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U. R. U. M. Petroșani
Metalurgiștii de Ia Uzina de reparat utilaj minier din 

Petroșani au obținut în ziua încheierii lucrărilor Congresu
lui partidului o importantă victorie în muncă: ei și-au în
deplinit cu 7 zile mai devreme sarcinile de plan ce le re
veneau pe primele 7 luni ale anului.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, colectivul uzinei a 
realizat în acest răstimp o depășire a planului valoric la 
producția marfă de 2 400 000 lei, iar la producția globală de 
2 000 000 lei. Valoarea economiilor suplimentare obținute la 
prețul de cost, pe primele 6 luni ale anului, se cifrează la 
peste 770 000 lei. La succesul înregistrat a contribuit între
gul colectiv al uzinei șl în mod deosebit secțiile mecanică, 
construcții, reparații mecanice si turnătorie.

In bătălia pe care o dau minerii pentru realizarea unei producții 
sporite de cărbune brigada lui Baciu Ioan de la Lonea II ocupă un loc 
fruntaș.

Iată în clișeu pe cîțiva dintre membrii brigăzii discutînd cu șeful de 
brigadă la ieșirea din șut asupra sarcinilor pe a doua zi.

PROFIL

Șeful de manevră Murăreț Dumitru
Activitatea în stația Petroșani nu 

încetează o clipă. Mereu sosesc și 
pleacă trenuri, iar fiecăruia trebuie 
să i se efectueze cite o operație : 
chiar și celor ce tranzitează fără 
prelucrare li se efectuează anumi
te operații ca schimbarea locomo
tivei, proba frînelor etc.

In afară de operațiile de primire- 
expediere, un rol de seamă în bu
na desfășurare a serviciului în sta
ție revine și partidei de manevră 
de la manevra I. Acest mic co
lectiv de muncă se preocupă de 
compunerea șj descompunerea tre
nurilor, atașarea și detașarea de 
vagoane și o altă serie întreagă de 
operații incidentale. Pe vreme bună 
sau rea, componenții partidei sint 
prezenți la datorie și trenurile so
sesc și pleacă la orele fixate în 
graficul de circulație. De felul cum 
muncește partida de manevră de
pinde întreaga activitate a stației 
și în același timp realizarea unor 
importanți indicatori de calitate: 
toriaj și osii pe tren, regularitatea 
circulației, staționarea vagoanelor 
în tranzit cu prelucrare, osii mane
vrate etc. Fruntașă în această ac
tivitate este manevra condusă de 
cqmunistul Murăreț Dumitru.

In ultimul timp, partida de ma
nevră condusă de comunistul Mu
răreț Dumitru din stația Petroșani, 
și-a întețit munca, iar realizările nu 
au întîrziat să se arate. Astfel, da
torită unei bune organizări a lu
crului de manevță, strînsei colabo
rări dintre șeful de manevră și bi
roul tehnic al stației, toți indicato
rii de calitate sînt îndepliniți la 
vreme și chiar îmbunătățiți, toate 
trenurile compuse în tura lui Mu
răreț au plecat la timp și compuse 
la maximum de tonaj, reducîndu-se 
și staționarea vagoanelor în tranzit 
cu manevră.

— In fata colectivului nostru — 
spunea șeful de manevră Murăreț 
stau sarcini sporite, dar noi ne vom 
strădui să le facem față cu cinste.

Pentru munca sa de calitate, 
pentru felul cum se preocupă de 
ridicarea nivelului său profesional 
și al tuturor manevranților din 
partida sa, comunistul Murăreț es
te stimat și apreciat de întregul co
lectiv al stației. Faptul că lună de 
lună partida de manevră condusă 
de Murăreț este evidențiată în în
trecerea socialistă dovedește mun
ca depusă de acest mic colectiv.

I. CRJȘAN

Sectorul III Lupeni
Colectivul sectorului III de 

la mina Lupeni — cel mai ma
re sector minier din Valea Jiu
lui — a înscris un sticces deo
sebit pe agenda întrecerii so
cialiste. In seara zilei de 24 
iulie, din abatajele acestui sec
tor au fost extrase ultimele 
tone de cărbune în contul sar
cinilor pe primele 7 luni ale a- 
nului.

Izbinda își are izvorul în 
hărnicia de care au dat dova
dă brigăzile de frontaliști și în
special cele conduse de Ghi- 
oancă Sabin și Petre Constan
tin care, lucrînd cu randamen
te sporite, au extras din aba
taje mii de tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. De 
subliniat, de asemenea, faptul 
că pe întregul sector s-a rea
lizat un randament mediu de 
3,270 tone cărbune pe post. 
Pe această bază minerii de 
aici au extras de la începutul 
anului mai mult de 14 000 tone 
cărbune cocsificabil peste pre
vederile planului.

Sectorul III Pefrila
Ieri, in schimbul I, minerii 

sectorului III de la mina Pe- 
■ trila au raportat îndeplinirea, 
- - Înainte de termeil, a planului 

de producție pe primele 7 luni.
Acest succes vine să confir

me modul judicios în care și-a 
organizat colectivul de aici 
producția, asistenta tehnică și 
aprovizionarea cu materiale la 
locurile de muncă. Prin stră
dania întregului colectiv al 
sectorului s-a reușit să se ex
tragă în acest an peste sarci
nile de plan mai bine de 5 000 
tone de cărbune energetic. 
Randamentul mediu obținut pe 
sector depășește 4,100 tone 
cărbune pe post. Un aport 
substanțial la obținerea acestui 
rezultat l-au adus brigăzile 
conduse de minerii Rotaru 
Ioan, Laszlo Ștefan, Miclea 
loan, Purda Constantin și Jur- 
ca loan care au realizat, în a- 
batajele lor, randamente medii 
de 7—8 tone cărbune pe post.

Deschizătorul noii noastre istorii
Gu deosebită mîndrie și 

satisfacție am primit ves
tea că, la propunerea 
Comitetului Central, Con
gresul al IX-lea a aprobat 
in unanimitate ca partidul 
nostru să poarte denumi
rea de Partidul Comunist 
Român. Această denumire 
corespunde intr-adevăr cel 
mai bine schimbărilor ca
re au avut loc în societa
tea noastră, stadiului ac
tual de dezvoltare a parti
dului, scopului său final 
— construirea societății 
comuniste.

Așa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, au fost 
răsturnate clasele exploa
tatoare și cucerită pute
rea politică.

Această frază exprimă,

I

In jurul șefului brigăzii de zidari Gnad Oscar de la complexul ad
ministrativ Lonea II s-au strîns pentru o scurtă consfătuire șefii brigă
zilor de fierari, dulgheri, betoniști pentru coordonarea operațiunilor ce le 
vor executa fiecare.

Măreț program de înflorire multilaterală 
a României socialiste

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român s-a încheiat de sîm- 
bătă, dar oamenii muncii din Va
lea Jiului, împreună cu întregul nos
tru popor, continuă să trăiască din 
plin atmosfera înălțătoare a lucrări
lor sale, imensa bucurie de a fi 
contemporanii acestui eveniment de 
însemnătate istorică în viața parti
dului și a țării. Marile succese în 
dezvoltarea economiei naționale și 
a culturii, în ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, încununea
ză munca vastă politico-organizato- 
rică desfășurată de Comitetul Cen
tral, de organele și organizațiile de 
partid. Realizările de însemnătate is
torică obținute în anii regimului 

democrat-popular, transformările pro
funde care au avut loc în econo
mia țării, în structura societății, în 
viața celor ce.muncesc confirmă cu 
putere : justețea liniei politice a 
partidului, care se călăuzește în în
treaga sa activitate după învățătu
ra marxist-leninistă, aplicînd-o crea
tor la condițiile țării noastre.

