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

FAPTE SEMNIFICATIVE PE AGENDA 
ÎNTRECERII SOCIALISTE

CV PLANUL PE 9 LINI
ÎNDEPLINIT

na Aninoasa

Ч.
V

Colectivul minei Aninoasa, deținător al steagului roșu de 
intreprin Icre fruntașă pe ramură, și-a îndeplinit ieri diminea
ță sarcinile de plan pe primele trei trimestre ale anului. Mina 
Aninoasa este prima exploatare carboniferă din Valea Jiului 
care raportează realizarea înainte de termen a planului pe 
nouă luni. Succesul obținut vine să confirme modul judicios 
în care și-a organizat colectivul de aici producția, asistența 
tehnică și aprovizionarea cu materiale la locurile de muncă. 
Prin strădania întregului coiectiv de mineri și tehnicieni s-a 
reușit să se extragă în acest an peste prevederile planului 
12 707 tone de cărbune energetic. Randamentul mediu obținut 
pe exploatare depășește 1,430 tone cărbune pe post, față 
de 1,412 tone planificat. Valoarea economiilor suplimentare 
realizate pe primele 8 luni ale anului se cifrează Ia 517 000 
lei. Un aport substanțial la dobindirea acestui succes l-au 

adus colectivele sectoarelor I și II care au extras peste plan 
5 055 și, respectiv, 3170 tone de cărbune de bună calitate.

Sectorul III Petrila Sectorul IV Vulcan

M

и
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Minerii sectorului III de la 
mina Petrila au înscris pe 
agenda întrecerii socialiste 
un nou și important succes: 
îndeplinirea cu 6 zile mai 
devreme a planului la ex
tracția cărbunelui pe prime
le nouă luni ale anului.

Aplicînd pe scară largă 
inițiativa „două cîmpuri de 

? cărbune pe schimb și aripă 
de abataj", minerii acestui 
sector au reușit să extragă 
de la începutul anului mai 
mult de 7 500 tone de căr
bune peste plan. Randamen
tul planificat pe sector a fost 
depășit în medie cu 110 kg 
cărbune pe post, iar prin 
reducerea prețului de cost pe 
fiecare tonă de cărbune ex

trasă s-au realizat economii 
suplimentare de peste 120 000 
lei.

Printre brigăzile de mineri 
care au obținut cele mai 

mari realizări în îndeplini
rea sarcinilor de plan se află 
cele conduse de Rotaru Ioan, 
Laszlo Ștefan, Purda Con
stantin și Miclea loan. Lu- 
crînd cu randamente de 7-8 
tone cărbune pe post, aces
te brigăzi au extras din a- 

bataje însemnate cantități de 
cărbune peste plan, produc
ția dată fiind de bună cali-

anului, 
la , bază 
minerilor 
aici care 
realizarea

Colectivul sectorului IV — 
cel mai tînăr sector de la mi
na Vulcan, a raportat înde
plinirea înainte de vreme a 
planului de producție pe pri
mele nouă luni ale 
Acest succes aje . 
munca entuziastă a 
și tehnicienilor de 
s-a materializat în
ritmică a sarcinilor de plan 
la extracția cărbunelui, pre
cum și în creșterea produc
tivității muncii. Pe întregul 
sector s-a obținut un ran
dament mediu de 2,400 tone 
cărbune pe post, față de 2,300 
tone cît este 

perioada care 
acest an, din
torului au fost extrase 
bine 
bune 
nului 
nomii
de cost în valoare de peste 
200 000 lei.

O contribuție de mare preț 
la îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe nouă 
luni pe sector a adus-o 
gada minerului Șerban 
colae care a extras în 
în acest an 7 000 
cărbune.

planificat. In 
s-a scurs din 
abatajele

de 9 000 tone de 
peste prevederile 
și s-au realizat
suplimentare la prețul

șec- 
mai 
căr- 
pla- 
eco-

La sfat, înainte de a intra in subteran. Fotografia reprezintă un schimb din brigada Iui Cazan Stelian, 
de la sectoral III ai minei Uricani — cel condus de minerul Coman loan.
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A.R.E. Vulcan, 
bobinatoare ] 
cepută.

Tînăra Bakai Li
dia, din secția cu
rent continuu a

o 
pri-
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acesta ?
IAncheta noastră la mina IJricani

Pentru a afla posibilitățile e- 
xistente la mina Uricani în ve
derea realizării sarcinilor de 
plan pe acest an și ce măsuri se 
întreprind pentru asigurarea con
dițiilor ca în anul viitor produc
ția să fie realizată în mod rit
mic, ne-am adresat unor tova
răși din conducerea sectoarelor 
și secretarului comitetului de 
partid al exploatării. Redăm mai 
jos răspunsurile primite.

Ing. CHICINAȘ VASILE, șeful 
sectorului I.

Sarcina de plan, pe trimestrul IV 
va fi îndeplinită integral. Urmează 
să intre în exploatare un abataj 
frontal în stratul 17-18 și prin aceas
ta linia de front necesară este asi
gurată. In legătură cu transportul și 
aprovizionarea cu material nu se 
ridică probleme deosebite. De cu- 
rînd am fost înzestrați cu un trans
portor blindat de producție româ
nească tip T.R.-3 și după mai bine 
de 200 ore de funcționare rezulta
tele sînt foarte bune.

Din cauza lipsei de efectiv se 
prestează însă zilnic 28 posturi mai 
puțin decît cele planificate.

Continuăm să acordăm o deosebi
tă atenție asigurării protecției mun
cii prin șistificarea abatajelor, pre
gătirilor în cărbune și căilor de 
acces,- toate abatajele au fost înzes 
trate cu conducte de apă în scopul 
stropirii fronturilor, ta punctele de 
deversare sînt montate pulverizatoa- 
re, Ia toate locurile de muncă a fost 
asigurat un aeraj corespunzător, iar

a C.C al P.C.R. în Franfa
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd la Paris, o delega
ție a Comitetului Central al Parti- 
dului Comunist Român 
tovarășul Alexandru 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. al

condusă de
Drăghiri,

avansări în 
măști anti-

timp linia

oamenii care lucrează la 
steril sînt înzestrați cu 
praf.

Pentru a asigura din 
de front necesară viitorului an, lu
crările de pregătiri se bucură de 
atenția cuvenită.

ENACHE DUMITRU, maistru mi
nier principal.

Colectivul nostru are posibilități 
»ă îndeplinească ritmic sarcinile de 
plan în toate lunile, pînă la sfîrșitul 
anului. Ne bizuim pe faptul că avem 
în sector brigăzi destoinice cum sînt 
cele conduse de minerii Sorescu 
Constanțin și Rudic Constantin. A- 
bataje care să intre în funcțiune nu 
avem. In schimb au început pregă
tiri intense la orizontul 500. In blo
cul IV urmează ca anul viitor să 
fie plasată o brigadă complexă.

De curînd ni s-au repartizat pa
tru transportoare blindate mărindu- 
se astfel simțitor capacitatea de 
transport.

Și sectorul nostru duce lipsă 
electricieni, lăcătuși și 
calificați.

de 
minerichiar

secto-șeful

poate să sa-

Ing. STANA MIHAI, 
rului de transport.

