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IN INTIMPIN AREA MARII SĂRBĂTORI
Clasamentul hărniciei

In luna august, pe baza rezultatelor obținute 
pfnă în dimineața zilei de 6 august, în întrece
rea socialistă ce se desfășoară în cadrul Combi
natului carbonifer Valea Jiului pe primele locuri 
se situează:

Exploatarea Față de Față de
minieră plan angajament

Uricani 108,2 la sută 103 la sută
Vulcan 104,8 la sută 103 la sută
Lonea 103 Ia sută 101 la sută

Dintre sectoare primele locuri sînt ocupate de:
Sectorul I Lonea 113 la sută ТІ2 Ia sută
Sectorul I Vulcan 113 Ia sută 111 la sută
Sectorul IV Vulcan 113 la sută 111 la sută
Sectorul П Uricani 113 la sută 109 la sută
Sectorul III Lonea 109 la sută 109 la sută

Pe seama creșterii 
productivității muncii
Apropierea zilei de 23 

August — cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării pa
triei, însuflețește tot mai 
mult munca minerilor de 
la Uricani. Rod al aces
tei întreceri sînt cele 607 
tone de cărbune extrase 
pe'ste planul primelor 5 
zile ale lunii august pre- 
ounj și obținerea unor 
randamente în abatajele că
mării de cirta 7 tone căr
bune pe post.

De la începutul anului 
și pînă în prezent minerii 
uricăneni au extras peste 
prevederile planului 21 600 
tone de cărbune cocsifica
bil. Acest snor de produc
ție a fost realizat în spe
cial pe seama creșterii 
productivității muncii care 
a atins în medie pe ex
ploatare 1,502 tone cărbu
ne pe post

in cinstea zilei de 23 August

Fiecare unitate economică 
cu angajamentul îndeplinit !

PETRU IAGOB
secretarul C.L.S.

Printre depanatoarele care lună de lună s-au situai 
în raidurile evidențiaților in întrecerea socialistă se află 
și Tinculescu Lucia din secția de finisaj textil a Visco- 
zei Lupeni. Ea s-a angajat să producă 500 kg fire de 
mătase peste prevederile planului; zilnic dă cite 30 kg 
de seuluri cu fire peste plan.

Viteze mari de avansare 
în abataje

Minerii de la Vulcan au încheiat luna iulie cu o de
pășise я planului pe întreaga exploatare de peste 5 500 
tone cărbune cocsificabil și energetic. -Și în luna aceasta 

minerii de aici se situează' în pri
mele rînduri ale întrecerii cu cele
lalte colective miniere din Valea 
Jiului. In intervalul 1—6 august, de 
exemplu, ei au adăugat Ia realizările 
anterioare încă 587 tone de cărbune 
în plus. De remarcat că în abatajele 
în care lucrează brigăzile conduse 
de Drob Gheorghe, Șerban Nicolae 
și Costea loan se obțin avansări 
medii lunare de 140—200 m 1.

A 30-a inovație

Bartha Francisc este cunoscut în sectorul I al minei Petrila ca un 
miner harnic. Pe luna iulie brigada pe care o conduce a dat peste plan 
316 tone cărbune. Șeful de brigadă (al doilea din stingă) discutînd cu 
cîfiva ortaci posibilitățile de a obține noi succese în muncă.

In dorința de a veni în sprijinul 
echipelor de reparare a mașinilor de 
bobinaj, electricienii Goron Viorel și 
Dobner Anton au realizat o valoroa
să inovație. „Dispozitivul de bran- 
șare și debranșare a motoarelor ca
setelor de la mașinile de bobinaj", 
Este a 30-a inovație înscrisă în re
gistrul cabinetului tehnic al „Visco- 
zei“ Lupeni. Ea contribuie la efec
tuarea unei branșări sigure și ra
pide.

Pe zi ce fiece ne 
apropiem tot mai 
mult de cea de-a 
XX-a aniversare
a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid și 
cu sprijinul organizațiilor sindicale, 
minerii Văii Jiului, energeticienii. 
muncitorii de pe șantierele de con
strucții, filatorii, feroviarii din com
plexul C.F.R. Petroșani, precum și 
colectivele altor unități economice 
din Valea Jiului desfășoară o mun
că avintată, plină de Însuflețire pen
tru îndeplinirea exemplară a planu 
lui de producție, a angajamentelor 
luate in întrecerea socialistă.

In această întrecere entuziastă, 
oamenii muncii din Valea Jiului, de
pun eforturi deosebite pentru ca zi
ua de 23 August să-i găsească cu 
un bilanț rodnic de realizări pe ca
lea înfăptuirii unor indicatori supe
riori celor planificați. Astfel, în cele 7 
luni încheiate din anul acesta, minerii 
Văii Jiului au dat patriei 68 428 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic peste planul de producție, 
cu 18 628 tone mai mult decît an
gajamentul luat pe această perioa
dă. Productivitatea realizată pe ba
zin întrece cu 1,3 la sută pe cea 
planificată pe primul semestru al 
anului. Succese importante in pro
cesul de producție au dobîndit și 
energeticienii de la T.C. Paroșeni, 
care numai în primul semestru al 
anului au livrat 2,1 milioane kWh 
energie electrică peste plan, pre
cum și colectivele de la T.G.M.C. 
Coroiești, Energo-construcții, Elec- 
tromontaj, I.I.S. Viscoza Lupeni, 
sectorul minier Bănița, I. F. Petro
șani și altele, care pe zi ce trece 
obțin realizări tot mai frumoase în 
domeniul îndeplinirii angajamentelor 
de întrecere.

Pe ansamblul C.G.V.J. s-au rea
lizat. numai în prima jumătate a 
anului, prin reducerea prețului de 
cost și a cheltuielilor de circulație 
economii în valoa
re de 7 095 000 
lei.

Realizările- -obți
nute în procesul de 
producție reliefea
ză faptul că or
ganizațiile sindica
le sub conducerea 
organizațiilor de 
partid, se ocupă 
cu tot mai multă 

competență de re
zolvarea sarcinilor 
economice, dau un 
sprijin practic, 
concret și efectiv 
în ce privește so
luționarea proble
melor pe care le 
ridică producția. 
Practica ne arată 
cît de important 
este ca organiza
țiile sindicale să 
pună în centrul în
tregii lor activi
tăți preocuparea 
pentru îndreptarea

eforturilor oame
nilor muncii spre 

Petroșani . , îmbrățișarea ini
țiativelor înain

tate in muncă. Pentru extinderea 
și generalizarea experienței înainta
te privind creșterea vitezelor de a- 
vansare a fost organizat la nivelul 
Văii Jîulții, un schimb de experien
ță unde șefi de brigăzi fruntașe cum 
sînt tov. Danciu Moise de la mina 
Lonea, Petre Constantin de la m:- 
na Lupeni și alții au expus expe
riența și metodele lor de muncă 
privind aplicarea inițiativelor „două 
cîmpuri pe schimb și aripă de aba
taj" în abatajele cameră și „două 
fîșii pe zi “ în abatajele frontale. 
Schimbul de experiență organizat 
a avut o înrîurire pozitivă în pro
cesul de producție. In prezent nu
mărul brigăzilor care aplică prima 
inițiativă a crescut la 29, iar a ce
lor care extrag cit regularitate cîte 
două fîșii pe zi se ridică la 11 bri
găzi.

Generalizarea experienței înaintate 
trebuie să constituie și în viitor o 
preocupare de seamă a organizați
ilor sindicale. La fiecare exploatare 
și sector minier există largi resurse 
interne și posibilități de extindere 
a inițiativei „două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj" în abatajele ca
meră, iar la exploatările miniere Lu
peni, Vulcan, Lonea și Aninoasa 
trebuie făcut mai mult pentru ca 
inițiativa „două fîșii pe zi" să fie 
extinsă Ia cît mai multe fronturi de 
lucru, in întrecerea socialistă, or
ganele și organizațiile sindicale tre
buie să militeze cu mai multă stă
ruință pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. Pentru acest lucru 
se cere o preocupare mai mare fa
ță de urmărirea pe faze de lucru 
a calității produselor, iar în sectoa
rele miniere fiecare brigadă să a- 
plice inițiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". Tre-

(Continuare în pag. 2-a|

EVIDENȚIAȚI
în întrecerea socialistă

IANC VICTOR, STAN CONSTANTIN,
șef de brigadă — șef de brigadă —

mina Aninoasa mina Petrila

Însemnări de reporter :

Pe tovarășul Boiță Sergiu, 
Instructor artistic la clubul mur- 
citdresc din Uricani, l-am întîl- 
nit zilele trecute, ca de obicei, 
la club. Făcea ultimele retușări 
ale noului spectacol de muzică 
populară și ușoară „Povești a- 
devărate".