„Triumful deplin al socialismului 
la orașe și sate, lichidarea pentru 
totdeauna în România a exploatării 
omului de către om — se arată in 
Rezoluția Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — re
prezintă cea mai mare victorie poli
tică a partidului nostru după cu
cerirea puterii: ea întruchipează în
făptuirea visurilor pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mal buni fii

ACTUALITATEA
ф Oficiul de specta

cole și turnee artistice 
din București a organi
zat un turneu oficial în 
Valea Jiului cu un 
spectacol intitulat „Con
cert de muzică popu
lară". Spectacolul con
cert va fi prezentat 
mîine, la ora 20, în sa
la Palatului cultural din 
Lupeni și joi, la ora 17,30 
și la ora 20,30 în sa

la Teatrului de stat din 
Petroșani. Iși dau con
cursul cunoscuți inter
pret de muzică popu
lară românească între 
care: Aurelia Fătu Ră- 
duțu, artistă emerită, 
Magda Constantinescu, 
Florica Florea, Ion Cris- 
toreanu. Formația in
strumentală este condu
să de Nicolae Novac.

pe scurt, o întreagă peri
oadă de luptă a partidu
lui și poporului în condi
ții grele, inegale, cu un 
adversar puternic, viclean 
și lipsit de orice scrupule, 
crud și gata la orice cri
mă, pentru a-și păstra po
zițiile de clasă.

Ca om ce am participat, 
pe măsura modestelor me
le posibilități, la acțiuni
le conduse de Partidul Co
munist Român, nu pot uita 
că acest nume scump ne 
inspira nouă, comuniștilor, 
un curaj și o perseveren
ță înzecită, în timp ce 
burghezia își pierdea din 
ce în ce mai mult capul.

Principalele lovituri ale 
burgheziei au fost îndrep
tate împotriva comuniști
lor, care erau scoși in a- 
fara oricărei legi, pentru

care nu exista cruțare a- 
tunci cînd erau prinși de 
siguranță.

Fără Partidul Comunist 
Român, în frunte cu glo
rioasa sa conducere care, 
din închisoare, a dirijat 
pas cu pas toate acțiunile, 
nu ar fi existat actul eli
berator de la 23 August 
1944. După aceea, în con
dițiile grele ale anilor 
1944—1945, partidul a fost 
cel care a mobilizat ma
sele populare pentru lupta 
antihitleristă, pentru re
construcția economiei pa
triei noastre. Tot din ini
țiativa lui s-a realizat u- 
nitatea clasei muncitoare, 
pas extrem de important, 
care a permis ca întregul 
popor, sub conducerea 
partidului clasei muncitoa
re, să realizeze succesele

ai clasei muncitoare, ai poporului 
român'*.

Adoptînd Directivele- cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
în următorii 5 ani și cu privire la 
valorificarea surselor energetice și 
electrificarea țării în următorii 10 
ani, Statutul partidului, stabilind o- 
biectivele fundamentale și sarcinile 
de viitor ale politicii noastre in
terne și externe, programul dezvol
tării întregii noastre societăți, cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român va rămîne înscris 
cu litere de aur în istoria României.

Așa cum se subliniază în Rezoluția 
adoptată, „Congresul stabilește că 
în centrul politicii partidului de 
construire a socialismului rămîne și 
în viitor industrializarea socialistă 
a țării, creșterea cu precădere a In
dustriei grele și în special a indus
triei constructoare de mașini'*, 
întregul nostru;, popor sprijină cu 
fermitate această linia directoare, 
deoarece s-a convins din propria ex
periență că industrializarea determi
nă creșterea impetuoasă a forțelor 
de producție, dezvoltarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a socialis
mului, introducerea pe scară largă 
a progresului tehnic, sporirea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelu
lui de trai al poporului, avîntul în
tregii economii. Industrializarea este 
singura cale care duce spre progres

(Continuare în pag. 2-a)

ф Mîine la ora 17, 
în sala clubului munci
toresc din Petrila va 
avea loc un concurs de 
șah între amatorii de 
pe șantierul din locc’I- 
tate.

ф Azi la ora 18, in 
sala clubului muncito
resc din Aninoasa este 
programată o audiție de 
muzică populară și ușoa
ră românească imprima
tă pe bandă de magne
tofon.

politice și economice de 
care astăzi sîntem cu toții 
atît de mîndri.

Sînt mîndru că pe car
netul meu de partid va 
figura această scumpă și 
glorioasă denumire. A- 
ceasta creează obligația 
pentru noi să dăm cea 
mai mare atenție primirii 
de noi membri de partid, 
pentru ca să fie împlinite 
exigențele maximale ce se 
cer astăzi membrilor de 
partid ; fermitate și prin
cipialitate marxisț-lenii 
niște, comportare demnă 
în societate, competență 
profesională; calea spre 
partid trebuie să fie des
chisă celor mai buni din
tre cei buni, celor mai 
cinstiți și conștienți ti
neri, devotați măreței 
cauze a construirii so
cietății comuniste.

IOSIF EȘEANU 
medic — Petroșani



STEAGUL ROȘU

SPORT• SPORT
Spwtacliiada da vară

In cadrul etapei orășenești a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
Întrecerile se apropie de sflrșit. In 
săptămâna Care a trecut au avut 
loc semifinalele la multe discipli
ne și finala la ramurile: fotbal, 
volei, tir.

La fotbal, în cadrul jocurilor din 
semifinale s-au Înregistrat următoa
rele rezultate: Constructorul mi
nier Petroșani — Jiul Petrila (sec
torul VIII mecanic) 1—6. In finală 
S-a întllnit echipa din Petrila cu 
cea a minerilor din Vulcan. Jocul 
s-a desfășurat in deschidere la me
ciul Jiul Petrila categoria В — Mi
nerul Deva și a dat cîștig de cauză 
petrilenilor cu 4—0 (2—0).

Și la volei competiția se apropie 
de sflrșit. Iată rezultatele : Parîngul 
Lenea — Preparatorul Petrila 2— 1; 
Minerul Uricani — Minerul Anl- 
noasa 1—2; Minerul Aninoasa — 
Energia Paroșeni 2—0. Cele mal 
bune echipe s-au dovedit a fi Pa- 
ringul Lonea și Minerul Aninoasa, 
care iși vor disputa finala.

In cadrul Întrecerilor de tir s-au 
mai obținut rezultatele: Macovel 
Gheorghe, Aninoasa — 82 puncte,- 
David Iosif, Petrila — 74 puncte și 
Zaharie Dumitru, Vulcan — 73 
puncte.

Concurs de orientare 
turistică

Slmbătă 24 iulie a. c„ în împre
jurimile orașului Petroșani s-a or
ganizat etapa orășenească a cam
pionatului republican de orientare 
turistică.

Deși la acest concurs au fost in
vitate mai multe asociații sportive 
și în mod deosebit acele asociații 
Unde turismul a cunoscut și cu
noaște încă o rodnică activitate,: la 
concurs au fost prezente doar un 
număr de două echipe feminine, 
ambele aparținînd asociației spor
tive C.C.V.J. Petroșani. Parcurgînd 
traseul fără nici o penalizare și 
realizînd un timp bun, echipa nr. 
2 a C.C.V.J. din care fac parte: 
Necșa Felicia, Bandolea Elena, 
Munteanu Viorica și Ijic Aneta a 
cucerit primul loc și o dată cu a- 
ceasta și dreptul de participare la 
etapa regională.

S. BĂLOI 
corespondent |

BASCHET Campionatul de calificare, 
etapa regională
In zilele de 24

ți 25 iulie a. c. 
s-a desfășurat pe 
Stadionul Jiul din 
Petroșani campio
natul de califica
re, etapa regio
nală, la baschet 
masculin.

Rezultatele teh
nice : ETAPA I: 
Știința Alba Iulia 
—S.S.E. Deva 57- 
84 (29—43); Aurul 
Brad — Jiul Pe
troșani 66—58
(33—31). ETAPA 
П-a : Aurul Brad 
—S.S.E. Deva ЗБ- 
59 (13—19); Ști
ința Alba Iulia — 
Jiul Petroșani 84 
—74 (37—25). E- 
TAPA IH-a: Au
rul Brad — Ști
ința Alba Iulia 
74—84 (34—33);
S.S.E. Deva — 
Jiul Petroșani 64 
—40 (28—12).