Sectorul de transport 
tisfacă pe deplin cerințele sectoare
lor. Cu cîtva timp în urmă au fost 
introduse în mină 3 locomotive Die
sel tip L.D.M. S-a reparat capital li
nia ferată care leagă curtea minei 
vechi cu incinta puțurilor și depozi
telor de lemne îmbunătățindu-se 
astfel transportul de materiale și 
personal. Sînt în curs de reparare li
niile de transport din subteran, se 
curăță si se podesc canalele de eva
cuare a apelor, iar la puțul orb nr. 
2 s-au schimbat podurile, scările și

FR. VETRO v. STRÂUȚ

(Continuare in pag. 3-a) (Continuare in pag. 3-a)

Unde mergem azi?
• Teatrul de stat, ora 19 — „Pa- 

ssacaglia".

• Cluburile muncitorești din Pe
troșani, Lonea, Aninoasa, ora 19 — 
reuniuni tovărășești.

• Petrila, ora 11 — campionat re
publican de rugbi, categoria A: Ști
ința Petroșani — Progresul 
rești.

Bucu-

* Campionat orășenesc de 
ora 11 — Vulcan: Energia 
șeni — Minerul Banița.

fotbal,
Paro-

secretar al C.C. al P.C.R., 
la invitația Comitetului 

al Partidului Comunist

P.C.R., 
care. 
Central
Francez va face o vizită in Franța,
Din delegație fac parte tovarășii 
Maxim Berghianu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor șef al ziarului Scînteia, 
Ion Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, șef ad
junct de secție la C.C. al P.C.R. 
și Nîcu Bujor, activist Ia C.C. al 
P.C.R.

☆

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, a sosit sîmbătă la Paris.

I.a sosirea pe aeroportul Le Bour
get, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gaston Plissonnier, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.C.F., Lucien Mathey 
și Jacques Denis, membri ai C.C. 
al P.C.F., de activiști ai P.C. Fran- 

(Agerpres)

INTERVENȚIE 
LA COTA 764

La sonda 5 595 instalată pe 
dealul Moșicu, într-un plic 
de pini lingă Institutul de 
mine din Petroșani, schimbul 
I abia începuse. Ailat la gra- 
nicul puternicei instalații de 
foraj de tipul Ziff 1 200 A, 

sondorul șei Avramescu 
■ Gheorghe conducea operația 

de introducere a garniturii în 
puț. Abia 6 pași din garni
tură fuseseră introduși cînd, 
pe neașteptate, pasul nor
mal al granicului încetă. La 
gura puțului rămăsese sus
pendat în aer capătul unei 

prăjini. Undeva in adine se 
Intimplase ceva 
Garnitura nu 
pătrundă pe 

bișnuit spre 
îngrijorați,
schimbul l se adunată lingă 
granic. După un scurt sfat, 
podarul Stoicoiu Nicolae a 
fost trimis după maistru, jos 
în Petroșani, la sediul sec
ției de ioraj a întreprinderii 

de explorări Hunedoara-Deva. 
In scurt timp maistrul Turcu 
Gheorghe sosi la sondă și 
stabili la repezeală capul de 
operație.

Ce se intimplase ? Freza se 
oprise în capătul de sus al 
coloanei de tuburi care asigu
rau pereții puțului. In această 
situație forajul nu putea 
continua. Se cerea o inter
venție urgentă. Tuburile me
talice 
extrase 
pă era
ment în moment tuburile 
talice puteau ii strînse 
presiunea rocilor, ceea 
punea în pericol tot forajul 
de pînă atunci. De iscusința 
intervenției maistrului depin
dea totul. Si maistrul Turcu 
Gheorghe a dat dovadă încă

neobișnuit, 
mai putea sd 
făgașul ei o- 

talpa puțului. 
oamenii din

de 145 mm trebuiau 
din adine. Fiecare clî- 
prețioasă. Din то-

me
de 
ce

• Ora 11, stadion „Jiul" — cam
pionat republican de handbal, ca
tegoria A, seria a П-a: Știința Pe
troșani — Timișul Lugoj. Vulcan : 
Viitorul Vulcan — 
(campionat regional).

Bucura Hațeg

— campionat 
la fotbal: Mi-

• Lupeni, ora 11 
republican de juniori 
nerul Lupeni — Știința Craiova.

• Ora 14,15, stadion Jiul — cam
pionat republican de juniori Ia 
fotbal: Jiul Petrila — Metalul Hu
nedoara; ora 16,00 Jiul Petrila — 
Clujeana Cluj (meci de categoria 
B).
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Btlini Іомиігііві 
Iii Valea Jlilil

ARTĂ
Oarnet: fntr'O oră
la biblioteca din Vulcan

ț

ln acest© zile «le 
tulul de seaon autumnal a- 
tențta iubitorilor artei foto
grafice de la noi dip țari și 
de pretutindeni se îndreaptă 
spre București, gazde celui 
de-al V-lea Salon de artă 
fotografică al Republicii So
cialiste România.

La aeeașțs confruntare fo- 
toartlstică de mare anvergu
ră participă artiști fotografi 
profesioniști și amatori din 

‘49 de țări. Din cele peste 
5000 da lucrări prezentate 
juriului au fost selecționate 
erroa 60Q, care, incepind cu 
data de 20 septembrie, au 
fost supuse celui mai exi
gent juriu -«« publicul iubi
tor al acestui gen d© artă.

Printre cel© 107 ©yponațe 
ale autorilor din tara noas
tră își fac debutul fotografii 
purtlnd semnătura unor foțț>- 
amatori de la cercurile de 
foto din Petroșani și LupenL 
La acest Salon internațional 
fotografii amatori din regiu
nea Hunedoara sînt repre
zentau prin 4 lucrări, dintre 
care 3 de la autori din Va
lea Jiului. Trecînd cu succes 
paste etapele selecționării, 
lucrările „Siluete" de I. 
Tellmann (d© la clubul sin
dicatelor Lupeni), „Un sunet" 
de H. Dengel și „Harpa e- 
nergiei" de E. Fritsch (ambii 
de la clubul sindicatelor Pe
troșani) reprezintă cu cinste 
mișcarea artistică fotografică 
din Valea noaștră,

Este un inceput bun, promi
țător și am dori ca, pe par
cursul • anilor, el să devină 
tradiție.

T. KARPATIAN

ÎBCSPU- — Tovarășă bîWlotfcurt, SL1G- 
TRQTfiHNICA MIWfifiA 0 uvtli?

— S detd. Chiar ie «n coleg el 
dumneavoastră.

Atunci dați-mi, vd rog, MA- 
NUA4VL PflNTRU ЗС©ШІ ТЙ- 
NICE1

— Eu pot să-mi aleg clteva 
cărți ?

— Mi-ат ales și eu dOUd volu
me. Încă nu am fișă. Md înscrleh ?

Și întrebările curgeau intr-una 
asupra bibliotecarei Bonds Blana 
de la Vulcan, îneîf abia mai pri
didea să le răspundă tuturor.

M-am aflat la biblioteca clubu
lui din Vulcan zilele trecute. Am 
urmărit afluența de cititori într-Q 
oră, S-au perindat in acest inter
val de timp pe hr bibliotecă nu 
mai puțin de 10 cititori, dintre 
care mulți mineri și vagonetari. 
Minerul Săbău Dumitru de la sec
torul iv a plțcat cu un braț de 
cărți, împrumutase, printre altele, 
l,V FUM ȘI (N LUMINA, DESCO
PERIREA FAMILIEI, BQQĂTIA 
UNUI SĂRAC...

Iți fișa vagonetarului Qatrina Ște
fan figurau doar două cărți Înscrise 
proaspăt : AERUL DIN MINE și 30 
DE ANI SUB ARME. Era primul citi
tor nou în acea zi al bibliotecii.

Pe lingă acești d<?i cititori, au 
mai (mprumptat cărți într-Q Oto de 
la biblioteca clubului muncitoresc 
din Vulcan alli opt.