— La întocmirea acestui pro
gram — m-a pus în temă tova
rășul Boiță — am fost conduși 
de entuziasmul și realizările cu 
care oamenii muncii din Valea 
Jiului întîmpină marea sărbă
toare a poporului nostru — 23 
August. Am căutat să surprin
dem în program transformările 
ce 
în 
să
a
hărnicia lor, să cîntăm frumuse
țea celui mai
Valea noastră — Uricani și bo
găția de neprețuit pe care locui
torii lui o smulg adîncurilor.

au avut Ioc în \ alea Jiului 
cei 20 de ani de la eliberare 
redăm aspecte din viața nouă 
minerilor, să punem pe note

tînăr oraș din

„P О V E Ș
De toate acestea mi-am dat 

seama după ce am urmărit noul 
program. Programul cuprinde 
aspecte din munca și viața 
nouă a minerilor, realizările ob
ținute de ei, transformările ce 
au avut loc în Valea Jiului în 
cei 20 de ani. Cîntecele „Val
sul orașufui nou", „Bulgăraș 
de cocs" și „Povești adevărate" 
rețin atenția, ele fiind inspirate 
din realitățile orașului nou — U- 
ricani. Tovarășul Boiță Sergiu 
mi-a mai spus un secret... pro
fesional : „Acest spectacol, va 
fi diferit față de cele de pînă 
acum, atît prin compoziție, nu
mai în versuri, cît și prin mo
dul de prezentare pe scenă. 
Sper ca premiera să 'se bucure 
de reușită. De ' altfel, minerii 
noștri aji luat cunoștință de 'data 
premierei și abia așteaptă să 
răsplătească cu aplauze stră
daniile artiștilor amatori".

Tovarășul7 Boită avea și de ce 
să fie optimist. Are „băieți

TI ADEVAKATE“

loan și alții, cu o in
activitate culturală, 

cu regularitate la re
ținerii Mica Decusea- 

Virginia

ra noului program de muzică 
populară și ușoară „Povești a- 
devărate".

După două ore de destindere, 
petrecute pe aripile melodiei, 
spectatorii au răsplătit cu 
aplauze eforturile depuse 
fiecare artist amator.

buni". Pe lingă aceasta, era 
bucuros că alături de- artiștii a- 
tnatori Mia Leahul Eva Ordog, 
Năsălean 
delungată 
participă 
petiții și
ră, Elisabeta Vascu,
Nagy, Gheorghe Checetv și al- ■ rul Boiță Sergiu era 
ții, noi promovați în 
artistice ale clubului.

...L-am lăsat pe 
Boiță să-și continue 
lui muncă cu artiștii 
La un semn, din zeci 
furi au prins să zboare melodii 
vesele, tinerești, optimiste. A- 
companiate de orchestră. ele 
răzbateau pînă departe prin fe
restrele larg deschise, învăluind 
parcul înverzit de lingă club în- 
tr-o simfonie a tinereții.

Așa au continuat repetițiile 
în fiecare după-amiază pînă zi
lele trecute, cînd sala cinema
tografului din Uricani s-a um
plut de lume. Avea loc premie-

formațiile

tovarășul 
frumoasa 
amatori 

de piep-

încrederea in reușita 
se adeverise. După 
i-am pus o întrebare:

pregătesc
in cinstea zilei de 23 
tovarășe instructor ? 
pregătim de mai mul-

vii 
de 

Instructo- 
bucuros. 

premierei 
spectacol

formațiileGe 
-olubuiui 
August.
' — Ne 
tă vreme. Programul festiv va 
cuprinde mai multe melodii de 
muzică populară. cîntece din 
folclorul nou al regiunii, muzi
că ușoară, recitări dedicate eli
berării și un montaj literar-mu- 
zical. Însuși programul din a- 
ceastă .seară a fost un preludiu 
al celui de la 23 August...

D. GHEONEA

PETRIC SIMION, 
șef de brigadă — 

mina Lonea

BALTĂȚESCU MIRCEA, 
maistru minier — 

mina Vulcan

HOAJA GHEORGHE, FOSTO ALEXANDRU,
inginer — șef de brigadă —

mina Uricani mina Lupeni



STEAGUL ROȘU

In —mm aplfcârii măwrUor preconizate de organizația de partid

Succese de seamă in îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere

In tAmHteti «Met de Я8 August

Fiecare unitate economică 
cu angajamentul îndeplinit!

Lua a iulie s-a încheiat cu o sut- 
pr«ă ia întrecerea socialistă pe ca
ve minerii bupeniului o desfășoară 
în întîmpinarea ' glorioasei aniversări 
■ eliberării patriei. Sectorul III, ca
re de mai mulți ani a ocupat în 
majoritatea lunilor primul loc în 
atașamentul întrecerii, a trebuit ca 
în luna iulie să se mulțumească cu 
locui II. Pe primul loc — colecti
vul sectorului II, care în această 
lună a extras peste plan peste 3000 
tone de cărbune cocsificabil fată de 
2800 tone cît a extras sectorul I1L 
Depășirea planului pe iulie cu 16,3 
la sută arată că în această perioa
dă, minerii, inginerii și tehnicienii 
sectorului II au dat un adevărat e- 
xemplu de muncă rodnică.

— Muncesc de 19 ani în acest 
sector, spunea tovarășul Drîmborea- 
,uu Pavei, secretarul organizației de 
partid, dar in acest timp nu am a- 
tins încă o productivitate ca cea 
pe care am obtinut-o în luna iulie. 
Am realizat un randament mediu pe 
întreaga lună de 2,088 tone pe post 
fața de 1.806 tone cît aveam plani
ficai.

Emisiunile zilnice ale stafiei de radioficare din Lupeni sini ascultate 
latertdeauna cu viu interes. La reușita emisiunilor iși aduce contribuția și 
utemisia Munwanu Victoria care lucrează la cabina tehnică a stației. Cli
șeul nostru o înfățișează pe tovarășa MUrtteanu Victoria in timp ce veri
fică eu atenție liniile de alimentare a celor 1180 de difuzoare ale stației.

Avancronică „CITADELA SFARIMATA*1
In curînd va avea loc, pe scena 

teatrului din Petroșani, premiera 
piesei „Gitadela sfărîmată" de Ho- 
ria Lovinescu.

Colectivul teatrului lucrează ani
mat de dorința de a realiza o crea
ție cît mai semnificativă, fiind vor
ba de o piesă originală cu un bogat 
conținut de idei, a cărei premieră 
este închinată aniversării eliberării 
patriei,

Locuitorii „citadelei11, oameni cu 
principii și tradiții vechi încearcă să 
se „țină tare", ,,să reziste" ca ѳ ci
tadelă, după cum spune șeful fami
liei. Ei încearcă să se izoleze de res
tul lumii, nu-i preocupă decît inte
resele lor mărunte. Consideră că ni
mic nu există în lume în afară de 
ei. Piesa dovedește falsitatea aces
tei concepții. In atmosfera ..citade
lei" îmbîcsită de prejudecăți, pă
trunde însă aerul curai din afara, 
aer purificat de respirația celor ca
re asudau pentru construirea vieții 
noi. Ca urmare, citadela a plesnit 
„ca un bostan răscopt", așa cum 
prevăzuse unul din personaje.

Pe fondul acestor idei, autorul 
brodează două povești de dragoste. 
Irina și Matei se iubesc „pînâ la 
moarte". E vorba de o dragoste oar
bă, plasată dincolo de existenta u 
mană, izvorîtă din concepția idea
listă asupra lumii a lui Matei. In 
opoziție cu aceasta, dragostea din
tre Petru și Ecaterina arată altfel, 
este reală, umană.