CLASAMENTUL 
FINAL: 1. S.S.E. 
Deva; 2. Știința 
Alba Iulia; 3. 
Aurul Brad; 4. 
Jiul Petroșani.

A arbitrat co
rect Atanasiu T. 
și Giurgiu L.

IN CLIȘEU : Un aspect din timpul campionatului.Proi. Gh. Pogorizi

Iu „Cupa. de vară.** Ia fotbal:

Jiul a învins pe Minerul Deva
la scor

Intii a fost so ar a Un soare pu
ternic ale cărui raze au sta’s ne
miloase șiroaie de transpirație nu 
numai din trupurile Infierbintate 
ale jucătorilor ci și din ale teme
rarilor și nelipsiților amatori ai 
spectacolelor fotbalistice. Ce-i drept 
înșă, fotbaliștii au fost cei mai 
greu „loviți" de săgețile bătrînului 
zeu antic Ra. Crăciun, Cazan, Ca- 
sandra, Martinovici, Nicoară, Sto
ker și pină și mezinul echipei Foca, 
aveau tricourile aburinde de parcă 
abia ieșiseră din baie. In sflrșit, în 
plină lună a lui cuptor pe stadionul 
din Petrila, unde s-a disputat înțîl- 
nirea dintre Jiul și Minerul Deva, 
a început să plouă... cu goluri in 
poarta devenilor; 1, 2, 3... 5, La
5—0, Jiul și-a stopat presiunea. 
Crăciun a dat consemnul: „gata 
băieți cu golurile. Să demonstrăm 
acum fotbal". Și au demonstrat 
încă cîteva minute. Apoi au uitat 
de consemn și fiecare a început 
să joace pe cont propriu. E drept 
că și adversarul le-a permis acest, 
lucru sau mai bine zis nu a prea a- 
vul ce să le facă pentru că pe te
ren a fost aproape ca și inexistent. 
Echipa de fotbal Minerul Deva 
s-a prezentat în întîlnirea cu Jiul, 
inexplicabil de slab. Nu-i mai puțin 
adevărat că nici Jiul nu a strălucit. 
Totuși nu au lipsit cîteva execuții 
tehnice și chiar concepții tactice 
gustate cu „căldură" de spectatori/ 
Și de astă dată Martinovici a fost 
vioara intii. Meciul înș,ă in gene
ral nu s-a ridicat la nivelul aștep-

Fruntașă la învățătură și sport
Eleva Jiga Elena de la Școala 

profesională- comercială' din Petro
șani era cunoscută cu citva timp 
în urmă doar printre colegele ei, 
ca fiind una dintre fruntașele la 
învățătură ale școlii. Acum însă ea 
e cunoscută și ca una dintre frun
tașele atletismului din Valea Jiu
lui. Deci, cum s-ar spune, fruntașă 
la învățătură și în sport. Iată cum 
s-au petrecut lucrurile. De curînd 
la Petroșani s-a ținut un concurs 
de atletism „Pentru cea mai bună 
aruncătoare". In jurul sectorului de 

tarilor In special datorită oaspeți
lor. Este cu totul nejustificat ca o 
echipă de categoria C, cu preten
ții de promovare in B, ca timp de 
90 de minute să nu șuteze decit o 
singură dată și atunci pe lingă 
poartă. Așa stînd lucrurile, nici nu 
a fost de mirare că Gram și Ion 
Vasile, cei doi portari ai Jiului, in 
lipsă de altceva mai bun, comen
tau meciul Împreună cu spectato
rii. Jucătorii de clmp au schimbat 
și ei (ca între adversari) citeva a- 
mabilități (? I). In echipa Jiul au 
mai fost foloșiți, alături de fotba
liștii cunoscuți din campionatul tre
cut, doi jucători, Foca Marcel și 
Dragos. Primul a avut o evoluție 
bună, a muncit mult, arătlnd reale 
calități cit și posibilități de dez
voltare în viitor. Dragos la pri
mul său meci în echipa Jiul, a co
respuns numai parțial. S-ar putea 
ca în viitor; după o mai bună in
tegrare in echipă, șă dea un ran
dament mai substantial.

Golurile au fost înscrise de Li- 
bardi (min. 3, 13 și 68), Martino
vici (min. 23) și Foca (min. 55). 
Deci scor final 5—0 pentru Jiul.

Formațiile: JIUL: Gram (I- Va
sile) — Nicoară, Pop, Frank (Foca), 
Cazan — Stoker, Crăciun — Marti
novici, Libardi, Casandra (Pero- 
nescu), Achim (Dragos). MINERUL 
DEVA: Bresar — Tițica, Garveni, 
Zamsa, RddStetler — Bejan, Lazăr 
— Radu (Adam), Molnar, Belea, 
Ambrus.

C, COTOȘPAN

aruncări, își anunțau participarea 
18 jucătoare, majoritatea eleve ale 
Școlii profesionale comerciale. Prin
tre concurente se afla și 
Jiga Elena. După terminarea 
concursului a primit diploma 
de cea mai bună aruncătoare. După 
acest concurs a continuat să se 
pregătească cu conștiinciozitate lâ 
lecții cit și la antrenamente. Anul 
școlar l-a încheiat cu bine numă- 
rîndu-se printre fruntașii la în
vățătură. Acestui succes a venit să 
i se adauge altul, în sport. La un 
recent concurs de atletism ea a o- 
cupat din nou locul I la aruncarea 
greutății, egalînd totodată recordul 
Văii Jiului la această probă de 8,60 
m ce aparținea elevei Răduț M.

In prezent eleva Jiga Elena, în 
vîrstă de 16 ani se află în anul II 
al Școlii profesionale comerciale și 
se pregătește cu asiduitate pentru 
confruntarea cu cele mai bune a- 
runcătoare de greutate din regiune. 
Cu siguranță că și la această con
fruntare va obține un rezultat cit 
mai bun. Posibilități de dezvoltare 
are suficiente.

Prof. IOAN CIOFÎCA 
secretar tehnic C.S.Q. Petroșani

CARNET
După-amiaza zilei de simbătă 

prevedea limp bun pentru dumini
că, In magazine forfota a durat 
pină tîrziu. In rucsacuri, și-a făcut 
loc tot ce trebuia pentru excursia 
de a doua zi; fructe, zarzavaturi, 
conserve, cafea.

Și intr-adevăr. Ziua de dumini
că s-a anunțat bună de dimineață. 
Cald și bine. Timp ideal pentru a 
ieși la aer liber, la iarbă verde. 
Spre Cimpu lui Neag, Peștera 
Bolii, Cabana Rusu, au început să 
se îndrepte mașini, motociclete sau 
drumeți întovărășiți de rucsacuri. 
Dealurile din împrejurimile loca
lităților miniere au fost împînzite 

л și ele de lume. Foarte multi ex
cursioniști au urcat cu mașinile 
pină la cabana Husu, unde au gă
sit un bogat sortiment de mîncă- 
rurl și băuturi reci. De aici au por
nit apoi în grupuri spre Paring, au 
urcat viriurlle Cirja și Mindra. La

(Urmare din рад. l-a)

și civilizație, asigură în fapt inde
pendența și suveranitatea națională, 
apropierea tot mai multi a tării 
noastre de nivelul statelor înaintate 
din punct de vedere economic.