Des,gur că nu în fiecare oră 
intră și ies din biblioteca clubu
lui din Vulcan țo cititori- Cețt 
ește Insă că în fiecare zi, aproape 
in fiecare oră, c9l plitin un vul- 
cănean împrumuta cădi de la bi
bliotecă.

De altfel, biblioteca din Vulcan 
ae situează printre bibliotecile

fruntașe din Valea Jiului, Fald de 
anul trecut, numeral vclumtlo' 
existente tn biblioteca a crescu* 
simțitor, In acest an cum^lrf^du- 
99 etrfi In valoare de №!■
69 asemenea. a crescut «i nume
ral cititorilor, i-a dezvoltat gusto* 
pentru cdrli al oamenilor. Altfel 
nu «e explica aftoanta acestora la 
blMMecâi, 10 eftiteri la bibliotecă 
intr-o ora (si asta dimineața, efnd 
blblioteea 9 mal puțin visttatd) e 
ceva.

La clubul 
muncitoresc 
din Lonea

& DINU

La deschiderea stagiunii teatrale

întâlnire cu eroi vechi și noi
După vacanta „oficială". Teatrul 

de stat din Petroșani și-a reluat 
activitatea intr-o nouă stagiune, 
inaugurînd anul teatral 1965—1966 
cu piesa „Passacaglia" de Titps 
Popovlci,

Actuala stagiune va prilejui 
spectatorilor întîlnirea cu ©roi cu- 
noscuți din piesele reprezentate In 
Stagiunile anterioare, precum și cu 
eroi noi, aparținînd unor piese ce 
vor vedea lumina rampei pentru 
prima dată.

Intențiile teatrului de a-și îm
bogăți repertoriul sînt îmbucură
toare și, fără îndoială, ele vor 
avea ca rezultat o mare afluență 
de spectatori.

Se constată însă, că de la inten
ții și pînă la fapte mai există o 
distantă destul de mare. Spunem 
aceasta, pentru că premierele pro
mise nu și-au găsit realizarea pe 
scenă chiar de la începutul 
giunii, rămînînd, cel puțin 
camdată, surprize.

Evident, piese „Passacaglia"
o creație originală contemporană 
a unui scriitor de talent, dar de 
ce nu s-ar fi putut ridica prima 
oară cortina cu comedia 
Mitică Blajinu" de Aurel 
ga, spre exemplu ?

De ce să nu fim șl noi
lași ton cu majoritatea teatrelor 
din tară ?

ata- 
deo-

est§

Z,SffntU 
Baran.

ln ace.

ОДМІ itrtbum tu iMfin al tinereții mii*. 
Pămint pe care Mila mi-a scris întliul vort, 
Ca Șl cuprind de-aeele întregul Univers.
Pe glia ta stropită eu lacrimi și cu singe 
Reparai Bl*»âde»te un vUtoi măreț,

* ■ ' • mai multă azi se strings
et- 

zare pădurile de blocuri 
albastrul Infinit, 
senin cu mii de ochiuri 

La care curcubee de flori au răsărit.
Tu bogății ascunse ne-aț dat cu prisosință 
In aur și cărbune, în bobul împlinit;
Tot trupul și vigoarea, întreaga ta ființă 
Spre bucuria Vieții din plin де-aj dăruit, 
9e-acoea de u munte pipă |a șes ș| mar» 
To cîntă-ntreg poporul cu sufletul deschis, 
gradină înflorit* prin munca iui sub soare 
Si-țf înpllneascS astăzi cel оді POttic vis.

A

I

Căci roada tâ bogată.
Și omul nou e astăzi mai harnic, mai 
Diu tine cresc spre
Să sprijine pe creștet 
Privind spre viitorul

I
Aud pikhamerul 

cum batem noapte, 
Sub mîna-ți viguroasă de miner, 
Tumult d© zgomote, 

nestinse șoapte 
Ce umplu wina-n fiece ungher.

с«ш vagcneții trec pe fine 
greutatea tonelor de foc;

Aud
Sub
Și.aud cum bete inima în mine,.
Al muncii ritm,

urîndu-ți „bun noroc*'1

DINCĂ MARIA

Corul și alte formații

Marțea trecută la ora 9 șl 3 mi
nute, la radio, pe programul II, a cîp- 
tat corul minerilor din Lonea, diri
jat de Gheorghe Popa. Ne-am gîn- 
dit atunci la corul de 110 persoane 
al lonenilor, care a obținut nume
roase premii, a fost apreciat pe plan 
regional și în Capitală, a cîntot de 
multe ori la posturile noastre de 
radio. Si ne-am întrebat atunci un
de este acum acel cor, ce s-a întîm- 
plat eu el, ce cauze l-au condus la 
destrămare încă în anul trecut ?

Răspunsul la aceste întrebări l-am 
aflat mal de mult stînd de vorbă cu 
cițiva locuitori din Lonea și zilele 
trecute la comitetul sindicatului, din 
discuțiile avute cu tovarășul Vasile 
Hlopețchi, noul director al clubului 
muncitoresc din localitate, șl cu cî
teva salariate de ]a mină, vechi 
membre ale corului lonean.

Una din cauze considerăm că a 
fost afluența de directori la clubul 
din Lonea, tovarășul Vasile Hlopețchi 
fiind al patrulea într-un interval de 
timp destul de scurt. De asemenea, 
conducerea comitetului sindicatului 
5 făcut coriștilor diferite promisiuni 
pe care nu le-a respeetat, n-a spri
jinit și ajutat formația corală, a a- 
firmat chiar că nu-i nevoie de cor 
în Lonea. Și oamenii s-au descura
jat, Iar corul ș-a dezmembrat.

Se pare însă că 
pune la punct. To
varășul Hlopețchi 
este optimist și a- 
firma că de la 1 
octombrie corul își 
va relua activi
tatea. Foarte mulți 
coriști și-au ex
primat de nenumă
rate ori dorința de 
a reactiviza corul, 
de a se bucura 
din nou de succe
sele din anii tre-

a fpst, bine-
sprjjinul celor compo-

eît mai iepereaducerea
de plutire a corului din 
pentru care tovarășului 

li revin®

din pai- 
a copdu-

lucrurile se vor

cuti. Ne.au înereeînțat de acest lu
cru si tovarășele Bucsoiu Draga, Bla- 
ga Șusane, Medrea Rozalia, Banii 
Marioara, Laboș Ileana, coriste cu 6 
pînă la ЗО de ani ip formația 1@- 
neanl. „Noi — ne-au «pus toveră- 
șale susmenționate — ca $i colegele 
noastre de cor Lazăr Ioana, Smidp 
Șarlota, Prisfican Mațilda, Stumer 
Rozalia și multe altele, și de ase
menea, foarte mulți bărbați, yom ve
ni în continuare сц plăcere la cor, 
ne vpm da tot interesul să-l readu
cem la nivelul la care 
înțeles cu 
tentl".

Așteptăm 
de pe linia 
Lonea, fapt
profesor Gheorghe Popa 
sarcina principală.

De asemenea, se impune 
tea conducerii sindicatului,
cerii exploatării și a directorului 
clubului ,mai mult sprijin, mai multă 
înțelegere, mai mult ajutor con
cret.

