de lucru calificată 
în industria construcțiilor, cit și 
fenomenelor inflaționiste.

Primul ministru Lester Pearson 
a declarat că măsurile guverna
mentale sînt menite să facă față 
presiunii inflaționiste.

în locul lui Lodge, care a preferat 
să tacă. Și prilejul a fost oferit nu 
de o conferință de presă, ca atîtea 
altele, despre Vietnam, ci într-un 
cadru mai restrîns: depunerea ju- 
rămîntului de către Cabot Lodge in 
noua sa funcție de ambasador al 
S.U.A. la Saigon. „Ambasadorul 
Lodge și cu mine sîntem întrutotul 
de acord asupra principiului funda
mental că în Vietnam ne aflăm 
pentru a ajuta poporul și guvernul 
vietnamez să se descurce singur". 
Cît de „singur" se descurcă guver
nul marionetă de la Saigon cu po
porul sud-vietnamez o demonstrea
ză prezenta a peste 80 000 de mili
tari americani în Vietnamul de sud.

I. PUȚINELU

spui't
ф CAIRO. Agenția M.E.N. in

formează că secretarul general al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), Daillo Telli, a trimis me
saje guvernului Somaliei și Etio
piei, prin care cere încetarea pro
pagandei ostile, dezlănțuită de 
mai multă vreme între cele două 
țări vecine. Telli și-a exprimat 
dorința de a vizita, cît de curînd 
posibil, Somalia.

ф ROMA. In apropiere de lo
calitatea Nuoro patru mașini cu 
turiști au fost oprite de bandiți 
înarmați cu puști și mitraliere, ca
re i-au jefuit de bijuterii și bani. 
Trei camioane în trecere pe ace
lași drum au avut aceeași soartă. 
Răufăcătorii au dispărut. Poliția a 
început cercetările.

ф KHARTUM. Surse oficiale 
din capitala Sudanului au decla
rat că în regiunile Ecuatorială și 
Bahr El Ghazal, din sudul făril, au 
avut Ioc puternice acțiunf'ale tru
pelor guvernamentale împotriva 
grupurilor disidente. Se precizează 
că un număr de 42 de disidenți au 
fost uciși, și importante cantități 
de muniții au fost capturate.

ф ADEN. Un mare transforma
tor de curent electric din cartierul 
Osman, al orașului Aden, a fost 
aruncat în aer de forțele de elibe
rare din Arabia de sud. După ex
plozie, polițiștii britanici au des
coperit că toate transformatoarele 
de curent electric din oraș erau 
minate.

ф AMMAN. Regele Hussein al 
Iordaniei a inaugurat vineri pos
tul de radio din localitatea Ra
mallah. Postul care dispune de 
două emițătoare de 100 Idpowați, 
va fi unul dintre cele mai' puter
nice din Orientul Mijlociu.

ф PARIS. Mai multe personali
tăți franceze și străine au adresat 
secretarului general al O.N.U. U 
Thant cererea de a deschide o an
chetă în legătură cu asasinarea 
cunoscutului politician portughez 
Humberto Delgado. In cerere se 
precizează că Comisia pentru drep
turile omului a Națiunilor Unite 
ar trebui să deschidă o anchetă 
„pentru a descoperi împrejurările 
și autorii acestui asasinat".

ф OTTAWA. Poliția din Otta
wa a arestat șase persoane acu
zate de a fi furat 150 tone de co
balt stocate la un depozit al gu
vernului din apropiere de Bellville, 
provincia Ontario. Printre cel a- 
restați se află și un fost primar. 
Potrivit autorităților, cobaltul fu
rat, în valoare de circa 600 000 
dolari, a fost trimis în Statele U- 
nite și Marea Britanic.

ф MADRID. Incercînd să dea o 
aparență de schimbare în politica 
sa, guvernul generalului Franco a 
anunțat că va cere parlamentului 
aprobarea unui proiect de lege cu 
privire la „eliminarea" cenzurii 
asupra presei în Spania. După cum '• 
menționează însă agențiile de pre
să, s-a hotărit ca aceeași lege „să 
interzică criticile presei la adresa 
generalului Franco, a religiei și a 
principiilor naționale actuale".

ф DUBLIN. Greva celor 1 600 
de membri ai sindicatului tipogra
filor din Irlanda a intrat în cea 
de-a șaptea săptămînă. Muncitorii 
cer patronilor sporirea salariilor. 
Ca urmare a acestei greve, la Du
blin nu mai apare nici un ziar.

uurt.
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