Prin Directivele Congresului, mi
nerilor și celorlalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului le sînt trasate 
sarcini de însemnătate deosebită în 
înfăptuirea noului program de în
florire multilaterală a României so
cialiste. Colectivele minelor văii 
Jiului au primit cu entuziasm sar
cina pusă de noul cincinal în fața 
industriei cărbunelui de a spori 
producția pînă în 1970 la 20-22 mili
oane tone de cărbune. In orienta
rea stabilită prin pianul de 1Q ani 
cu privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării în 
perioada 1966-1975 spre creșterea 
mai accentuată a producției de căr
bune în vederea acoperirii necesa
rului de energie primară, minerii in
ginerii și tehnicienii industriei căr
bunelui din Valea Jiului văd o sar
cină de mare răspundere încredin
țată de partid, pentru a cărei înde
plinire sînt hotărîți să muncească cu 
abnegație, pricepere și inițiativă. 
Această hotărîre este viu reflectată 
de succesele deosebite pe care co
lectivele minelor Văii Jiului le-au 
obținut, în frunte cțt comuniștii, în 
perioada premergătoare și în zilele 
Congresului partidului. In peri
oada care a trecut pină acum din 
luna iulie, minerii Văii Jiului au ex
tras peste prevederile planului pes
te 13 000 tone de cărbune cocSifl- 
cabil și energetic; succes la care 
au contribuit în mod deosebit co
lectivul minei Lupani — care a ex
tras 7 740 tone de cărbune peste 
plan — cel al minei Aninoasa — cu 
2 763 tone — și colectivul minei Le
nea — cu aproape 2 000 tont de 
cărbune peste plan. Minerii Văii 
Jiului sînt hotărîți ca, prin inten
sificarea întrecerii socialiste, să 
dezvolte aceste succese spre a tran
sforma lunile care au rămas pînă 
la sfîrșitul anului într-o perioadă de 
încununare a muncii rodnica des
fășurate în cursul șesenaluiui, de 
pregătire intensă In vederea realiză
rii cu cinste a prevederilor sporite 
ale noului cincinal,

In anii socialismului, Valea Jiu
lui a devenit un puternic centru al 
industriei energetice. Energeticienii 
termocentralei Pâroșani și de ia ce
lelalte uzine electrice din Valea 
Jiului au sarcina de răspundere de 
a asigura un nivel ridicat în ex
ploatarea instalațiilor energetice, 
funcționarea sigură și la parametrii 
optimi a acestor instalații.

In sarcina pusă de Congres de a 
asigura bună întreținere și exploa
tare rațională a pădurilor, folosirea

Filme Tn aer liber
■ Duminică seara a a- privind realizările obli- condițiuni optime a 

vut loc pe stadionul nute de poporul român spectacolului cinemato- 
Jiul din Petroșani o în anii șesenaluiui șt gratie.
gală de filme româ- aspecte de la desfășu- Aseară amatorii de 
nești documentare șt rarea lucrărilor celui filme au urmărit pe a- 
de actualitate. Peste de-al IX-lea Congres al celași ecran producția 
1 000 de spectatori au Partidului Comunist So- „Divorț italian". Astă- 
urmărit cu începere de mân. Timpul bun și seară, la ora 20,30, va 
la ora 20,30 pe ecranul sonorizarea perfectă au avea loc iacă un spec- 
improvizat, secvențe permis urmărirea în tacol cu „Divorț italian".

IARBĂ VERDE
Rusu a fost duminică un adevărat 
parc de mașini. De unde veniseră ? 
Din Valea Jiului, din regiune și 
din țară. Inscripțiile UD, ВТ, В, 
OL, confirmau acest lucru. Muzica 
și antrenul i-au însoțit pe excursio
niști pînă seara tîrziu. Fete și bă
ieți, acompaniati de acordeoane și 
chitare și-au etalat priceperea în 
aerul ozonat al munților, înmires
mat de... fînul de curînd cosit. A- 
colo, sus, cîntecui s-a împrietenit 
cu sportul, iar berea de la gheață 
a completat bilna dispoziție. Alții 
au preferat să se instaleze pe ma
lurile Maleii, avînd în felul acesta 
avantajul unei beri reci pe căldura 
aceea dogoritoare de cuptor. Pe 
covoarele de verdeață s-au încins 
mese comune, la cate pofta de min- 
care nu s-a lăsat invitată. A fost 
una din duminicile cele mai „reu
șite" ale acestui iulie, pe care iu
bitorii naturii, amatorii de excursii

cîț mai completă a masei lemnoase, 
muncitorii forestieri din Valea Jiu
lui văd un puternic imbold de mun
că neobosită pentru îndeplinirea în 
Întregime a sarcinilor de plan, pen
tru ridicarea activității lor la nive
lul actualelor cerințe.

Dublarea în următorii 10 ani a pro
ducției de huilă a bazinului nostru 
carbonifer, îndeplinirea sarcinilor 
puse de Congres în fața celorlalte 
ramuri de activitate sînt sțrîns le
gate de realizarea volumului de in
vestiții. Organele economice, orga- 
nele și organizațiile de partid sînt 
datoare să acorde o atenție dșose- 
bită pregătirii din timp și acceleră
rii lucrărilor de construcții-mpntaje, 
respectării riguroase a termenelor de 
punere în funcțiune a noilor capa
cități de producție, creșterii eficien
tei economice a investițiilor.

In prevederile Directivelor privind 
sporirea volumului construcțiilor de 
locuințe, întărirea grijii organelor de 
proiectare, constructorilor, orhitec- 
ților pentru creșterea gradului de 
confort al apartamentelor, îmbunătă
țirea finisajului, înlăturarea unifor
mității și lărgirea varietății soluți
ilor arhitectorale la noile construcții 
de blocuri, constructorii de pe șan
tierele Văii Jiului găsesc un puter
nic îndemn la muncă entuziastă pen
tru dezvoltarea și Înfrumusețarea 
localităților noastre miniere, йй ma
sele largi ale celor ce muncești —- o 
vie expfesie a preocupării partidului 
pentru Înfrumusețarea vieții lor.

îndeplinirea cu răspundere a pro
gramului înfloririi României socia
liste elaborat de Congres constituie 
o cauză scumpă oamenilor muncii, 
deoarece in realizarea acestui pro
gram ei văd propria lor bunăstare 
și fericire. Ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii constituie 
scopul întregii politici a partidului 
nostru. Creșterea salariului real în 
1976 cu 26-25 la sută față de 1965, 
majorarea pensiilor, a veniturilor., 
reale ale țărănimii cu circa 20 la 
sută, mărirea volumului mărfurilor 
vîndute populației sînt numai cîteva 
din măsurile menite să asigure creș
terea bunăstării harnicului wsstru 
popor. ' ' .

Cel de-al IX-lea Congres ăl Parti
dului Comunist Român a înfățișat 
poporului tabloul unui viitor înso
rit. Punind entuziasmul, talentul și 
hărnicia noastră în slujba îndeplini
rii prevederilor planului cincinal, a 
planului de 10 ani privind valorifi
carea surselor energetice și electri
ficarea țării, vom transforma aces
te perspective în realități vii, mate
rializate prin creșterea impetuoasă a 
economiei naționale, dezvoltarea cul
turii și ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor, înflorirea României 
socialiste.

și drumeții, au savurat-o din plin.
Seara tîrziu, cînd soarele a sed- 

pdtat după creste, excursioniștii 
s-au întors acasă odihniți, recon
fortați' cu lorțe proaspete de mun
că. Și cit e de bine ca, după o 
săptămînă de muncă, sd te recreezi 
o zi în aerul curat al muhtilor, sd 
te expui la soare (nu mult pentiu 
că atunci nici iaurtul пи-ti mal 
ajută), să iaci baie, să-ti recon
fortezi forțele. Deci, ca o invita
ție : duminică la iarbă verde și la 
soare, prieteni I Cabanele, minuna
tele împrejurimi ale Văii Jiului 
sînt atît de ospitaliere 1

Un lucru însă ar mai trebui: re
pararea șoselei pină la cabana 
Rusu. Bine ar ii. S-ar înlătura orice 
problemă de transport. Pentru că 
pe actualul drum, mașinile circulă 
cu oarecare riscuri.

G. DINU
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PROPUNERI ÎNFĂPTUITE
Șl ALTELE UITATE
Acordînd im

portanta care se 
cuvine rezolvării 
propunerilor cetă
țenilor, comitetele 
executive ale sfa
turilor populare 
au întocmit o evi
dență clară a a- 
cestora.și au sta
bilit o serie d® 
măsuri pentru re
zolvarea lor.