Si pejitru că am vorbit doar des
pre o latură a activității clubului mun
citoresc din Lenea, (care nu merge) 
se cuvine să spunem cîteva cuvinte 
și despre celelalte formații artistice 
existente aici, Pe lingă fanfară își mai 
desfășoară aici activitatea orchestra 
de muzică populară cu soliștii vo
cali, o brigadă artistică de agitație, 
o formație de dansuri și q echipă de 
teatru, care a concurat cu succes în 
cadrul celui de-al IV-lea Festival bie

nal de teatru I. L. Caragiale, faza 
orășenească, D«r deși aceste formații 
există, ele ou prea apar în fața 
spectatorilor. Gonducerea clubului va 
trebui să organizeze mai multe pro
grame artistice în localitate, să a» 
deplaseze, și în localitățile vecine. 
Mai ales că instructori suficient!, 
bine pregătiți, cu dragoste de mun
că, există la Lonea. Așa sînt Gheor» 
ghe Popa, Geo Bucur, lostf Kratbic, 
Gheorghe Rerekeș. Si, în plus, exis
tă acum și un director de elub dip 
localitate, cu putere de muncă, pa
sionat de activitatea culturală, de la 
pare lonenii așteaptă să vadă numaj 

_ lucruri bune. De un singur lucru în- 
' să trebuie să țină cont. De modul d® 

a munci eu oamenii: cu calm, Ju 
tact, cu răbdare și înțelegere. In 
consiliul de conducere al clubului să 
fie numiți oameni cu dragoste față 
de activitatea culturală, autoritari șl 
pricepuți, iar la baza întregii activi
tăți să stea principiul muncii colec
tive, singurul capabil »ă ducă la 
rezultate bune.

De asemenea, se impune si tehni- 
cienilor «i inginerilor «ă participe la 
activitatea culturală, s-o ridice prin 
priceperea și pregătirea 
treaptă superioară.

La rîndul său, comitetul 
ol minei să controleze și
me cu mai mult simț de răspundere 
activitatea culturală loneană.
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Pe ecranele cinematografelor 
din Petroșani
Jungla tragică

D. GHEONEA

După prezentarea in premieră a piesei „Passacaglia" de Titus Popovici, actorii au 
fost răsplătiți cu flori.
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Inspirată din realita
tea zilelor noastre, ac
țiunea filmului — prin 
cruzimea și sălbăticia 
faptelor relatat© — pa
re că se desfășoară cu 
sute de ani în urmă.

Filmul ne transporta 
într-o lume a completei 
desconsiderări a flintei 
umane, a demnității u- 
raane, o lume a bruta* 
litățli, a cruntei exploa
tări, a vînătorii de oa
meni după lozinca ne
miloasă „care pe cars".

Urmărind povestea ți
nui grup de patru oa
meni, filmul înfățișează 
soarta tragică a munci
torilor care se aventu
rau în junglă și cule
geau planta mate din 
c»ro se prepară сйі. o 
singuri fiîhmi avea con
cesiunea cultivării el, da 
aceea, cei ce o cule
geau rlieau m orice cli
pi «I fie doborlțl de a- 
genții companiei.

Gel patru, printre ca
re un tînăr Pablito «1

Ftora, femeia pe care a- 
cesta o luase cu el pen
tru a-1 ajuta, reușesc să 
vindă cantitatea de mate 
pe care o culeseseră, 
dar în cel© din urmă 
șînt găsiți de paznicii 
societății. Unul din ei 
moara în schimbul de 
focuri care are loc, iar 
ceilalți trei sînt prinși 
și constrlnși să mun
cească pînă vor reuși 

să-și plătească datoriile.
Munca pe plantația de 

mate e Istovitoare. Din 
zori pînă-n noapte oa
menii trudesc minați din 
spate de supravegheto
rii care nu lasă biciul 
din mină, Convinși că 
«l-eu plătit datoriile, 
Pablito, Flora și Pita sa 
prezintă la administrație 
(pre a fi eliberau, dar 
11 и «pune că m*l au de 
muncit Încă un ea. Ga 
urmare a acestui fapt, «i 
•e hotărăsc zi fugi. Pita 
reușzsle zi tratei ho- 
taful in Paraguay, în 
timp ce Pablito este u- 
cia la doi pesi de gra
nit*. flora eate adust

înapoi la plantație unde 
va Împărtăși soarta fe
meilor care înceatcă să 
fugă: va aparține tutu
ror bărbaților de pe 
plantație.

Filmul este o produc
ție braziliană și rulea
ză de marți, 28 septem
brie, la cinematograful 
„Republica".

Oliver Twist
Ecranizare după roma

nul clasicului scriitor
englez Charles Dickens, 
filmul „Oliver Twist”,
care va rula de la a- 
ceeași dată, la cinema
tograful „7 Noiembrie", 
înfățișează un tablou
critic al societății bur
gheze din Anglia <..j la 
începutul secolului el 
ХІХ-Іеа, o aeuMtib ne
cruțătoare a .leselor 
stăplnltewe pentru felul 
cum se comportă cu 
vlăstarele tinere fără a- 
părare: copiii orfani șl 
părăsiți. Y‘
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Cu contribuția tuturor
L-am iptUqit in drum spre sega 

ii- Vea« de la «talul popular, 
unde discutase despre alegerea ce- 
ttiWlui da locatari dig cw- 
«țriRUa s« șl dHtțe dtșțliidertâ 
noului an școlar. Mei înainte, fu- 
«ese pe la biblioteca clubului, ypde 
»*a internat de cărțile «pi șosițe 
și a BUS deoparte ci mva pentru 
biblioteca de casă a blocului nr. 13

profesorul Caragea Pompiliu 
este unul dintre deputății oare 
desfășoară o activitate bogată. In- 
cununată de succeș»-. Cireumșgrip- 
țio sa este în fruntaș acțiunilor 
întreprinse de către Sfatul popu
lar al orașului Uricgni. A fost ne
voie de un teren de joacă pentru 
wbli. Locui s-a găsit ușor. Tre
buia în,§ă nivglăt, Nici ast# n-a 
fost o treabă grea. Grupa de partid 
a sprijinit inițiativa deputatului, 
Iar comitetul de locatari și comi
sia de femei au mobilizat cetățe
nii Й muncă patriotică-

...Modul de comportare a uner 
locatari dovedea necunoașterea 
pprmelor de conviețuire, a regu
lilor eticii vieții noastre noi, Ce-i 
drept, din circumscripția deputatu-

ȘUSMcriPțla șa. Й, in calitate de 
ргщШйі» «1 comisiei permanent» 
de învătămtnt șt cultură, se ocu
pă îndeaproape de grgblemele Câ* 
re se ridică In acesta domenii In 
întregul oraș. Adesea el pOate fi 
văzut la clubul din localitate dfnd 
indicații prețioase pentru desfășu
rarea muncii cultural-educative și 
«u-i zi ca pașii șă nu-1 poarte pe 
la școala din orașul Uricșni, care 
în acest an a primit prjmii e- 
levj pentru tioeu. Itmeptod cu cla
sa a noua. Aici, cu ajutorul cadre
lor didactice și eu contribuția co
mitetului d» părinți a făcut din 
ț!®p toate pregătirile ea noul an 
șcelar a& so desfășoare din prima 
zi în cele mai bune conditiuni.

Bazîndu-șî activitatea sa de da- 
putat pe munca colectivă, tovară
șul Caragea Pompilig ș reușit să 
obțină rezultat» pgrg situează cir
cumscripția sa printre cele frun
te»»- Deputat și alegător — eu toții 
e» unul — doresc §ă-și mențină 
tocul de oinsta cîștigat în buna 
gospodărire țj de aceea tac tolyl 
pentru ța circumscripția nn ți a 
orașului Uricenî să devină tot mai 
frumoasa.