De-a lungul celor trei acte, satira 
își găsește cea mai puternică expre
sie. ea fiind destinată ridiculizării 
a tot ceea ce este vechi în concep
ție, combaterii moravurilor prortto- 
SOte de clasele suspuse din

Succesul colectivului sectorului 
II este rezultatul unor măsuri teh- 
nico-orgarlizatorice eficiente preconi
zate de organizația de partid în 
scopul asigurării condițiilor pentru 
îndeplinirea angajamentelor de în
trecere luate în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Analizînd desfășurarea pro
cesului de producție, organizația de 
bază a subliniat că pentru obține
rea de rezultate de seamă în între
cerea socialistă sînt necesare urmă
toarele condiții: aprovizionarea a- 
batajelor cit material lemnos din 
timp și în cantități suficiente, asi
gurarea funcționării fără întreruperi 
a mașinilor și utilajelor astfel ca 
minerii să poată folosi din plin tim
pul programului de lucru, întărirea 
disciplinei în producție. Bineînțeles, 
în această direcție au fost stabilite 
măsuri concrete. Astfel, aproviziona
rea eu material lemnos necesar sus
ținerii s-a organizat în așa fel Încît 
la cele trei mari frontale ale sec
torului să se aducă în fiecare schimb 
întreaga cantitate de stîlpi de susți
nere și scindară necesară pentru

Comicul apare datorită opoziției ce 
se creează între realitate și apa- 
rență.

Din distribuție fac parte actori 
valoroși. Gheorghe Iordănescu va 
interpreta rolul lui Grigore Drâgo- 
mirescu, personaj cu mentalitate mic- 
burgheză. agocentrist. plat, care în
cearcă să se apropie de familiile 
„ilustre", evocînd „meritele" unchiu
lui său. Grigore nu înțelege trans
formările sociale și ca atare rărnîne 
în urma vieții.

Ana Pantazopol a fost distribuită 
în rolul Emiliei, personaj care nu 
pricepe nimic, dar cînd vede adevă
rul pare să înțeleagă că duce „o 
viață fără rost, fără nici un preț", 
loan Tifor va interpreta rolul lui 

Matei, reprezentant al filozofiei bur
gheze în descompunere. Polul ltii 
Petru, pe care-l costă scump ,.edu- 
cația“‘ primită in familie, va fi creat 
de actorul Dicu Constantin, lrtna. 
un personaj complex, va fi adusă în 
scenă prin- jocul artistei emerite 
Ana Colda. Mia Macri va putea fi 
văzută în rolul bunicii’, cel mai lu
cid dintre personajele piesei, savan
tă cu orizont larg, care vede înco
tro se îndreaptă istoria și se alătură 
fără rezerve luptei • comuniștilor. Jn 
celelalte roluri au fost distribuițl: 
Astra Miclescu și Teodora Lazăr 
(Adela), Viorica Tifor (Femeia de 
iunie bună"), Paulina Codreanu și 

Mioara Păcurari: (Caterina). Rolul 
lui Costfcă. fiul Adelei, om de afa 
ceri, va fi interpretat de Alexandru 
Zebu. cel al aviatorului Dan Pleșa 
de Alexandru Codreanu. iar cel al 
diplomatului Georges Gattesțu de 
lean . Angelescu-.Moreni.

VLADIMIR POP 

schimbul următor. Pentru ca trans
portoarele să funcționeze fără în
treruperi in schimbul de tăyere, s-au 
luat măsuri ca după exploatarea 
fiecărei fîșii tăcătușii-mecanici și e- 
lectrieienii de miftă să aibă la dis
poziție 6 ore pentru revizia utila
jelor. pentru remedierea defecțiuni
lor. In aceste condiții, muncitorii 
părții mecanice din echipele condu
se de tovarășii Săuchea Gheorghe 
și Korșanski Gheorghe au reușit să 
asigure buna funcționare, pe toată 
durata tăierii cărbunelui, a celor 
peste 500 m transportoare cît însu
mează cele trei frontale din sector.

Brigadierii, minerii comuniști din 
frontalele conduse de Jurj Gheorghe, 
Praja Traian, Luca Vasile au des
fășurat, sub îndrumarea biroului or
ganizației de bază, o muncă politică 
susținută pentru folosirea din plin 
a condițiilor create în scopul înde
plinirii înainte de termen a angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă. In primul rînd — disciplină: 
nici o absență nemotivată de la lu
cru, folosirea din plin a timpului 
programului de lucru, executarea 
corectă a lucrărilor miniere. Mine
rii membri de partid Antal Vasile, 
Radar Anton. Onuț Ioan. Fane Ște
fan și mulți alții au dat în perma
nență, în abatajele lor, exemplu de 
muncă disciplinată și i-au antrenat, 
alături de ei, și pe ceilalți munci
tori Organizația de bază a îndru
mat comitetul secției sindicale să 
aducă zilnic la cunoștința minerilor 
modul în care sînt îndeplinite an
gajamentele de întrecere, să arate 
posibilitățile de sporire a realizări
lor obținute.

Rezultatele n-au întîrziat să se a- 
rate. De la 690 tone, cît prevede pla
nul. producția medie zilnică a sec
torului s a ridicat la 810 tone de 
cărbune. Din această cantitate 700 
de tone au fost extrase zilnic de 
minerii celor trei mar.i frontale con
duse de brigadierii Juri Gheorghe.. 
Praja Traian și Luca Vasile.

Acum, cînd ne aflăm in luna în 
decursul căreia vom sărbători glo
rioasa aniversare a eliberării patriei, 
minerii sectorului II sînt holărîți să 
obțină noi realizări. Ei vor ca 
pină la 23 August să mai adauge la 
depășirea de plan de pînă acum cel 
puțin 1000 tone de cărbune cocsifi
cabil de bună calitate.

Pe cînd apă caldă?
La primi-rea repartiției fiecare din

tre noi s-a bucurat știind că va 
locui într-un apartament confortabil, 
spațios și cu încălzire centrală. Din 
primele zile însă, radiatoarele nu 
încălzeau suficient apartamentele Pe 
atunci, era iarnă. Intervențiile noas
tre repetate pe lingă conducerile 
șantierului și I.L.L. Lupeni nu au 
schimbat situația. In toată perioada 
de timp care s-a scurs de cînd ne
am mutat noi locatarii din blocurile 
В 1, В 2, В 3, В 4, din cartierul

|! 0. C. L Produse industriale i
— PETROȘANI —

Aduce la cunoștința publicului că І
: începind cu data de 3 august a pus in
І; vinzare in unități mărfuri ca:

— Țesături de in
— Țesături de bumbac I
— Mătăsuri
— Tricotaje
— Confecții
— încălțăminte
— Marochinăne

I tu prelufi leJusB іиіге îi ii ]Д la snta. [
1 Vizitați cu încredere unitățile noastre
1 care vă oferă mărfuri de bună calitate ! 

ți la prețuri convenabile.

(Urmare din pag. l-a)

bule arătat că în primul semeatru al 
anului, fiecare exploatare minieră, 
cu excepția minei Petriia, a avut 
mii de tone de cărbune rebutate 
pentru șist vizibil, ceea ce pe 
G.C.V.J. se ridică la aproape 35 000 
tone cărbune.

In scopul îmbunătățirii calității 
cărbunelui, organizațiile sindicale au 
datoria să desfășoare o susținută 
muncă politică de masă pentru ri 
dfcarca conștiinței oamenilor muncii 
și a răspunderii lor față de cali
tatea producției date. Comitetele 
sindicatelor și conducerile tehnico- 
administrative ale exploatărilor și 
sectoarelor trebuie să urmărească 
alinte situația calității pe brigăzi și 
să ia măsuri operative pentru ca 
din abataje să ia drumul spre ziuă 
cărbune cu un conținut redus de 
cenușă.

In Întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei trebuie făcut un pas 
înainte și în ce privește scoaterea 
brigăzilor de sub plan. Considerăm 
că pe C.C.V.J, este încă mare nu
mărul brigăzilor ce nu reușesc să-și 
realizeze pianul. Daca in primul se
mestru al anului nu ar fi existat 
pe C.C.V.J. І14 brigăzi și 8 sec
toare sub plan, la depășirea obținu

Contribuția tinerilor
Comitetul orășenesc U.T.M. Pe- 

frila Inițiază numeroase acțiuni de 
muncă patriotică pentru înfrumuse
țarea orașului. Numai îh săptămîna 
trecută, tinerii din Petriia au efec
tuat 140 de ore de munca patriotică 
pe strada Dacilor. Recent, 18 tineri 
din organizația U.T.M. de la 1 1. L. 
Petriia au încărcat 10 autocamioa
ne cu moloz pe lingă noiie con
strucții La acțiitriiie^dt- amenajare 
a străzilor șl înfrumusețarea cartie- ; 
rfclor s-au evidențiat pină în prezent 
tinerii Albeauu Constantin, Mărgi
neam: loan, Tamaș Vasile, Beden- 
schi Elena, Copîndearm Mihai, Vrâri- 
cilă Iosif, Berințan Teodor. Bîldă- 
rete Constantin, Rusu Vasile. Vlaicu 
Ștefan, Teodor Dominic și mulți alții.

Braia II nu am prittiit apă caldă. 
Toate cererile noastre către condu
cerile I L. L. Lupeni și grupului de 
șantiere au rămas fără răspuns con
cret. dar alocațiile de cărbune pen
tru centrala termică le-am achitat 
lunar, la timp.

Iată de ce ne-am gîndit să ne a- 
dresăm pe această cale conducerii 
unităților sus amintite cu întreba
rea : „Pe c.înd apă caldă

Locatarii blocurilor В 1, В 2, В 3, 
В 4 diiî Lupeni 

tă s-ar fi putui adăuga itică 34 893 
tone de cărbune, in privința scoa
terii brigăzilor de sub pian trebuie 
făcut un salt ia minele Vulcan, Lu
peni și Petriia.

Pentru ca ziua de 23 August să 
găsească fiecare colectiv de mun
că cu sarcinile de plan și angaja
mentele de întrecere îndeplinite, se 
impune o aprovizionare sistematică 
a tuturor sectoarelor de activitate 
cu materiale, iar personalul tehnico- 
ingineresc, activul sindical, să-șl 
desfășoare mai mult activitatea aco
lo unde se hotărăște soarta planu
lui de producție, în mijlocul munci
torilor, pentru a le acorda un aju
tor corespunzător, in funcție de ce
rințele pe care ie ridică producția. .. 
De asemenea, trebuie pus un mare • 
accent pe organizarea în bune con- 
dițiuni a procesului de producție, iar 
în Sectoarele miniere brigăzile să 
Tie plasate cu efective complete, sa 
se folosească din plin întreaga ca
pacitate a utilajelor. Organele și 
organizațiile sindicale trebuie să des
fășoare o susținută muncă politică 
de masă ca toți salariații să res
pecte efectiv orele de muncă, pen
tru a se reduce numărul absențe
lor nemotivate.

Ifflbimătățlndu-și în permanență 
Ș'tilul și metodele de muncă, defășu- 
rînd o susținută muncă poli.’^l de 
masă, organele și organizațiile sin
dicale, sub conducerea organizațiilor 
de partid vor da o amploare și 
mai mare întrecerii socialiste, își 
vor aduce din plin aportul la mo
bilizarea colectivelor de muncă la 
îndeplinirea integrală a angajamen
telor de întrecere. Avîntul cu care 
se desfășoară întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei trebuie să G. 
constituie punctul dt- plecare pen
tru obținerea în trimestrul IV a unor 
indicatori de plan superiori, la ni
velul sarcinilor de producție ce re
vin colectivelor Văii Jiului iu anul
1965. ,

PROGRAM DE RADIO
8 atfgnsf

PROGRAMUL 1. 7,06 .Muzică u- 
șoarS, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Din cele mai cunoscute ^melo
dii pupulare. 9,10 Muzică uțfeară, 
9,40 Melodii populare. 10.30 „Pe 
țărmul mării" —- muzică ușoară, 
12,03 Muzică populară. 13,»5 Arii 
din operete. 14,10 Gîntece și jocuri 
populare, 15,-30 Actualitatea literară 
în ziarele și revistele noastre, 17,30 
Emisiune muzicală de la Moscova,
18.30 Almanah științific, 18,55 Con
cert pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă. 19,40 Muzică ușoară de 
Radu Șerban. 20.10 Melodii popu
lare cerute de ascultători. 20,30 Pe 
teme internaționale, 20,40 Muzică 
de dans. 21,30 Romanțe. 22.IR Mu
zică de dans PROGRAMUL II. 9 03 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
9,3C Roza vînturilor (reluarea emi
siunii din 5 august). 10,00 Muzică 
de estradă. 10.30 Arii și duete din 
opere. 12,30 Lecția de limba engle
ză. Ciclul II (reluarea emisiunii din 
7 august). 12.45 Prelucrări corale.
13.30 Cînfece și jocuri populate 
14.00 Muzică ușoară. 14.30 Pagini 
din opere. 16.00 Muzică ușoară in
terpretată de formații vocale și in
strumentale, 17.10 Melodii populare 
cerute de ascirttători, 18.25 Dezvol
tarea teatrelor noastre muzicale în 
anii puterii populare : Teatrul de o- 
peretâ din București reportaj mu
zical, 19,05 Muzică de dans. 19.30 
Capodopere ale literaturii universale : 
„Cfntare omului" de Tudor Arghezi. 
Prezintă George Ivașcu, 20.00 Mu
zică de dans, 22.00 Canțonete in

terpretate de Beniamino Gigli.

CINEMATOGRAFE
8 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE • 
Cerul și mocirla; REPUBLICA: 
Cuba-58; CRIV1DIA : Cerul n-are 
gratii; PAROȘENI : Un suris în pli
nă vară; LUPENI : Șeherazada.
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In plin progres industrial
Masivele de roci 

calcaroase, păduri 
întinse de fag și 
stejar, importan
ta sursă de 
materii prime 
pentru industria forestieră, un sub
sol bogat în petrol, cărbune, 
și alte rezerve naturale 
multilaterală dezvoltare a 
regiunii Argeș.

Și totuși odinioară nu 
vorbi despre o industrie 
zisă. Cîteva tăbăcării

Ing. Gh. MARINESCU 

secretar al Comitetului regional 
Argeș al P.M.R.

sare 
permit o 
industrie

se putea 
propriu- 

primitive, 
două-trei ateliere metalurgice și fă
bricuțe de cherestea, cîteva mine 
rudimentare de lignit.

In anii puterii populare s-au pe
trecut și-n această parte a țării mari 
prefaceri pe tărim economic, social 
și cultural. Datorită politicii înțelep
te a partidului nostru de industria
lizare socialistă a țării și reparti
zare teritorială armonioasă a forțe 

de producție, regiunea noastră 
.. *a schimbat complet înfățișarea.

Sînt cunoscute și apreciate autoca
mioanele și tractoarele romînești. O 
parte din piesele și agregatele lor 
se fabrică în întreprinderi din re
giunea Argeș, înzestrate cu mașini 
și utilaje de inaltă productivitate. 
Colectivul de muncă al acestor u- 
nitâți industriale aplică pe scară 
largă metode și procedee avansate. 
Toate acestea au contribuit, 
era și firesc, Ia creșterea 
susținut a productivității 
îmbunătățirea 
valorificarea
Iui.

ca 
mai 
ce a 
cut contrastul dintre acesta 
zsnt. In locul ; teii rclrr 
insalubre au părut hale 
toare spațioase, in 
rudimentare au fost 
mgre productivitate, 
lacăte și broaște.

cum 
in ritm 
muncii, 

calității produselor și 
superioară a metalu-

Uzina 
evident

Mecanică Muscel 
ca oricind pentru 

cunoscut ce era aici în

este 
cel 

tre- 
și pre-

mici și 
impună* 

locul mașinilor 
aduse utilaje de 
Aici in loc de 

____  ,. _. , , care constituiau 
principalele produse odinioară, s-au 
r/alizat după naționalizare primele 
ringuri și flayere romînești pentru 
industria textilă. Apoi, metalurgiștii 
musceleni s-au specializat în cons
trucția altor produse de înaltă teh
nicitate.