In cadrul preo
cupărilor pentru înfăptuirea unor 
propuneri, s-a trecut la întocmirea 
documentațiilor și s-au făcut toate 
demersurile la timp pentru obți
nerea fondurilor necesare. Așa, 
de exemplu, s-a întocmit documen- 
tdtia pentru reamenajarea pieții din 
orașul Vulcan, pentru împrejmuirea 
școlii din cartierul energeticienilor 
—Sohodol — pentru repararea dru
mului Stadionului, străzilor, Viito
rul, Pîrîul Ștefan din Lupeni, Mi
nerilor din Lonea, Crividia și Dea
lului din Vulcan, strada Minei din 
Petrila și altele. Majoritatea lucră
rilor finanțate au fost începute, iar 
unele între care repararea trotuare
lor de pe stiada 23 August din Lu
peni și construirea unui trotuar pe 
strada, îecebal —- Vulcan — au și 
fost executate.

Numeroase alte propuneri au prins 
Viată dato?ită comitetelor executive 
ale sfaturilor populare care au aju
tat comitetele cetățenești, în frun
te cu deputății, în cunoașterea con
cretă a propunerilor alegătorilor din

Cu 20 de zile 
mai devreme

Era pe la siîrșitul lunii mai. In 
biroul său, inginerul Cosma Nico- 
lae, împreună cu tovarășul Costea 
Dumitru, secretarul organizației de 
partid, discutau în jurul cîtorva 
probleme din planul M.T.0.

—-jPa trebui neapărat să tăcem 
ceva сц circuitul de la puful 7 
Noiembrie — zise inginerul Cosma 
Nicolae, șeful sectorului IV tran
sport de la E. M. Vulcan.

...Conducerea tehnică a sectoru
lui s-a gîndit să treacă la înlo
cuirea șinelor de cale ferată de 17 
kg/m 1 cu șine de 24 kg/m 1.

Cel doi au întocmit pe loc pla
nul cu toate lucrările ce trebuiau 
executate în cadrul circuitului de 
la separafia minei. Lucrarea a tost 
încredințată spre a ti executată 
comunistului Homescu loan 1, îm
preună cu echipa sa din care lac 
parte Pantea Romulus, Pera Va- 
sile, Homescu loan II, Bercea loan 
și alți muncitori.

A doua zi oamenii au pornit la 
treabă. Comunistul Homescu loan 
s-a angajat să termine această lu
crare în cinstea Congresului parti
dului. Cele două trasee de trans
port de la puf la culbutoarele din 
separafie, lungi de pește 90 metri, 
precum și podttea circuitului du 
fost terminate cu 20 zile mai de- 
vre the.

D. ALBESCU 
corespondent

raza lor de activitate precum și a 
modului de rezolvare. Deputat! cum 
sînt SColnic Anton, Trandafir loan 
și Petrescu Florea din Vulcan, Cris- 
tea Aron, Alexandru Constantin, 
Polak Laura și Murgu Virgil din 
Lupeni, Smida Iosif, Mogoș Și- 
mion, Bertoti Ileana din Petrila și 
multi alții au fost principalii iniția
tori ai acțiunilor de înfăptuire a 
propunerilor. Ținînd o legătură per
manentă cu alegătorii din circum
scripțiile lor electorale ei au mobi
lizat cetățenii la muncile patriotice 
organizate.

Analizînd modul în care se re
zolvă propunerile, reiese faptul că 
unitățile aparținătoare sfaturilor po
pulare nu s-au preocupat în sufi
cientă măsură de includerea în pla
nurile lor de activitate a celor afe
rente lor. Astfel se explică de ce 
unitatea I.L.L. din Lupeni nici pînă 
în prezent nu a rezolvat repararea 
gardurilor de pe străzile principale 
ale orașului și nici revizuirea acope
rișurilor la casele din colonii. La 
fel,, în orașul Vulcan, deși au fost 
numeroase sesizări privind infiltra
țiile și pătrunderea apei provenită 
din ploi și dezgheț în multe aparta
mente aflate la ultimul etaj, nu 
s-au executat hidroizolațlile necesare. 
Nu au fost executate nici lucrările 
de reparare a jgheaburilor, burlane
lor și copertinelor de la blocurile 
din Uricani, Lupeni, Vulcan, Petri
la, Lonea.

In această direcție se face vino
vată și conducerea I.L.L. Petroșani 
pențru că n-a asigurat unităților sale 
cantitatea cerută de materiale în ve
derea executării reparațiilor nece
sare.

Cît privește pe sectoarele I.G.O., 
ele nu s-au îngrijit ca toate blo
curile să fie dotate cu recipient! pen
tru resturile menajere. In cartierul 
Ștefan din Lupeni, Colonia de jos 
și Gocoșvar din Vulcan, gunoiul me
najer nu se ridică cu săptămtnile, 
și ceea ce este și mai rău, în stră
zile Stadionului, După Cocs și Caro
lina din Lupeni, nici pînă acum nu 
s-a rezolvat problema apei potabile.

Propunerile privind îmbunătățirea 
iluminatului public, deși au fost în

bună parte rezolvate, în ce privește 
calitatea lucrărilor executate de 
I.R.E.H., îp special la Lupfal'și Vul
can, aceasta lasă mult de dOrit. Ba 
în unele locuri cum e six Adu Ghegr- 
ghe Șincai și Scolii profesionale, în 
străzile din Bărbăteni și Eroilor din 
Lupeni, unde datorită upor împreju
rări iluminatul a fost întrerupt, re- 
branșarea întîrzie, iar în cartierul 
energeticienilor ziua ard luminile 
pe cînd noaptea e întuneric beznă.

S-ar putea da numeroase exem
ple de propuneri înfăptuite precum 
și de cele neglijate, sau chiar ui
tate, fie de deputatul în sarcina că
ruia cădea rezolvarea, fie de unită
țile economice care au fosă solici
tate să-și aducă contribuția dor la 
rezolvarea lor. Bunăoară, adîncirea 
albiei pinului Morițoara din Vul
can, lucrare care trebuie sș 
fie considerată de primă urgentă, 
avînd în vedere pericolul de inun
dație ce-1 prezintă atît pentru depo
zitul de lemn al minei cît și pentru 
C.F.R. și separație, e lăsată pentru 
rezolvare pe seamă sfatplui popular. 
Or, acesta din lipsă de utilaje (un 
excavator și un buldozer) precum șî 
de fonduri pentru manoperă, nu 
poate executa lucrarea respectivă. 
Citată a rămas și propunerea pri
vind amenajarea unui solar pentru 
copii la blocurile de Intervenție din 
Sohodol ca și rezolvarea depozitării 
buteliilor de aragaz, în Vulcan.

Ținînd cont că la înfăptuirea celor 
mai multe propuneri, contribuția 
maselor constituie factorul hotărî- 
tor, comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să infor
meze cetățenii prin adunările popu
lare despre stadiul în care se 
află propunerile lor și să le arate 
măsurile adoptate pentru grăbirea 
lucrărilor rămase în urmă, mobill- 
zînd masele Ia înfăptuirea lor.

Tratarea cu atenție și сц înalt 
simț de răspundere a problemelor 
ridicate de cetățeni, studierea pro
punerilor sub toate aspectele, în 
scopul rezolvării lor, iată ce tre- 

:buie șă stea în centrul' activității 
Jiecărui comitet executiv, ăl fiecărui 
deputat!