EXPLOATAREA FORESTIERA ЛЙОКЕАЗА ? Brigada lui AflU- 
șntoaje Gheorghe de la rampa de încăreare a buștenilor. Această 
brigadă ș.a angajat ca în luna septembrie să fasoneze și să expedieze 
pește sarcinile de plan 115 Ш C bușteni.

Intervenție 
la cota 764

(Urmare din pag, l-a)

nici un 
de împă-

lui Caragea n-a ajuns 
cetățean pe la comisia 
eluire p șfatului popular. Poate și 
pentru că le-ar fi fost rușina, căci 
deputatul lor este președintei» co
misiei. La propunerea deputatului, 
grupa de partid a Indicat comisiei 
de femei să înființez» я blbiiota. 
că de casă, iar deputatul a ținut 
în fața cetățenilor din circumscrip
ția sa expuneri pe 
respectul reciproc șl 
tulre.

Tovarășul Carage#
teslă numai la activitatea în cir*

teme privind 
buna convie-

nu se limi-

Cum încheiat! anul acesta ?
Cum asigurat! producția lui 1966?

(Urmate din pag. l-a)

pereții de compartimentare, în pro
porție de 75 la suta.

Jng. IANCU IOAN, șeful secloru 
Iui electromecanic,

Pentru a asigura sectoarelor con
diții optime de realizare a sarcini
lor din trimestrul IV ăl din anul îoee, 
urmărim In ipod Sistematic efectua
rea, conform graficelor, a lucrărilor

numărul 4 920 din 13 august 
al ziarului nostru a apărut

PC URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Și lumină tot nu se făcu
In

a. c.
nota „O dată-n viață, doar o dat»...". 
Era vprba acolo de o rețea de Uu* 
minat public din cartierul Llvozani 
cale ds mai bine de trei ani nu 
folosește nimănui. Motivul î Ea 
constituie un perpetuu obiect de 
discuție între T.R.C.H., fostul exe
cutant, și LR.B.H beneficiara și 
fntretinătoarea el de atunci încoa
ce, Se amintea că nișele pentru

siguranțe de Ja baza stîlpilor cen
trifugați stau deschis» prezentînd 
un paricql d» electrocutare a eo- 
pillor. I.RBH.. „condițională'*, a 
put la punel nișele de siguranța 
Dar naajuniul principal tot neajuns 
9 rămas. Lumină 
e nici acum. De 
așteptind punerea 
ționare a rețelei
știe. Poate știe I.R.E.H. să dezlege 
această „enigmă". Atunci s-o dez
lege 1

de revizie. întreținere și reparații. 
Dar, întîmpinăm o seamă de greu
tăți în muncă. Ne lipsesc piese de 
schimb pentru compresoare, trans
portoare, ciocane de abataj, perfora
toare, întrerupătoare. De ventile și 
supape pentru compresoare ducem 
lipsă de ani de zile. Așteptăm să ni 
se repartizeze oameni calificați in 
meseriile de mecanici compresoare, 
și ventilatoare, lăcătuși și electri
cieni.

Avînd în vedere specificul muncii 
noastre arn expus afișa sugestive 
legate de asigurarea protecției mun 
cii Ja toate locurile de muncă (sta
ții de compresoare, ventilatoare, 
case d» pompe, rampe de puțuri, case 
de mașini). La majoritatea acestor 
locuri de muncă am afișat și instruc
țiuni de manipulare.

perioada viitoare 
asigurată, In pri-

și mineri. Pentru 
linia de front este 
viața transportului șt aprovizionării 
nu se pun probleme deosebite.

Pentru a putea Introduce perfora- 
jul umed la pregătirile în steril ori
zontale ar fi necesar să fim înzes
trați cu cel puțin 50 de perforatoare 
C.P.-17.

pe stradă tot nu 
la cine se va fi 
în stare de func- 
respeetlve, nu se

log. V0ICHIȚA IOAN. șeful sec
torului de investiții.

Realizarea sarcinilor pe trimestrul 
IV este condiționată de primirea a 
patru artificieri. In caz contrar, 3-4 
brigăzi nu pot fi plasate, La fel șl 
îmbunătățirea calității și creșterea 
vitezelor de avansare este legată de 
repartizarea necesarului de artificieri

TOMȘA IOAN, secretarul comite
tului de partid.

Colectivul exploatării noastre es
te hotărit ea din minusul pe care îl 
are de la începutul anului, în tri
mestrul iv șă recuperez» 5 ooq de to
ne. Spre realizarea acestui obiec
tiv Își canalizează activitatea în ur
mătoarele lupi toate organizațiile de 
partid de la exploatare.

Referitor Ja șarejnjle c» ye revin 
în viitorul an. au foșț luate măsuri 
pentru asigurarea necesarului de 
muncitori si a spațiului de cazare 
corespunzător.

Comuniștii de la mina Uricanl. în
tregul colectiv de muncitori, ingi
neri si tehnicieni este convins că în 
următoarele iuții și în primul an al 
șesenalului vor putea raporta rea
lizări car» s§ le facă cinste.

Uzina de Reparat Utilaj Minier Petroșani
organizează în 15 octombrie 1965, 

la sediul uzinei
UN CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI PQSȚ DE MAISTRU

CONSTRUCȚII METALICE.

Cererile și actele pentru înscrierea la concurs s» vor depune 
pînă în 0 octombrie 1965 la Biroul de personal al uzinei.

Informații suplimentare se primsec la serviciul organizarea pro
ducției al Uzinei.

Din ancheta efectuată ia Uricanl s-a desprins necesitatea 
ca forurile competente din Combinatul carbonifer „Valea Jiu. 
lui" să sprijine mai îndeaproape preocuparea conducerii Ex
ploatării miniere Uricani în ceea ce privește asigurarea ne
cesarului de muncitori. O deosebită atenție va trebui acordată 
completării efectivelor și utilajelor necesara sectorului de in
vestiții avînd în vedere că, în comparație cu апц| 1665. a* 
cestui colectiv ii revine sarcina să execute fa «nul viitor Ufl 
volum dublu de lucrări. Se impune, de asemenea, ca T.C.M.C, 
să respecte termenul de predar» « turbocompreiorulpi (promis 
pentru luna octombrie) și a stației de ventilatoare de la puțul 
иг. 6.

Conducerea exploatării va trebui să întreprindă în cel mai 
scurt timp măsuri energice pentru a asigura efectivul nece
sar de muncitori calificați — electricieni, lăcătuși, mineri și 
artificieri deoarece în acest domeniu sînt deficitare toate 
sectoarele.