Pentru a ilustra ritmul impetuos 
de dezvoltare al industriei construc
țiilor de mașini în regiune este su
ficient să arătăm că întreprinderile 
din ramura respectivă au realizat 
în 1963 o producție de aproape 5 
ori mai mare decît în anul 1950.
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ȘTIAȚI CA...?
...Izvoarele stațiunilor balneo

climaterice de pe Valea Oltului 
au fost cunoscute și folosite in 
scopuri terapeutice încă de ro
mani ?

...Napoleon al lll-lea 
diligențele zilnice care-i 
în sticle îmbuteliate 
ape de Căciulata ?

...Drumul de pe Valea Oltului 
a fost construit în anul 124 î.e.n. 
de împăratul Romei, Hadrian ?

...Stînca de proporții uriașe ce 
alcătuiește defileul Oltului stră
bătut cu veacuri in urmă de le
giunile romane, poartă denumi
rea de „Masa lui Traian“ ?

...In comuna Frincești, raionul 
Rm. Vilcea se află o biserică 
despre care legenda spune că a 
fost construită din lemnul unul 
singur copac — de aici și de
numirea de 
lemn ?

...In munții ce străbat regiunea 
Argeș se găsește floarea denu
mită Garofița de Piatra 
lui. unică In Europa ?

...Pe Valea Dîrjovului 
zacului s-au descoperit
confecționate de om acum CCG С/Х 
de ani ?
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Anul 1951 mar
chează intrarea în 
exploatare a pri
mei sonde petroiie- 
*e de pe teritoriul 
regiunii Argeș. De

atunci ca urmare a investițiilor ma
sive făcute, a introducerii progresului 
tehnic, volumul forajului a crescut 
an de an Rețeaua sondelor s-a 
raspindlt repede de la Cobia și 
Valea Caselor la Leordeni, Moșoa- 
ia, Uabeni, Ciurești etc. In primele 
□ luni ale acestui an, petroliștii in- 
u eprinderilor Bascov și Rm. Vîl- 
cea au forat cu turbina peste 68 
la sută din totalul metrilor sâpali. 

In bazinul carbonifer Cimpuiung- 
Vluscel, minerii sfredelesc în adîn- 
curi pămînlul spre a da patriei mai 
mult cărbune. Au fost deschise mi
ne noi, moderne, iar cele vechi au 
fost dezvoltate și perfecționate. Anul 
trecut, producția de lignit a crescut 
de aproape 4 ori față de 1950.

O altă ramură creată în anii de 
democrație populară, pe baza resur
selor naturale de materie primă, es
te industria chimică. La Pitești a 
fost construită o Fabrică modernă 
care extrage din stejar însemnate 
cantități de tanin. Pe malul Oltu
lui, la Govora, s-a ridicat o mare 
uzină chimică, care produce din 
sarea de la Ocnele Mari și din cal
carul Arnotei sodă calcinată, sodă 
caustică și silicat de sodiu.

Pentru valorificarea superioară a 
lemnului au fost construite 4 fabrici 
de cherestea și parchete, Comple
xul de Industrializare a lemnului de 
ia Rm. Vilcea, care produce furnire 
și placaje, panele, plăci fibro-lemnoa- 
se și iignofoi. marele combinat de la 
Pitești înzestrat cu utilaje și linii 
tehnologice de înaltă tehnicitate,

Toate întreprinderile industriei u- 
soare din regiune au fost lărgite 
și modernizate. Ele au realizat in 
1963 o producție mai mare de 3,5 
ori față de 1950. Și întreprinderile 
Industriei alimentare au sporit pro
ducția de peste 2,4 uri.

Se construiește în continuare, in
tens, pretutindeni, la orașe și sate. 
Sus, la Cheile Argeșului, mii de 
constructori înalță o nouă cetate a 
luminii — Hidrocentrala „16 Februa
rie". — Puterea acestui gigant hi
droenergetic va fi de 220 MW, ceea 
ce reprezintă peste o treime din pu
terea instalată a centralelor elec
trice existente în Rominia în 1938. 
In apropierea orașului Slatina se 
construiește un important obiectiv 
industrial — Uzina de aluminiu, 
care va pune bazele unei noi ramuri 
a metalurgiei neferoase din țară. In 
regiunea Argeș se vor înălța 
uzine hidroenergetice, pe baza 
semnătelor resurse energetice: 
tul, care are un mare potențial 
droenergetic și Lotrul.

Orașele Pitești, Slatina, Rm, 
cea, Cîmpulung și altele se moderni
zează pe zi ce trece. Aici, se ridică 
continuu numeroase blocuri, lăca
șuri de cultură și alte obiective so
ciale. Este un ritm impetuos de 
dezvoltare — rit 
socialiste a țării, 
condusă 
nica nou 
vator ai

CIFRE ȘI FAPTE
• In perioada 1962—1963 au fost 

construite in orașele regiunii 6 932 
apartamente, iar din fondări proprii 
ale oamenilor muncii s-au ridicat 
intre anii 195І+-І963 peste 75 700 

cetise noi.
• Numărul unităților comerciale a 

ajuns în 1963 la 2 337. cu 617 mai 
multe dec.it în 1951. Numai. în anii 
șesenaiului rețeaua comerțului
stat și cooperatist a crescut cu 326 
unități noi. Prin acestea s-au des
făcut în 1963 cu 17 la sută 
multe mărfuri decît în 1950.

• In anul școlar 1963—1964 au 
funcționat în regiune 1219 școli ele
mentare și medii, frecventate de 
188 472 de elevi, cu 70 473 mai nlulți 
decît în 1948.

• La sfîrșitul anului 1963 existau 
îp regiune 530 km drumuri moder
nizate, fapt care a permis introdu
cerea de linii de autobuze în 8 orașe 
față de un singur oraș în 1950.

• Lumina electrică a pătruns în 
490 sate, racordindu-se la sistemul 
energetic național, în perioada 1950- 
1963, 419 sate. In ianuarie 1964 s-a 
terminat cineficarea întregii regiuni. 
Față de 17 unități cinematografice, 
existente in 1948. numărul acestora, 
a ajuns în 1963 la 410.

• Intre anii 1948—1963 numărul 
spitalelor a crescut Eu 11, a caselor 
de naștere cu 114 și a dispensarelor 
cu 65.

-Я-

alte 
în-
Ol-
hi-

Vii-

CETAțl ALE
La porțile Piteștiului, pe malul 

drept al Argeșului, constructorii, în
făptuind euvîntul partidului, au ri
dicat din temelii o adevărată cetate 
a valorificării complexe a lemnului. 
Ba vine și întregește tabloul indus
trial al acestui oraș în plină dezvol
tare. Impunătorul obiectiv — Com
binatul de industrializare a lemnu
lui, se compune din 9 fabrici care 
ocupă o suprafață de aproape 46 
hectare.1 Aici, lucrează sute de ma
șini și utilaje moderne de înaltă 
productivitate, o bună parte dintre

LEMNULUI
sufragerie de tip" „Bîlea", iar la 33 
minute o canapea „Carpați". Nu
mai sufrageria de tip „Bîlea" este 
compusă din peste 5 000 de piese și 
subansamble. Pînă a ajunge la cum
părător aceste produse suportă pas
te 20000 operații de lucru.

Dacă fabrica de mobilă este do
tată cu utilaje care permit mecani
zarea și semiautomatizarea principa
lelor lucrări.
lemnoase se 
prin procesul 
în întregime

fabrica de plăci fibro- 
remarcă la rîndul său 

de producție aproape 
automatizat. .Muncito-

de

Dezvoltarea viticulturii
In ultimii ani și îndeosebi în anii 

șesenaiului. dealurile argeșerte și-au 
schimbat complet înfățișarea.

Caracteristica acestor locuri este 
crearea de puternice bazine vitipo- 
micole pe mii de ha. In ultimii ani 
s-au realizat peste 42 400 ha plan
tații noi în masiv. Totodată, au fost 
înființate noi podgorii în raioanele 
Costești, Găiești. Drăgănești-Olt, 
Vedea, iar cele de la Dragășani, 
Topoloveni și Găiești și-au extins 
mult suprafața.