MARGARETA MICA

AcfltHti 
9»spodftr«yll

La prățbArăUa luHW «U foșt or
ganizate în ultimul timp noi acțiuni 
gospodărești. In jurul stației de epu
rare a apelor reziduale și ă decan- 
torului nr. 4 au fost nivelate gropile, 
au fost amenajate noi căi de acces 
pentru transportul materialelor cu 
autocamioanele. Echipele conduse 
de Gșșpșr Emeric și Moldovan Nis
ter au nivelat terenul între spălă
torie și magazia nr. 5. Priptre cei 
că s-au bvidentiat in aceste acțiuni 
se numără Voievod Dumitru, Po
pescu Aurelian, Băcăniei Ioan, Ne- 
goie Iulian, Moldovan Teodor, Abru- 
deanu Ioen, Narita Petre, Tomșa 
Grigore, Pete» Aurelia și Alexa 
Teodor,

MARIN IACOB 
corespondent

■ ' —111' J.-"..’...' -

In control pe cablu) funleuiaralul.
Foto: N. MOLDOVEAN!)
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I. C. R. T. I. PETROȘANI
ANUNȚĂ

In toate magazinele 9.C.L. produse industriale din Valea Jiu-
lui s-au redus temporar prețurile incepînd eu data de 26 iulie pînă
lă 31 august a.e. la următoarele articole:

Pre) vechi Preț nou
Țesături de mătase (metrul) (metrul)

Art. Răduca imprimat 26 16,90

Art. Iuiia imprimat 36 23,40

Art. RuSalca imprimat 19,40 12,60
Art. Voal Primăvara imprimat 24,50 15,90
Art. Corina imprimat 22,90 1W
Ari. Oltenia imprimat 21,70 14,10

Brigada de zidari pietrari condusă de Balaite Pavel de pe șantierul 
de la Paroșeni al T.C.M.C. se bucură de o binemeritată apreciere dato
rită calității și randamentului pe care le obține la lucrările executate.

sl altele precum și la:
• Confecții de vară pentru femei, bărbați și Tldpii eu 30%
• Tricotaje de bumbac, fire sintetice și mătase artificială cu 30%

• Lenjerie bărbătească și adolescenți cu 30%
• Poșete, sacoșe și genți voiaj cu 35%

• Alte articole între 00—40%
Vizitați magazinele bine aprovizionate și folosiți-vă de avanta

jele oferite.
Vînzarea se va face și cu plata în rațe.

.............    ,, . ... —-- —.... ——-r——
— ——.......... • ---- - - -  ----- —■ -<■-

ANUNJ
Exploatarea minieră Aninoasa organixeată 

în ziua de 28 Iulie 1965, la sediul exploatării* 
un concurs pentru ocuparea următoare or posturi: 

O maiștri minieri 
• maiștri electromecanici

PROGRAM DE RADIO
2Я iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Cînlece patriotice; 5,25 Piese pen
tru pian de Granados; 5,45 Suita 
nr. 2 pentru fanfară de Save) Hor- 
ceag,- 6,00 Radiojurnal; 6,10 Melo
dii populare din diferite regiuni ale 
țȘrii; 6,35 Mici piese — mari inter
pret!; 7,00 Radiojurnal; 7,15 In 
ritm de Pașsodobie; 7,30 Sfatul me
dicului; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 Suma
rul presei; 8,00 Pe aripile melodi
ilor; 8,50 Dansuri interpretate de 
fanfară; 9,00 Duete comice din o- 
pere; 9,25 Cîntă Ana Bălăci, Du
mitru Bălășoiu și orchestra de mu
zică populară „Briulețul" din Con
stanța; 10,00 Buletin de știri; 10,03 
Miniaturi orchestrale de estradă;
10,30 Izvoare fermecate : jocuri cio
bănești. Prezintă Tea Preda; 11,00 
Arii din operete Îndrăgite; 11,35 

Dansuri simfonice; 12,00 Buletin de 
știri; 12,03 Muzică din operele lui 
Bellini; 12,45 Cîntece de dor și 
jocuri populare; 13,15 Concert de 
prînz; 14,00 Buletin de știri; 14,10 
La microfon soliști de muzică u- 
șoară; 15,00 Melodii de estradă; 
15,20 „Ghid muzical"; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologie; 16,15 
Cîntecul săptămînii : „Partidul, 
conștiință trează" de Radu Paladi, 
versuri de Ion Brad; 16,30 Roza 
vinturilor; 17,00 Scene de dragoste 
din opere; 17,33 Ritm și melodie; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Pro
gram de varietăți muzicale,- 19,00 
Arii din operetele lui Gherase 
Dendrino; 19,15 Realizările pre
zentului — temelia succeselor vi
itoare; 19,25 Concertul ales de 
dumneavoastră; 20,00 Radiegazeta 
de seară; 20,30 Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii; 20,45 

Noapte bună, copii; 20,55 Cîntă 
Ioana Crăciun și Terente Petrescu 
— melodii populare,- 21,15 Auto
graf pe o carte nouă; 21,30 De la 
o melodie la alta; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 22,20 
Din creația lui Wolfgang Amadeus 
Mozart; 23,00 Melodii pentru ore 
tîrzi'i; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Cîntă Lana Blttencourt; 
7,50 O riouă fbrmație la microfon,- 
taraful Casei de cultură din Foc
șani; 8,10 Pagini vesele din ope
rete interpretate de Virginies Ro
manovsky, Bimbo Mărculescu, 
Constanța Cîmpeanu, George Haz- 
gan,- 8,30 Virtuozi ai claviaturii: 
Alexandr Brailovski; 8,45 Piese in
strumentale de estradă; 9,00 Bule
tin de știri; 9,03 Farmecul unei 
melodii; 9,45 Coruri de copii; 10,00 
Concert simfonic; 11,00 Buletin de 
știri,- 11,03 Cvartetul cu pian opus 
16 în Re major de George EnesCu; 
11,45 Soliști de muzică populară; 
12,15 Estrada melodiilor; 12,45 Re

cital Magda lanculescu; 13,00 Bu
letin de știri; 13,Q3 Fragmente din 
opereta „Mascota" de Audran;
13.30 De toate pentru toți; 14,35 
Cîntece șl jocuri populare,- 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Melodii pen
tru toate vlrstele,- 15,30 Soliști al 
Teatrelor muzicale din Brașov 
și Constanta; 16,00 Popas folclo
ric pe plaiurile Munteniei; 16,30 
Cvartetul opus 77 nr. 2 în Fa ma
jor de Haydni 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Muzi
că ușoară de Gelu Selomonescu;
17.30 Pe teme medicale,- 17,40 A- 
nunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Concertul nr. 2 în re minor pen
tru pian și orchestră de Mac Do
well; 18,30 Capodopere ale litera
turii : „Ultima noapte de dra
goste, intlia noapte de război" de 
Camil Petrescu,- 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Interpret! de odinioară 
ai muzicii populare -. Theodor Za- 
vaidoc, Nicolae Buică și Luță lo
vită; 19,3ț) Din Istoria opere). Emi
siunea a XlV-a; 20,00 „Seara de 

vară" — muzică ușoară; 20.3Q Pe 
teme agrare,- 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 Interpret! ai muzicii 
din Chopin: Vladimir Horowitz; 
21,35 Oameni de seamă din istoria 
culturii: Stendhal; 22,00 Cîntă Va
leria Colojoară și Btnone Damiân 
— muzică populară; 22,15 Melodii 
lirice,- 23,00 Buletin de știri; 23,05 
Cvintetul în fa minor cu plan de
Cesar Frank; 23,48 „Luna argin
tie",- 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
28 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Winetou,- REPUBLICA : lanoșik, 
seria I și II,- PETRILA: Căliți în 
foc; LONEA: Legea și forța; IS- 
CRONI: Zbori pasăre; ANINOA
SA : Cerul și mocirla; PAROȘENI: 
30 ani de4 veselie; LUPENI — CUL
TURAL : Mă iubește, nu mă iu
bește; BARBATENI: Moral '63.
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Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică a U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres).
La Moscova a fost dat publici

tății comunicatul Direcției Centra
le de Statistică a U.R.S.S. în care 
se arată că in primul semestru al 
anului 1965 sporul producției in
dustriale a fost de 9,3 la sută în 
comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Cifrele menționate în comunicat 
indică la producția de energie e- 
lectrică, tractoare, excavatoare, hir- 
tie, 
de 
de 
de 
la
producția de turbine, de rășini sin
tetice și mase plastice, de utilaj 
chimic, televizoare, mașini de spă
lat, frigidere. In primul semestru 
al anului curent a crescut de pes-

ciment, fontă, oțel, extracția 
țiței și de cărbune, de minereu 
fier, utilaj metalurgic, aparate 
radio etc., o creștere de 5—10 
sută. A crescut, de asemenea,

te 1,3 ori producția de carne, brîn- 
zeturi și ulei vegetal și aproape 
de 1,5 ori producția de unt. In 
această perioadă au fost construi
te 500 000 de apartamente.