ѳ dată. co de atitea alte gri 
ІП cel pesfe Ю ani de cînd 
lucrează la sondă, că își 
cunoaște meseria. Fată
tare el a dat dispoziția să 
se acționeze eu dornul. După 
numai ețteva or# de tatona
te, dornul introdus in put 
pentru prinderea luba/ціці la 
garnitură, a prins. Ineet. cu 
atenție, tuburile au fost ex- 
trpse rlnd pe rlnd. Urmat# 
apoi doud zile de muncă fn- 
eprdată pentru salvarea son
dei. Cele trei schimburi din 
ears fac parte Vlăduț Șheor» 
ghe. Ragobețe Dinilă. Soan 
Vasile, Chtvuiescu Qheorghe. 
Albulesau Simian, Igeop Pe
tre, Stoicoiu Nicolae, Ghim- 
pău Vasile. Popescu Nicolae. 
Avramescu Gheorghe, Goan- 
găle Nfcg/ge я-ац întrecut 
în hărnicie pentru începerea 
tarafului intr-un timp ett mat 
scurt. Șl reiullsțe|e nu S-ai» 
lăsat așteptate. După numai 
trei zile intervenția в luat 
sfttșit. Intr-un timp record 
brigada sondei 5 595 q ex»« 
cutat coreetarea pereților pu« 
țului, consolidarea lot cu O 
Infuzie de ciment și tubarea 
pini in talpă. Popiei demne 
de laudă a sondorilor dș la 
cota 704 i se adaugă alteia. 
Brigada sondei 5 595 șl-a da. 
pășit cu 25 la sută planul 
de ioraj pe luna august și 
a lost declarată evidențiată 
In întreeerea socialist#. Ba- 
torită preocupării pentru вт 
eonomisirea lubrifianlifor și 
a oțelului special vid ia pen
tru treze, brigada a econo
misit totodată, intr-a singu
ră lună ?o ooo iei. m pre
zent brigada acestei sonde 
Obține cele mai mari viteze 
de foraj pe secție: 12—13 
m fizici in trei schimburi, 
iar planul de foraj la ii pe 
luna septembrie este depd- 
șit ou 11 m fizici.

PROGRAM DE RADIO
27 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Mici piese de estradă;
5.15 Jurnalul satelor; 5,25 Clntece 
patriotice; 5,45 Jocuri populare: 
6,00 Sport; 6,07 Rapsodii și uver
turi interpretate de fanfară; 6,35 
Tarantele și bolerourl; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 Radiojurnal;
7.15 Melodii interpretate la «cor 
deon; 7,30 Sfatu] medicului ■ Tu
tunul și nutriția; 7,35 Anunțuri 
muzică; 7,45 Cinteca vesel#; 8,00 
Sumarul ziarului „Scînteia"; 8,06 
Din cei# rnaî cunoscut# melodii 
populare; 8,30 Fantezii din ope
rete; 8,00 La microfon, melodia 
preferată; 8,30 Prietenii lui DO 
RE-MI: „George Em»șcu"; i0,oo 
Buletin de țtiri; 10,03 Opera „Tu- 
randot" de Puccini,- 12,00 Buletin

•- de știri; 12,03 Valsuri celebre, 
I >’■ 12,30 Program de muzică popu

lara la cererea ascultătorilor; 13,00 
Concert de prinz; 14,00 Buletin de 
știri; 14,10 Cunoașteți melodiile?; 
15,00 Interpret! de altădată : Ntc° 
lac Leonard; 15,30 Concertul pen
tru vioară și orchestră de Dumi
tru Capoianu; 16,00 Radiojurnal,- 
16,15 Muîics ușoară; 16,30 Vreau 
Să știu, J7,0Q Muzică populară; 
17,30 ₽e teme industriale; 17,55 
Clntec de leagăn de Couperin,- 
18,00 Buletin de Știri; 18,05 Malo 
dil ascultate întotdeauna cu plă
cere; 18,30 Colocviu despre tine
rețe. Tema : „Să discutăm dgșpre 
dragoste"; 18 50 Selgcțiuni din o- 
peret# „Noapte de nuntă în pa
radis" de Schroder, 10,15 La mi
crofon : Satire și umorul; 20,00 
Radipgaîete de seară; 20,30 Cinci
sprezece minute cu formația de 
muzici UȘQară : „Sincron"; 20,45

Noapte bună, copii; 20,55 Inter
pret! ai muzicii populare: Maria 
Butaciu și Nelu Huțu; 21,20 Lim
ba noastră; 21,30 „Șoapte de dra
goste" — muzică ușoară; 22,00 
Radioiurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Recital Jacqueline 
Franqois; 22,35 „Din creația Jul 
Johan Sebastian Bach; 23,20 Con
cert de noapte — muzică ușoară; 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 7,60 Menuete și gavote, 
8,00 „Intimplarea din grădină" -»• 
Oratoriu de Laurejițiu Profet# pe 
versuri de Cicerone Theodoreecu; 
8,40 „Melodii... melodii" — muzi
că ușoară; 9.00 Buletin de știri; 
9,03 Arii și interprets 9,30 Popas 
folcloric muzical pe plaiuri olte
neștii 10,30 Melodii de estradă; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Mici 
piese instrumentale; 11,15 „Doi 
ochi frumoși" — muzică ușoară,- 
11,29 Coruri de copii dl» țări so

cialiste; H,39 Folclor nou și jocuri 
populare; 11,59 Cînjece pe versuri 
de Mihai Emineșcu,- 12,15 Mic con
cert simfonic; 13,00 Buletin de 
știri; 13,03 Soliști de' operă; 13,30 
„Clntare României socialiste" — 
emisiune de versuri; 13,45 Muzică 
ușoară japoneză; 14,35 Melodii 
populare; 15,00 Buletin țte știri; 
15,10 Tineri interpret!,• 15,30 Pa
gini orchestrale din muzica de 
estradă; 16,00 Șcepe din opere; 
16,30 Melodii populare; 17,00 Ra
diojurnal; 17,15 „Un buchet de 
trandafiri" —- mujică ușoară; 1?,3U 
Sfatul medicului: Tutunul și nu
triția; 17,35 Anunțuri, reclame, 
music*; 18-00 Concertul pentru 
orchestră de coarda de paul Con- 
stantinescu; 18,25 „Parada melo
diilor"; 19,00 Buletin de știri, 19,05 
Preluerărl de folclor; 19,30 Suc
cese internaționale ale tinerilor 
noștri intșrpreti; 20.00 „In ritmul 
dansului"; 20,30 Agendă teatrala, 
20,50 O melodie,., „Amapola" do

Lacalle și doi interpretl: Florin 
Dorian Și Ion Stolen; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,20 Marile festi
valuri europene: „Primăvara la 
Prag# — 1965"; 22,35 Cîplă for
mațiile : Sorgiu Malagamba, Adal
bert Winkler, Les Elggrt, Lester 
Lanin, Jmmy Pratt; 23,00 Buletin 
de știri; 23,05 Pagini din opera 
„Don Carlos" de Verdi; 23,50 Me
lodii tn noapte — muzică ușoară; 
0,52 Buletlg de știri.

27 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Zborul întrerupt; RBPUBL1CA ; 
Cura se reușește jp dragoste; LO- 
NEA ■- Ianesik — seria I—II; A- 
NINOASAI Doi colonei; t.UPEN! 
— MUNCITORESC: Oliver Twist; 
URICANI; Șapte am de căsnicie-
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PREZEHTE ROMANEȘTI ■
SALONIC 25 (Agerpres).
Fîrgul international de la Salonic 

a lost vizitat vineri dimineața de 
Jean Dimadis, secretar general in 
Ministerul Greciei de nord, însoțit 
de vicepreședintele tirguiui, Car- 
dassladis, și de alte personalități. 
Oaspeții au vizitat pavilionul româ
nesc, unde au fost întîmpinați de 
directorul pavilionului, Nicolae E- 
nescu. Ei și-au exprimat admirația 
față de progresul industriei româ
nești și au felicitat delegația româ
nă pentru reușita participare la tîr- 
gul din acest an.