Colectivul combinatului pentru industrializarea lemnului din Rimnicu 
Vilcea. cinstește cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei cu importante 
realizări în lupta pentru o valorificare superioară a masei lemnoase. Anga- 
jlnda-se ca In cursul acestui an să depășească planul producției globale 
cu 1540000 lei. acest colectiv a realizat in primul semestru o depășire de 
circa 840000 lei la acest capitol și de 800 000 lei 
peste plan (față de 600000 cit era angajamentul, 
nomii la prețul de cost de peste 100 000 lei peste 

ele. fiind produse ale industriei noas
tre constructoare de mașini.

Copacii seculari de pe crestele 
munților sînt purtați pe liniile funi- 
cularelor puternice, pe drumuri șer
puitoare în mașini și garnituri fero
viare pînă în depozitele fabricilor. 
De la locul unde a crescut și pînă 
acolo unde intră în procesul meta
morfozei lemnul parcurge un . djrum 
de cîteva zile, iar pentru a deveni 
produs finit de numai cîteva ore 
sau chiar numai cîteva'' minute. 
Aici peste 1 200 m c de lemn se 
transformă zilnic îh placaj, parche
te. plăci fibrodemnoase, mobilă 
alte produse

In fabrica de 
siv, placajul și 
bro-lemnoase își 
nie tehnologică 
la fiecare 45 minute o garnitură de

și 
de largă utilizare 
mobilă, lemnul ma- 
panelul, plăcile fi- 
dau mina într-o li- 
tinde sînt produse

Pe șantierele Uzinei de
marile 

din 
hecta- 
păien- 
Uzinei 

Ei înscriu aici cu bra- 
forța și înțelep- 
Slova partidului

Constructorii veniți de pe 
șantiere ale țarii modelează 
beton și oțel (pe aproape 38 
re din împrejurimea Slatinei) 
jenișul viitoarelor hale ale 
de aluminiu,
țe puternice, prin 
ciunea dăruită de 
un nou punct pe harta industriala 
a țării, majuscula 
ramuri a metalurgiei neferoase.

Arn întilnit pe șantierele acestui 
gigant al aluminiului, brigada con
dusă de Dumitru Antonescu, o ve
che Cunoștință a marilor combinate 
și uzine construite în Ultimii ani. 
împreună cu alți 17 membrii 

brigăzii a lucrat la Comănești, 
nești, Govora, Săvinești, Suceava 
Craiova. Acum ii găsești cățârați 
fermele metalice ale planșeului

celei ШаІ tinete

ai 
C-

5“
Pe 
in-

ai halei 
conduse 
executa, 
de euve,

nord. 
Dinu

electroliză 
de maistrul 

după montarea ce- 
zidirea și subtur-

zistență 
Echipele 
Dumitru 
lor 164
narea lor. In subsolul halei de re
dresori cu siliciu s-a terminat mon
tajul barelor de 
sportă curentul 
de electroliză.

Ritmul intens 
fiecare toc de 
și dîrzenia constructorilor, sînt o 
reflectare a voinței lot nestrămutate 
de a da viață sarcinilor trasate de 
partid, de a efectua lucrările de 
construcții-montaj într-un timp re
cord și de bună calitate. Ei mun
cesc cu însuflețire la ridicarea tur
nătoriei de aluminiu, a celor 5 clă-

aluminiu care tran- 
electric la cuvele

care pulsează la 
muncă, entuziasmul 

sînt

Blocuri noi din Pitești.

la capitolul beneficii 
recent majorat),. eca- 
cifra planificată.

dirijorul tablourilor de 
presa gigant

rul a devenit 
comandă. Zilnic din 
a fabricii iese un covor de plâci fi- 
bro-lefnnoase lung de 7 km și care 
poate acoperi o suprafață de 12 ha.

La fiecare 12 minute se fabrică o 
tonă de plăci fibrodemnoase, din ju
mătate în jumătate de oră este gata 
parchetul pentru un apartament...

Oamenii aceștia de pe malul Ar
geșului, care dau valori noi lemnu
lui. și-au descoperit noua vocație 
profesională îri ultimii ani. Cei mai 
mulți dintre ei s-au calificat în 
timpul montajului, al rodajului și în 
primele luni de funcționare a com
binatului. In vîrsta medie a acestui 
tînăr colectiv — 20 de ani - se o- 
glindește însăși epoca de existență 
liberă a patriei noastre, care a- des
chis pagina unei noi istorii.

GH. MACANEAȚA

aluminiu*

Iar
se

șantier 
de me- 
și cu

te. 
lui 
ia 
re

diri destinate depozitării materiei 
prime preparării anozilor și cato- 
zilor. depozitării acestora în stare 
eruda, coacerii și asamblării 
etc. Și rodul acestei activități 
conturează tot mai mult.

Simfonia muncii pe acest 
este întregită de înaltul grad 
canizare al lucrărilor grele
volum mare de muncă. Macaralele 
puternice, tractoarele, platformele 
pentru transportul prefabricatelor și 
alte utilaje de înaltă productivita- 

mînuite de om, vin în sprijinul 
și fac ca măreția gîndurilor să 
forme concrete. O largă utiliza- 
și-au găsit pe acest șantier ele

mentele prefabricate și preasamblate 
care sînt folosite în proporție de 70 
Ia sută, raportat la volumul total 
al lucrărilor.

Laolaltă cu veteranii marilor șan
tiere din țară lucrează sute de ti
neri veniți de prin părțile locului, 
învață din experiența dobîndită de 
aceștia, la cursurile de calificare, 
în școala șantierului. Unii dintre ei 
vor merge la construcția altor impor
tante obiective din țară. Alții vor 
răinîne să mînuiască utilajele i 
Instalațiile moderne de la Slatina 
Vor preface anual sub puterea ki- 
lovatilor aduși pe magistralele din 
Paroșeni, Craiova si hidrocentrala 
pe Argeș, din alumina calcinată a 
uzinei din Oradea, cocsul de petrol 
al Oneștiului. sărurile de fluor al? 
Combinatului din Turnu-Măgureie 
și smoala huilei de la Hunedoara 
50 000 tone blocuri de aluminiu i 
aliaje, bare rotunde, sîrmă turnata 
prin trefilare si alte produse necesa
re impetuoasei dezvoltări a industri
ei noastre socialiste.

I. BOG1U
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In legătură cu
HANOI 6 (Agerpres).
După cum transmite agenția viet

nameză de presă,: guvernul R. D. 
Vietnam a publicat o declarație în 
care se arată că „la 5 august 1964, 
numeroase avioane cu reacție, deco- 
lînd de pe nave port-avion, aparți- 
nînd flotei a 7-a americane din Pa
cific, au venit să atace și să bom
bardeze localități din regiunile Vinh 
Ben Thuy, la vărsarea rîului Gianh. 
în apropiere de orașul Hong Gai, 
provocînd pierderi în rîndurile po- 
pulației“.

In declarație se arată că in ulti
mele zile, avioane americane deco- 
iînd de pe aerodromuri din Taylari- 
da și Laos, au bombardat și atacat 
în două rînduri Nam Can și Noong 
De. — două regiuni situate pe teri
toriul R. D. Vietnam — în zona cie 
frontieră dintre Vietnam și Laos. 
Au fost trimise nave de război pen
tru a pătrunde în apele teritoriali' 
ale R. D. Vietnam.

„Folosirea avioanelor pentru atacul 
și bombardamentul care a avut loc 
la 5 august 1964, este in mod evi
dent, uri act de război premeditat", 
se arată în declarație.

„Guvernul R. D. Vietnam denun
ță, în mod energic, în fața opiniei 
publice. mondiale actele de război 

menționate mai sus, comise de gu
vernul S.U.A. și cere ca aceasta să 
pună de îndată capăt tuturor acțiu
nilor de provocare și spionaj îm
potriva R. D. Vietnam, să înceteze 
războiul agresiv din Vietnamul de 
sud și să aplice, în mod just acor
durile .din 1954 de la Geneva cu pri
vire la Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam, profund 
preocupat de menținerea păcii, a 
respectat și aplicat întotdeauna. în 
mod scrupulos acordurile din 1954 
de la Geneva, cu privire la Viet
nam".