In primul semestru al anului 
1965 agricultura a primit 118 000 
tractoare, 36 000 autocamioane, 
37 000 combine cerealiere. A spo
rit producția de îngrășăminte mi
nerale și de mijloace chimice pen
tru protecția plantelor, precum și 
producția unor mașini agricole.

In comunicat se 
rirea șeptelului în 
hozuri.

Venitul realizat 
nomie națională a 
tă mai 
mestru 
dustrie 
mare.

menționează 
colhozuri și

spo- 
șov

pe întreaga 
fost cu 11 la su

mare decît în primul se
al anului 1964,
a fost cu 9 la

eco-

iar în in- 
sută mai

Vietnam * Forțele patriotice vicii lai li . jț[ intensifică acțiunile
militar 
cadrul 
unită- 
inten- 

ac-

SAIGON 26 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt 

american a declarat luni, în 
unei conferințe de presă că 
tile forțelor patriotice și-au
sificat in ultimele 48 de ore 
țiunea chiar în regiunea din ime
diata apropiere a Saigonului. El a 
menționat în acest sens luptele 
duse de patrioți in cursul zilei de 
duminică împotriva unor posturi

guvernamentale situate Ia mai pu
țin de 10 km de capitala sud-viet- 
nameză. Ei supun la o permanen
tă hărțuială trupele guvernamenta
le din provincia Locg An, 
mai 25 km sud de Saigon, 
ții, după cum a recunoscut 
torul de cuvînt, au pătruns 
meroase așa-zise
din apropierea Saigonului.

ia nu-
Patrio- 
purtă- 
în nu-

„sate strategice"

Mitingul din piața Trafalgar
LONDRA 26 (Agerpres).
La inițiativa Consiliului britanic 

pentru apărarea păcii în Vietnam, 
în piața Trafalgar din Londra a 
avut loc un mare miting la care 
au luat parte membri 
tului, conducători ai 
democratice, numeroși 
ai opiniei publice.

Luînd cuvîntul la miting, lordul 
Brockway, președintele 
lui britanic 
in Vietnam 
rea opiniei 
legătură cu

ăi parlamen- 
organizațiilor 
reprezentanți

Consiliu- 
pentru apărarea păcii 
a exprimat îngrijora- 
publice britanice în 
extinderea războiului

din Vietnamul de sud, care, după 
cum a subliniat vorbitorul, impli
că primejdia de a se transforma 
intr-un război mondial. El a cerut 
retragerea trupelor străine din 
Vietnamul de sud și traducerea în 
viață a acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care cheamă gu
vernul englez să se disocieze de 
politica și acțiunile Statelor Uni
te în Asia de sud-est și să înce
teze orice sprijin acordat guver
nului de la Saigon .

RUHR
Mine închise, 
mineri concedia^i

LUXEMBURG 26 (Agerpres).
La sediul din Luxemburg 

înaltei 
ropene 
ganism 
Franța, 
lia și 
nunțat 
plan de raționalizare a industriei 

. cărbunelui, în bazinul Ruhr au 
fost închise recent numeroase mi
ne, iar cei peste 6 100 mineri au 
fost concediați. Tot ca urmare a 
acestui plan, urmează să-și înce
teze activitatea, pină la sfîrșitul 
anului în curs, un grup de mine 
belgiene la care muncesc 850 de 
mineri.

sediul din Luxemburg al 
autorități a Comunității eu- 
a cărbunelui și oțelului (or- 
occidental care grupează 
Germania occidentală, Ita- 
țările beneluxului) s-a a- 
că, în conformitate cu un

O.S.A. se allă 
în pragul falimentului 
declară senatorul Manuel Tello

ALGER 26 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite :

Intr-o declarație făcută după pa
rafarea acordului franco-algerian 
în domeniul hidrocarburilor, șe
ful delegației algeriene, Abdesse- 
lam Belaid, ministrul industriei și 
energiei, a subliniat că aceste a- 
corduri „constituie baza fundamen
tală a unei colaborări solide" în
tre cele două țări și că ele „nu în
seamnă decît un punct de plecare" 
in relațiile viitoare.

In legătură cu participarea Fran
ței la dezvoltarea industrială a 
Algeriei, Abdesselam Belaid a men
ționat că aceasta se va concreti
za sub formă de echipament in

dustrial, lăsind Algeriei 
folosirii acestuia.

Ministrul a făcut cunoscut că, 
în viitor, va fi creat un institut 
algerian al petrolului, in vederea 
pregătirii, în țară, a cadrelor nece
sare acestei industrii.

La rindul său, șeful 
franceze, Jean 
tar de stat la 
lor Externe al 
printre altele,
scrie în contextul 
de lungă durată și dă un caracter 
de permanență și stabilitate rapor
turilor economice și politice, ba
zate pe dorința de apropiere" din
tre cele două țări.

libertatea

delegației 
de Broglie, secre- 
Ministerul Afaceri- 
Franței, a declarat, 
că „acordul se în- 

unei colaborări

Scrisoarea unor oameni de afaceri americani 
adresată președintelui

NEW YORK 26 (Agerpres).
Peste 100 de oameni de afaceri 

americani, creînd „Comitetul bnsi- 
nessmenilor pentru Vietnam", au 
adresat prin intermediul ziarului 
„New York Times" o scrisoare 
deschisă președintelui Johnson in 
care îl cheamă' să înceteze inter
venția americană și să dea popo
rului Vietnamului de sud posibili
tatea să instaureze în 
alegerea sa, un guvern 
independent.

Oamenii de afaceri americani 
cer președintelui să abandoneze 
ceasta orientare periculoasă

a-
Și

Johnson
drept prim-pas să înceteze rai
durile aeriene asupra Vietnamului 
de nord. Ne temem, se spune în 
scrisoare, că escaladarea va depă
și cadrul actualului război și se 
va transforma intr-un război nu
clear distrugător.

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres).

Senatorul Manuel Tello, fost 
ministru de externe ai Mexicului 
a declarat că O.S.A. se află In 
pragul falimentului din cauza di
vergențelor existente între țările 
membre, „care devin tot mai 
grave".

Criza acestei organizații, a „sub- 
liniat Tello, datează de mai mulțl 
ani, iar simptomul cel mai evi
dent îl constituie amînarea pe ter
men nedefinit a celei de-a 
conferințe interamericane, 
trebuia să aibă Ioc în anul

11-a 
care 
1959.

Criza dominicană continuă

Stuttgarter Zeitung** despre „Criza C.E.E.**
BONN 26 (Agerpres).
Sub titlul „Criza C.E.E.", ziarul 

„Stuttgarter Zeitung" publică un 
articol semnat de Dieter Cycon în 
care se spune, printre altele: 
„Convorbirile dintre președinții de 
Gaulle și Saragat au confirmat im
presia că nu există o soluție ra
pidă pentru criza care se dezvoltă 
în cadrul C.E.E. Ea va dura pină 
în toamnă și în orice caz 
pă alegerile din Germania 
tală.

Si dacă nu se întîmplă 
ne, adică dacă, de pildă,
nu vor aduce la Bonn un guvern 
care să acorde partenerului fran
cez o pondere tot atît de mare 
ca celui american, atunci criza nu 
va putea avea ca rezultat decît

pină du- 
occiden-

o minu- 
alegerile

crearea unei Europe (occidentale) 
avînd cu totul alte trăsături decît 
cele preconizate inițial. Ea va fi 
mai puțin „supranațională" și mai 
mult marcată de insistența Fran
ței privind respectarea suveranită
ții naționale a tuturor țărilor mem
bre".