In seara aceleiași zile posturile de 
radio Salonic au transmis interviu] 
pe care directorul pavilionului ro
mânesc l-a acordat în legătură cu 
participarea țării noastre la Tirg. In 
interviu se relevă posibilitățile in
dustriei constructoare de mașini din 
România de a livra pentru export u- 
tilaj și aparataj electrotehnic, pre- 
gitm și utilaj agricol.

taj Guvernul condus de Stephanopoulos 
a obținut investitura

ATENA 25 (Agerpres).
După vii dezbateri pe marginea 

cererii de învestitură a noului 
guvern condus de Stephanopoulos 
Parlamentul grec și-a terminat lu
crările în noaptea de vineri spre 
sîmbătă. Guvernul condus de Ste
phanopoulos a obținut investitura 
cu 152 voturi pentru și 148 con
tra. Pentru guvern au votat cei 
99 de deputati ai partidului de

Scrisoarea adresată 
de guvernul Congo (Brazzaville) 
Consiliului de Securitate

BRAZZAVILLE 25 (Agerpres).
Guvernul Republicii Congo (Braz

zaville) a adresat Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care pro
testează împotriva recentei violări 
de către trupele lui Chombe a te
ritoriului republicii. In scrisoare se 
atrage atenția asupra consecințe
lor grave în cazul în care aseme
nea acte de agresiune și intimida
re împotriva Congo (Brazzaville) 
s-ar mai repeta.

La 18 septembrie, guvernul de la 
Brazzaville a difuzat o declarație 
în care arăta că un număr de 300 
de soldați chombiști au violat te
ritoriul Congo (Brazzaville), infil- 
trîndu-se în districtul Mfouati, la 
aproximativ 120 km vest de capi
tala țării și deschizînd foc asupra 
a trei localități.

S. L. A.

„Poporul american nu trebuie mințit"
Mitingul studenților și profesorilor din Ann Arbore

pentru încetarea războiului din Vietnam
NEW YORK 25 (Agerpres).
Trei mii de studenți și profe

sori ai Universității din Arin Ar
bore (Statul Michigan) au organi
zat un miting cerînd încetarea 
războiului din Vietnam. După cum 
informează agențiile de presă, Ia 
miting au luat cuvîntul dramatur
gul american Arthur Miller și se
cretarul Sindicatului unit al mun
citorilor din industria de automo
bile și avioane, Emil Mazey. Arthur

Minerii din statele Ohio, Virginia de vest 
și Pensylvania continuă greva

NEW YORK 25 (Agerpres).
Agențiile de presă transmit că 

15 000 de mineri din statul Ohio. 
Virginia de vest și Pensylvania. 
continuă greva declarată cu șase 
săptămîni în urmă în semn de 
protest împotriva concedierilor de

VIETNAM
Dezertări din rîndurile 
trupelor saigoneze

HANOI 25 (Agerpres).
Agenția „Eliberarea" relatează că 

în ultimul timp au devenit tot mai 
frecvente cazurile de dezertări din 
lîndul trupelor saigoneze. In cursul 
lunii august și primei decade a lu
nii septembrie, numai în provincia 
My Tho din Vietnamul de sud un 
număr de 1 142 de soldați ai guver
nului de la Saigon au trecut de 
partea forțelor de eliberare națio
nală. Șase grupuri de militari sud- 
vietnamezi au adus forțelor de e- 
liberare națională întreaga canti
tate de arme și muniții de care dis
puneau. încadrați în forțele de e- 
liberare națională, foștii soldați ai 
guvernului de la Saigon au partici
pat în primele zile ale lunii sep
tembrie la atacuri împotriva tru
pelor americano-saigoneze distru- 
gînd postul înaintat de la Long 
Hung.

dreapta E.R.E., cei opt deputati ai 
partidului progresist, precum și 
cei 45 de disidenți din Uniunea 
de centru. împotriva guvernului 
au votat 126 de deputați ai Uniu
nii de centru rămași fideli lui 
Papandreu, precum și cei 22 de 
deputați ai partidului E.D.A.

Ședința de noapte a Parlamen
tului, subliniază agenția France 
Presse, a fost furtunoasă. S-au 
produs incidente între deputății fi
deli lui Papandreu și disidenții din 
Uniunea de centru.

După vot, primul ministru Ste
phanopoulos a făcut o declarație 
în care a afirmat că obiectivul 
imediat al guvernului său este 
„restabilirea calmului în țară, du
pă care guvernul se va consacra, 
cu toată urgența, gravelor pro
bleme economice și sociale". El a 
dat asigurări că „libertățile indi
viduale .vor fi respectate conform 
prevederilor legale". In încheiere, 
primul ministru a anunțat că va 
proceda, în cursul săptămînii vi
itoare, la completarea guvernului 
său.

Comentînd votul de vineri noap
tea, liderul Uniunii de centru. 
Papandreu, a declarat că obține
rea investiturii de către guvernul 
lui Stephanopoulos a fost posibilă 
numai după ce opt din cei 45 de 
disidenți ai Uniunii de centru au 
fosl atrași oferindu-li-se portofolii 
ministeriale. El și-a exprimat pă
rerea că existenta acestui guvern 
nu va fi de prea lungă durată.

Miller a declarat că „orice guvern 
care se pronunță pentru tratative, 
așa cum face președintele John
son, trebuie să înceteze în primul 
rînd bombardamentele". In cuvîn
tul său, Emil Mazey a criticat cu 
asprime politica guvernului S.U.A. 
in Vietnam. „Poporul american —■ 
a subliniat el — nu trebuie min
țit că trupele americane se găsesc 
in Vietnam pentru a apăra demo
crația în această țară".

mineri. Ziarul „Wall Street Jour
nal" scrie că minerii greviști cer 
nu numai reprimirea la lucru a 
celor concediați, ci și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de
mocratizarea sindicatului minerilor.

Un act ce contravine 
legilor internaționale

SAIGON 25 (Agerpres).
Agenția de presă „Eliberarea" a 

dat publicității o declarație în ca
re condamnă comunicatul din 22 
septembrie al Departamentului a- 
părării al S.U.A., prin care se per
mite comandanților trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud folo
sirea gazelor toxice în războiul a-

600 avioane americane doborîte 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres).
Agenția V.N.A. relatează că for

țele aeriene americane, care con
tinuă raidurile in spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, primesc o ripostă 
tot mai hotărîtă din partea forțe
lor antiaeriene, care înregistrează 
noi succese în lupta împotriva a- 
gresiunii americane. In cursul rai
durilor din 24 septembrie, unitățile

Două din problemele 
care dezbină O.S.A.

BRASILIA 25 (Agerpres).
Brazilia s-a pronunțat pentru o 

nouă amînare a conferinței extra
ordinare a O.S.A., stabilită deja 
pentru data de 17 noiembrie a. c. 
Această amînare ar fi a treia du
pă cele din 20 mai și 4 august 
1965. Se știe că două probleme 
importante dezbină și amenință a- 
ceastă organizație: problema creă
rii unei forțe militare ijiterameri- 
cane propuse și susținute de S.U.A. 
și problema revizuirii Cartei O.S.A. 
susținută de mai multe țări latino- 
americane în frunte cu Chile. Mo
tivul principal al amînării pare a 
fi cererea S.U.A. ca organizația 
Statelor americane să creeze o 
„forță armată interamericană per
manentă". Poziția celor 19 state 
ale O.S.A. in această chestiune 
nu este încă definită. Cum O.S.A. 
și-a încălcat propriul ei statut prin 
intervenția americană în Republi
ca Dominicană (articolul 15 al

SITUAJIA DIN
LA PAZ 25 (Agerpres).
Un comunicat oficial al guver

nului juntei militare, condusă de 
generalii Rene Barientos și Ovan
do Candia, anunță că în regiunea 
minieră Catavi-Llallagua-Siglo Ve- 
inte, după cinci zile de încordare 
și incidente repetate dintre mun
citori și trupele militare, „a fost 
restabilită ordinea". Minele au fost 
redeschise, iar cei peste 5 000 de 
mineri și-au reluat lucrul. In re
giunea minieră continuă însă să 
rămină forțele armate guverna
mentale și unități puternice ale 
politiei.