„Guvernul R. D. Vietnam. — se 
spune în încheierea declarației 
face cu sinceritate apel la țările 
care au participat la Conferința din 
1954 de la Geneva cu privire la In
dochina, la țările socialiste, și la ță
rile iubitoare de pace din întreaga 
lume, să dea dovadă de deosebită 
preocupare față de situația excesiv 
de serioasă creata de imperialiștii 
americani in Vietnam și Indochina 
și să ia rapid măsuri pentru a opri 
mîna ațîțătorilor americani la răz
boi, pentru a apăra pacea în Indo
china și Asia de sud-est, contribuind 
astfel, la apărarea păcii în lume".

PEKIN 6 (Agerpres).
Agenția China Nouă anunță că 

guvernul Republicii Populare Chine
ze a dat publicității o declarație în 
care se arată că „la 5 august avi
oane aparținind flotei americane au 
dat un atac prin surprindere împo
triva R. D. Vietnam, bombardînd 
în mod succesiv regiunile Nghe An, 
Hon Gay și Thanh Hoa. Astfel, 
imperialismul american a trecut 
„pragul războiului" făcînd primul 
pas spre extinderea războiului în 
Indochina. Situația este de o ma
ximă gravitate. Guvernul R. D. Viet
nam a înaintat un protest vehement 
pe lingă guvernul S.U.A. Guvernul 
chinez sprijină pe deplin poziția 
justă a R. D. Vietnam".

incidentele din
„Guvernul S.U.A., se spune in de

clarație, a pretins că flota america
nă a lovit și a scufundat două na
ve de război ale R. D. Vietnam. 
El nu poate aduce însă nici o dovadă 
în sprijinul acestei afirmații. Purtă
torul de cuvînt al R. D. Vietnam 
a subliniat că așa-zisul al doilea 
incident din golful Tonkin este doar 
o plăsmuire. Faptele au dovedit și 
vor continua să dovedească că așa- 
zisul incident este o minciună pusă 
anume la cale de imperialismul a- 
merican pentru a-și extinde războiul 
din Indochina".

„Bombardarea orașelor de coasta 
ale R. D. Vietnam care a avut loc 
la 5 august, se arată în continuarea 
declarației, reprezintă o acțiune pre
meditată din partea imperialismului 
american, pentru a extinde pas cu 
pas războiul".

In legătură cu aceste lucruri „gu
vernul Republicii Populare .Chineze 
declară următoarele în mod solemn : 
flăcările războiului de agresiune îm
potriva R. D. Vietnam au fost aprin
se de către Statele Unite. Deoarece 
Statele Unite au acționat în acest 
mod, R. D. Vietnam și-a cîștigat 
dreptul de acțiune pentru a lupta 
împotriva agresiunii și toate țările 
care sprijină acordurile de la Ge
neva au dobîndit dreptul de acțiu
ne pentru a ajuta R. D. Vietnam în 
lupta sa împotriva agresiunii. R. D. 
Vietnam face parte din lagărul so
cialist și nici o țară socialistă nu 
poate sta pasivă de o parte în timp 
ce R. D. Vietnam este spusă agre
siunii. R. D. Vietnam și China sînt 
vecine, strîns legate între ele ca 
buzele de dinți și poporul vietnamez 
este frate bun cu poporul chinez. 
Agresiunea Statelor Unite împotriva 
R. D. Vietnam înseamnă agresiune 
împotriva Chinei. Poporul chinez nu 
va sta pasiv de o parte fără să dea 
o raî.nă de ajutor. Datoria de sînge 
impusă de Statele Unite poporului 
vietnamez trebuie răsplătită. Guver
nul S.U.A. trebuie să înceteze ime
diat provocările sale armate împo
triva R. D. Vietnam și să puna ca
păt încălcărilor armate ale terito
riului, spațiului aerian și apelor te
ritoriale ale acestuia. Altminteri, gu
vernul S.U.A. trebuie făcut răspun
zător pentru toate gravele conse
cințe care vor decurge din aseme
nea acte".

MOSCOVA 6 (Agerpres).
Intr-o declarație data publicității 

de agenția TASS, în legătură cu in
cidentele care au avut loc în gol
ful Tonkin, se spune printre altele: 
„De ce oare au apărut nave și avi
oane americane de luptă în golful 
Tonkin, la multe mii de kilometri 
de țărmurile S.U.A. ? Doar este în
deobște cunoscut că acest golf scal
dă numai țărmurile R. D. Vietnam 
și R. P. Chineze, înfigîndu-se adînc 
în teritoriile acestor țări. Staționa
rea cu nimic justificată în această 
zonă a unor forțe armate maritime 
și aeriene și, pe lîngă aceasta, ..pa
trularea" unor țărmuri străine nu 
pot fi calificate prin sine însăși 
altfel decîf ca o acțiune vădit ostilă 
față de statele din această regiune.

Devine limpede de pe acum că 
staționarea forțelor maritime milita
re ale S.U.A. în golful Tonkin a

golful Tonkin
creat acolo o situație de natură să 
ducă lă complicații periculoase. Nu 
se poate să nu se țină seama de fap
tul că noile acțiuni militare ameri
cane se întreprind în condiții în ca
re forțele reacționare din S.U.A. și 
clica militaristă sud-vietnameză, care 
le îndeplinește voința, urmăresc stă
ruitor să obțină extinderea sferei de 
intervenție și de operațiuni armate 
americane asupra Republicii Demo
crate Vietnam".

„In cercurile autorizate sovietice, 
se arată în încheierea declarației, 
sînt condamnate cu hotărîre acțiu
nile agresive ale S.U.A. în golful 
Tonkin, care duc la o intensificare 
periculoasă a încordării deja exis
tente a situației din Asia de sud- 
est. Asemenea acțiuni, noi măsuri 
nechibzuite sau provocări în această 
regiune pot determina evenimente 
de natură să transforme incidentele 
care au avut loc într-un vast con
flict militar cu toate consecințele 
periculoase care decurg din aceas
ta. Răspunderea pentru asemenea 
consecințe va reveni, firește, Statelor 
Unite ale Americii.

NEW YORK 6 (Agerpres).
La 5 august a avut loc ședința 

Consiliului de Securitate. In cadrul 
ședinței, reprezentantul Statelor Uni
te, Adlai Stevenson, a prezentat ver
siunea guvernului S.U.A. cu privire 
la evenimentele din Golful Tonkin.

Reprezentantul Angliei a sprijinit 
poziția Statelor Unite.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
U.R.S.S. P. D. Morozov, a arătat 
că guvernul sovietic condamnă cu 
fermitate acțiunile S.U.A. care și-au 
trimis flota militară și au bombar
dat obiectivele de pe litoralul R. D. 
Vietnam și consideră că S.U.A. tre
buie să-și înceteze de îndată ac- 
(lunile militare împotriva R. D. Viet
nam. In caz contrar, întreaga răs
pundere pentru consecințele acestor 
acțiuni va reveni Statelor Unite.

Delegatul sovietic a propus o re
zoluție conform căreia trebuie invi
tați reprezentanții guvernului R. D. 
Vietnam să ia parte imediat la șe
dințele Consiliului de Securitate.

Delegatul Franței, R. Seydoux, a 
declarat că, după părerea delegației 
sale, trebuie audiate cele două părți 
care participă la conflict. El s-a pro
nunțat în favoarea invitării repre
zentanților R. D. Vietnam la șe
dințele Consiliului.

Consiliul de Securitate l-a împu
ternicit pe președintele S. Nilsen 
(Norvegia) să organizeze consultări 
în legătură cu invitarea R. D. Viet
nam. Apoi, ședința Consiliului de Se
curitate a :■ luat sfîrșit.

Declarația lui U Thant
NEW YORK 6 (Agerpres).
Cu prilejul primei aniversări a 

semnării Tratatului cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a dat publici
tății o declarație în care se spune 
printre altele:

„La ■ prima aniversare a semnării 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor, aș dori să-mi exprim 
speranța sinceră că în același sjjirit 
de reglementare și înțelegere care

a caracterizat încheierea acestui Tra
tat, precum și a acordului următor 
cu privire la interzicerea lansării 
pe orbită de obiecte avînd pe bord 
arme nucleare, vor fi realizate noi 
progrese în înlăturarea încordării 
internaționale și întărirea păcii ge
nerale, inclusiv încheierea fără în-, 
tîrziere a unui acord privind dezar
marea generală și totală sub un 
strict control internațional, conform 
cu scopurile O.N.U/*.