Articolul atribuie această evolu
ție „calculului greșit" al Comisiei 
C.E.E. „Președintele ei, profesorul 
Hallstein, spune autorul articolu
lui, a considerat că poate specula 
importantele interese franceze în 
ce privește realizarea unei piețe 
agrare comune ca o armă pentru 
a smulge guvernului de la Paris 
aprobarea pentru o Europă „su
pranațională"... Aceasta a consti
tuit o provocare la adresa intre-

care 
mult 

inde- 
a fost 

Comisia

gii politici a Iui de Gaulle, 
In ultimul timp insistă mai 
decît oricînd înainte asupra 
pendenței naționale. Nefast 
în primul rind, faptul că
C.E.E. a supraevaluat forța ideii 
supranaționale în Europa occiden
tală".

Autorul articolului conchide că 
criza în curs va dezvălui tot mai 
mult „slăbiciunile Comisiei C.E.E.", 
condusă de profesorul Hallstein. 
„Există temerea că după ofensiva 
eșuată a y^,supranaționaliștilor", 
contraofensiva lui de Gaulle va 
afecta și alte elemente supranațio
nale ale structurii C.E.E. poate 

anumite drepturi ale Comisiei sau 
votul majoritar, care urma ca 
începînd din 1966 să devină moto
rul integrării europene".

SANTO DOMINGO 26 (Ager
pres).

Criza dominicană continuă. Pină 
în prezent, misiunea de mediere a 
O.S A. nu a reușit să aducă la 
masa negocierilor părțile aflate în 
conflict. Se relevă că sub presiu
nea exercitată de misiunea O.S.A., 
care s-a intensificat în ultima 
săptămînă, s-ar putea spera ca li
derii militari ai ambelor părți în 
conflict să ia loc împreună la o 
masă a tratativelor. Se menționea
ză in acest sens declarația co
mandantului forțelor navale 
junta militară imbertistă, care 
spus că personal se declară 
acord să participe la o discuție 
liderii forțelor constituționaliste

în
a 

de
cu
in

prezența misiunii O.S.A. La 
dUj lor, reprezentanții guvernului 
constituțional care s-au întîîpit cu 
membri ai misiunii O.S.A. au de
clarat că sint în general de acord 
cu constituirea unui guvern pro
vizoriu prezidat de Hector Garcia 
Godoy, dar că acest guvern ar 
trebui să ducă la restabilirea or- 
dinei constituționale pe baza con
stituției din 1963. Forțele imbertis- 
te insă insistă asupra intențiilor 
lor de înlăturare prin forță a gu
vernului constitutionalist. La o adu
nare" a imbertiștilor care a avut 
Ioc duminică la Santo Domingo, 
șefii militari ai juntei de la baza 
San Isidro s-au declarat pentru o 
acțiune „de curățire" a zonei de
ținute de constituționaliști.

КШ1: Peispettlia ші иііцшгі amopim
BRUXELLES 26 (Agerpres).
Congresul național al Partidului 

socialist din Belgia a aprobat du
minică participarea acestui partid 
la proiectata coaliție guvernamen
tală cu Partidul social-creștin. Ho- 
tărîrea Congresului deschide pers-

rî Il-

DELHI. — Primul ministru lao
țian, prințul Suvanna Fuma, a so
sit luni in Capitala Indiei, unde 
va avea timp de două zile con
vorbiri cu o serie de oficialități 
ale acestei țări.

După cum se știe, acest acord a in
trat în vigoare la 1 decembrie anul 
trecut.

structbrii de la acest institut au 
construit și un alt dispozitiv elec
tronic care sortează cutiile după 
calitate.

sat in Texas un balon dublu pur- 
tind un telescop și aparataj foto
grafic. Balonul se va ridica la o al
titudine de cîțiva kilometri și va 
iotograiia planeta la o comandă 
transmisă prin radio de pe Pămint.

pectiva unei soluționări apropiata
a celei mai îndelungate crize de
guvern din Belgia din perioada
postbelică. In favoarea coaliției au 
votat 672 de delegați, împotrivă 
356, iar 14 s-au abținut. Rezulta
tul votului, urmînd unei dezbateri 
furtunoase in cadrul căreia per
sonalități de frunte ale partidului 
s-au opus reînnoirii coaliției 
social-creștinii, indică faptul . 
viitorul guvern belgian nu 
dispune, după cum apreciază 
servatorii, de poziții solide în , 
lament și în țară.

cu 
. că

va 
ob- 

par-

VARȘOVIA. — Ziarul „Tribuna 
Ludu" relatează că in acest an au 
fost electrificate în Polonia peste 
1500 sate, peste 40 000 de gospo
dării individuale și cca 200 de gos
podării de stat și filiale ale S.M.T.

NEW YORK. — Nelson Rocke
feller, guvernatorul New Yorku- 
lui, a anunțat in cadrul unui in
terviu televizat că a hotărit să nu

BERLIN. — La 23 iulie la Tirana 
a fost semnat un acord privind co
laborarea in domeniul navigației

maritime intre R.D. Germană și 
P. Albania.

BRUXELLES. — Ministrul de ex
terne al Turciei, Hasan Isîk, a so
sit duminică seara, pe calea aeru
lui, la Bruxelles. Agenția France 
Presse menționează că Isîk, care va 
rămîne o săptămînă în capitala Bel
giei, va prezida marți după-amia- 
ză reuniunea Consiliului de aso
ciere Turcia-Piața comună, in 
cursul căreia vor fi examinate pri
mele rezultate ale aplicării acordu
lui de asociere a Turciei la C.E.E.

candideze la alegerile preziden
țiale din 1968.

Rockefeller este considerat unul 
din candidații posibili ai Partidu
lui republican pentru postul de 
președinte.

SOFIA. — La Institutul de cer
cetări științifice pentru industria a- 
limentară din Plovdiv a fost con
struit un dispozitiv electronic care 
determină, cu o mare exactitate, 
vidul din cutia de conserve. Con-

R.

VARȘOVIA. — La Zamosc (Vo
ievodatul Lublin) a intrat recent 
în producție o nouă fabrică 
mobilă, 
șini și 
agenția 
le mai

SAN JOSE. — Costa Rica se 
pronunță pentru dezvoltarea comer
țului cu țările socialiste, a decla
rat la o conferință de presă preșe
dintele țării. Francisco Orlich.

Această declarație a fost făcută 
ca răspuns la cererile cercurilor 
de dreapta de restringere a relați
ilor comerciale cu țările socialiste

Furtuni și ploi torențiale 
în Chile

de 
Fabrica, înzestrată cu ma- 
utilaje moderne, subliniază 
P.A.P., este una dintre ce
rneri din întreaga Polonie.

YORK. — Pentru a obține 
mai clare ale planetei Sa-

NEW
imagini 
turn, specialiștii americani au lan-

TUNIS. — La 25 iulie, Tunisia 
a sărbătorit Ziua proclamării re
publicii. In capitală și alte orașe 
ale țării au avut Ioc festivități.

Cu prilejul aniversării, în loca
litatea Sousse a fost inaugurată, în 
prezența președintelui Burghiba, 
prima fabrică de automobile din 
țară.

SANTIAGO DE CHILE (26 Ager- 
preș).

Violente furtuni însoțite de ploi 
torențiale s-au abătut duminică in 
regiunile din centrul și sudul 
statului Chile, provocînd mari 
inundații și lăsind fără adăpost mii 
de persoane. Potrivit primelor eva
luări au fost omorîte opt persoa
ne, alte zeci de persoane au fost 
date dispărute, iar 5 000 de locuin
țe au fost distruse. Cel mai mult 
au suferit de pe urma acestor inun
dații locuitorii din Valparaiso șl 
Aconcagua.
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