In La Paz, capitala tării, rela
tează agențiile de presă, după de
monstrația de joi seara a studen
ților împotriva măsurilor luate de 
guvern față de mineri se menține

R- F- Q.: Precizări de poziție
BONN 25 (Agerpres).
In R. F. Germană se desfășoară 

tratative între reprezentanții parti
delor fostei coaliții guvernamen
tale in vederea constituirii noului 
guvern. La insistențele lui Strauss, 
liderul partidului U.C.S., a cerut ca
— înainte de formarea guvernului
— ministrul de externe, Schroder, 
să-și precizeze poziția într-un nu
măr de probleme asupra cărora se 
spune că ar fi manifestat reticență 
in timpul campaniei electorale 
Vineri seara acesta a făcut o de

gresiv pe care îl desfășoară în a- 
ceastă tară. După ce arată că în 
anii trecuți și chiar în cursul a- 
cestui an Statele Unite au folosit 
bombe cu fosfor și cu napalm și 
au împrăștiat substanțe otrăvitoare 
și au folosit gaze lacrimogene și 
toxice, documentul menționează că 
acestea constituie acte criminale, 
ce contravin legilor internaționale.

antiaeriene din regiunea Vinh Linh 
au doborît încă două avioane mi
litare americane cu reacție F-4 și 
au avariat multe altele. Cu aceas
ta numărul avioanelor americane 
doborîte în R. D. Vietnam de la 
5 august 1964 cînd forțele aeriene 
americane au început bombarda
mentele, se ridică la 600.

Cartei O.S.A.: „Nici un stat sau 
grup de state nu are dreptul să in
tervină direct sau indirect, din in
diferent ce motive, în afacerile in
terne ale oricărui alt stat") țările 
latino-americane sint de părere că 
cea mai urgentă problemă ar fi 
modificarea Cartei O.S.A. „Amî- 
narea conferinței O.S.A., a decla
rat ambasadorul brazilian la Wa
shington ar face posibilă o stu
diere mai amănunțită a Cartei 
O.S.A. în vederea schimbării ei. 
Ar fi ideal dacă această conferin
ță s-ar ține la Rio de Janeiro în 
martie viitor", a declarat ambasa
dorul brazilian. Potrivit agenției 
Prensa latina, problema revizuirii 
Cartei O.S.A. rămîne o problemă 
de prim ordin în cadrul viitoarei 
conferințe, indiferent de data și 
locul unde va avea loc această 
Conferință extraordinară a Orga
nizației Statelor Americane.

BOLIVIA
un calm aparent. Poliția patrulea
ză permanent pe străzi, deoarece 
s-a încercat organizarea de noi 
demonstrații.

Ministrul de interne al Boliviei, 
Oscar Quiroga, a anunțat că 40 
de conducători ai minerilor, care 
au participat la incidentele în 
cursul cărora 32 de persoane și-au 
pierdut viața și peste 100 au fost 
rănite, au fost deportați într-o re
giune mlăștinoasă din estul Boli
viei. Totodată el a anunțat că 15 
lideri politici, colaboratori ai fos
tului președinte Victor Paz Es- 
tenssoro, au fost, de asemenea, de
portați în aceeași regiune. Alți 25 
de lideri ai minerilor au fost de
portați în localitatea Robore, la 
mai puțin de 70 mile de granița 
cu Paraguay.

clarație la posturile de televiziune. 
El a subliniat că dorește să rămî- 
nă ministru al afacerilor externe 
și în noul cabinet. „Acceptarea de 
către mine a unui alt portofoliu — 
a spus el — ar însemna recunoaș
terea existentei unor divergente 
foarte mari în legătură cu modul 
de conducere a politicii externe a 
tării".

Invitat să-și exprime părerea a- 
supra criticilor care i s-ar putea 
aduce în legătură cu politica dusă 
în relațiile cu Franța și în alte 
probleme, Gerhard Schroder s-a

PE SCURT
ROMA • La Roma a avut loc 

prima ședință a Consiliului gene
ral al Confederației Generale a 
Muncii din Italia (C.G.I.L.) — noul 
organ de conducere ales la ulti
mul congres al confederației. Ra
portul cu privire la lupta revendi
cativă a oamenilor muncii și lupta 
pentru o nouă politică economică 
a fost prezentat de secretarul ge
neral, Agostino Novella.

ALGER • Un purtător de cuvînt 
al Frontului de Eliberare Națio
nală din Mozambic a organizat la 
Alger o conferință de presă in 
cadrul căreia a anunțat că între 
3 și 7 octombrie va avea loc la 
Dar Es-Salaam o reuniune la c^ire 
vor participa organizațiile mișcă
rii de eliberare națională din co
loniile portugheze — Mozambic, 
Angola, Guineea Portugheză și In
sulele Capului Verde. Vor fi exa
minate probleme privind dezvolta
rea luptei armate împotriva domi
nației colonialiste portugheze.

BUENOS AIRES • In localita
tea Santa Fe (Argentina) au luat 
sfîrșit vineri lucrările Congresului 
latino-american al lucrătorilor din 
învățămînt. Congresul a adoptat o 
rezoluție în care spune că „în A- 
merica Latină din 3 persoane două 
sînt analfabete". Rezoluția subli
niază că procentul analfabetismu
lui este foarte ridicat în zonele a- 
gricole ale țărilor Americii Latine 
și în suburbiile marilor orașe.

PARIS • Duminică au loc în 
Franța alegeri parțiale pentru 
Senat. Potrivit prevederilor Con
stituției, vor fi aleși 91 de sena
tori, al căror mandat a expirat. 
Senatul a fost ales ultima dată în 
1959. Constituția prevede că . la 
fiecare trei ani expiră mandatul 
unei treimi din nlumărul senato
rilor, organizîndu-se alegeri pentru 
completarea locurilor devenite va
cante.

Oslo

TratatltBle peafrn ttiititiiru 
noului guvern

OSLO 25 (Agerpres).
După ce Per Borten, lider al 

partidului de centru, a fost pro
pus pentru funcția de prim-ministru 
al Norvegiei de cele patru parti
de care au obținut majoritatea 
voturilor în recentele alegeri par
lamentare, la Oslo continuă trata
tivele pentru constituirea noului 
guvern. După cum se știe, din ac
tuala coaliție fac parte partidele: 
de centru, conservator, liberal și 
creștin-popular.

Citind surse bine informate, a- 
gențiile de presă relatează că în 
locul lui Halvard Lange, care o- 
cupă funcția de ministru al afa
cerilor externe de peste 15 ani, 
a fost propus John Lyng, conser
vator. Numele noilor miniștri nu 
vor fi date publicității decît după 
ce își va prezenta demisia actua
lul guvern al Partidului muncito
resc și după ce membrii noului 
cabinet vor fi primiți d.e regel& 
Olav. ■ 

mărginit să răspundă: „Politica 
externă condusă de cancelar și 
explicată de mine in cursul cam
paniei electorale a fost acceptată 
de alegători la 19 septembrie". 
Apoi el a adăugat că R. F. Ger
mană rămîne fidelă un.ității vest- 
europene prevăzută în tratatul de 
prietenie frahco-vest-german. In 
momentul semnării acestui docu
ment eram conștienti de faptul că, 
acesta nu reglementează toate 
problemele și că există diveis_nte 
de vederi care necesită o soluțio
nare.
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