Situație încordată în Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres).
Corespondentul din Nicosia al a- 

genției France Presse relatează că 
începînd de miercuri seara în can
tonamentul trupelor O.N.U., din ca
pitala Ciprului, a fost declarată sta
rea de alarmă.

Intr-un comunicat al comandamen
tului forței O.N.U. din Cipru se 
arată că în ultimele 48 de ore si
tuația la Nicosia a devenit deosebit 
de critică. Trupe înarmate ale ci- 
prioților turci și greci au încălcat 
armistițiul stabilit de-a lungul „li
niei verzi" care separă cele două co
munități în capitala țării. In fața si
tuației care s-a creat, unul din con
tingentele daneze, însărcinate cu su
pravegherea „liniei verzi", a fost ne
voit să părăsească postul deținut, 
considerat ca fiind foarte periculos. 
Cererea comandantului suprem al 
forței O.N.U. din Cipru, generalul 
Thimaya, adresată vicepreședintelui 
Kuciuk, de a opri înaintarea ciprio- 
(ilor turci a rămas fără răspuns.

Totodată, un purător de cuvînt al 
O.N.U. a făcut cunoscut că în loca
litatea Theodoros, situată în nordul 
insulei au avut loc- în cursul zilei

de miercuri ciocniri armate între ci- 
prioții greci și turci, care s-au sol
dat cu victime atît de o parte cît și 
de cealaltă.

☆
NICOSIA 6 (Agerpres).
Zenon Rosides, reprezentantul per

manent al Ciprului la O.N.U., a so
sit miercuri seara la Nicosia.

Intr-o declarație făcută la sosire 
el a arătat că va înmîna președin
telui Makarios un raport asupra dis
cuțiilor pe care le-a avut la Ge

neva cu mediatorul O.N.U. în 
pru, Sakari Tuomioja.

înainte de a părăsi New York-ul( 
Rosides a avut o îndelungată între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, asupra unor as
pecte ale situației din Cipru.

☆
ANKARA 6 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Minis

terului Afacerilor Externe al Tur
ciei a făcut cunoscut miercuri sea
ra că guvernul turc nu va recu

noaște hotărîrea adoptată de guver
nul Ciprului, privind extinderea a- 
pelor sale teritoriale de la 6 la 12 
mile.

congo Stanleyville a fost ocupat 
de forțele răsculate

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres).
Forțele răsculate de sub condu

cerea lui Gaston Soumialot au ocu
pat miercuri după amiază, întregul 
oraș Stanlevville. al treilea oraș ca 
mărime din Congo, important centru 
de comunicație și de navigație de 
pe fluviul Congo.

Căderea Stanleyville-ului, arată 
agenția Associated Press. înseamnă 
în fond excluderea autorității gu
vernului central din întreaga regiu
ne de nord-est a Congoului.

După cum relatează ziarul „Libre 
Belgique", guvernul Congoului do
rește ca ofițerii belgieni, care se 
află. în Congo, să ia comanda e-

fectivă a trupelor guvernamentale. 
In cursul zilei de miercuri, ministrul 
afacerilor externe și cel al apărării 
al Belgiei, Paul Henri Spaak și 
P. W. Seghers au avut întrevecriji 
cu ambasadorul Belgiei în Coris.j, 
rechemat la Bruxelles pentru consul
tări în problema situației din aceas
tă țară. Tot în aceeași zi au avut 
loc consultări la care au participat 
șeful misiunii militare a Belgiei în 
Congo și M. Stuelens, consilier al 
primului ministru Chombe. După 
cum s-a anunțat la Ministerul Afa
cerilor Externe, discuțiile s-au re
ferit la „ajutorul tehnic-militar bel
gian acordat Congoului".
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In câteva rînduri

In jurul ideii creării 
unei comunități economice în Pacific

♦

♦
♦

♦

LONDRA 6 (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei engleze. 

Australia este de acord cu examina
rea proiectului de creare a unui bloc 
economic al țărilor din Pacific, opus 
Comunității Economice Europene. 
Varianta japoneză a acestui proiect 
urmează să fie examinată la 2 sep
tembrie ia Canberra în cadrul șe
dinței Comitetului japono-australian.

In legătură cu aceasta, un repre
zentant al ambasadei australiene 
din Londra a arătat că deocamdată 
elaborarea proiectului de creare a; 
unei Comunități economice a țărilor 
din Pacific se face exclusiv din ini

țiativă particulară totuși a spus el 
guvernul Australiei este dispus să 
examineze orice proiecte de această 
natură dar nu-și poate exprima deo
camdată punctul de vedere în legă
tură cu propunerile elaborate de că
tre Japonia.

Ideea creării unei Comunități E- 
conomiee in Pacific din care să facă 
parte Japonia, Australia, Noua Zee- 
landă, Canada și S.U.A.. a fost 
formulată pentru prima dată de că
tre o organizație japoneză de cerce
tări economice, apropiată guvernului 
japonez și de conducători ai Camerei 
de Comerț și industrie din Tokio.

4
*

♦
♦

4.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
* - .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LONDRA. — Nava comercială 
engleză „Guernes Coast" s-a cioc
nit cu vasul liberian „/Catcher" 
Nava engleză s-a scufundai, dar 
echipajul a reușit să se salveze.

SEUL. Postul de radio sud- 
coreean Donga anunță că salaria- 
ții de la universitatea „Yunse" din 
Seul au declarat grevă, cerînd 

sporirea salariilor. Greviștii au ho- 
tărît, potrivit postului de radio, să 
continue greva pînă cînd revendi
cările ior vor fi satisfăcute.

ROMA. Un grup de păstori 
din Carrara (Italia) au făcut din 
întîmplare o importantă descope
rire arheologică. Ei au dat de ur
mele unei vechi așezări, despre 
care arheologii spun că ar fi fost 
locuită de apuani — popor antic 
învins de romani. Arheologii con
tinuă cercetările.

STOCKHOLM. — La 5 august 
a încetat din viață, în vîrstă de 
75 de ani, scriitoarea progresistă 

suedeză Moa Martirisson.
AMMAN. — Potrivit relatărilor 

iordaniene. Irakul, R.A.U. și lor-

dania intenționează să construias- 
. că un canal care să lege portul 

Akaba și canalul de Suez. Chel- 
. tuielile pentru înfăptuirea aces

tui plan sînt evaluate la 10 mili
oane lire sterline. Proiectul pentru 
construirea acestui canal a fost 
propus de Irak și va 
spre examinare altor 
invitate să participe

. rea lui.
WASHINGTON. - 

gton s-a anunțat că
națională a partidului democrat, 
Care va avea loc la Atlantic Ci
ty, la 24 august, candidatura lui 
Lyndon Johnson la postul de pre
ședinte al S.U.A. va fi propusă de 
guvernatorul statului California, 
Edmund Brown, și de guvernatorul 
statului Texas. John Connallv.

1953, dindu-se posibilitatea și altor 
state afro-asiatice să adere la a- 
ceastă uniune și prevăztnd crea
rea a o serie de organisme ale 
uniunii. Convenția a fost semnată 
de 11 state arabe Marocul și Ara
bia Saudiiă au refuzat să semne
ze documentul.
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La Was-hîn- 
la convenția

CA1R0. — La Cairo și-a înche
iat lucrările Consiliul Uniunii ara
be de radiodifuziune. In ultima sa 
ședință a fost adoptată o conven
ție de colaborare între țările arabe 
in domeniul radiodifuziunii, prin 
care se lărgește convenția din
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se 
co-

MONROVIA. — Președintele 
beriei, William Tubman, a dat 
blicității un decret prin care 
suspendă relațiile politice și
merciale dintre Liberia și Portu
galia. Navele și Avioanele portu
gheze nu mai au acces în portu
rile și pe aeroporturile Liberiei. 
Decretul menționează, de aseme
nea, că nici o persoană de origi
nă portugheză nu se mai poate 
stabili în Liberia.

GENEVA. — Referindu-se la 
surse bine informate, agenția 
M.E.N. anunță că grupul țărilor 
neutre participante la lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a avut o întrunire con
sacrată problemei formării unul 
grup de lucru pentru а studia 
posibilitatea eliminării mijloace
lor de transportare la țină a arme
lor nucleare.
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