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Obiectivele stabilite de Congres —

Colectivul sectorului IV de 
la mina Vulcan a dat peste 
plan de la începutul anului 
10 000 tone de cărbune. Un 
aport substantial la obținerea 
acestui rezultat l-au adus mi
nerii din brigada condusă de 
Șerban Nicolae care au extras 
în plus aproape 6 000 tone de 
cărbune de bună calitate.

IN CLIȘEU: Un schimb al 
brigăzii lui Șerban Nicolae, la 
o discuție înainte de intra
rea în șut.

Citiți în pagina IV-a

• Prezențe românești

• Problema cipriotă

• Evoluția situației politice 
din Grecia

• 100 de avioane americane 
doborîte de forțele patriotice 
laoțiene

• Sporirea activității mili
tare americane in Tailanda

imbold spre noi succese 
in munca
3344 tone de cărbune peste plan

Minerii de Ia Aninoase răspund prin fapte sarcinilor deosebi
te stabilite prin hotărîrile celui de-al IX-Iea Congres al Partidului 
Comunist Român în legătură cu dezvoltarea producției de 
cărbune și îmbunătățirea calității acestuia.

In zilele de 28 și 29 iulie minerii aninoseni au reușit să 
extragă peste plan mai mult de 400 tone de cărbune de bună 
calitate. De la începutul acestei luni și pînă în prezent, planul 
de producție pe întreaga exploatare a fost depășit cu 3 344 tone 
de cărbune. Randamentul obținut pe mină este de aproape 
1,500 tone de cărbune pe post, față de 1,425 tone planificat. 
Colectivele sectoarelor III și II au adus o prețioasă contribu
ție la dobîndirea acestor rezultate. Minerii din cele două 
sectoare au extras în plus, de Ia începutul lunii iulie, 1 400 
și, respectiv, 800 tone de cărbune peste prevederile planului 
de producție.

Din abatajele minei Lonea
însuflețiți de mărețele obiective trasate de cel de-al 

IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, minerii de la 
Lonea muncesc cu avînt pentru sporirea producției de cărbune 
și realizarea de randamente mari.

In perioada ce s-a scurs din această lună, din abatajele 
minei au fost extrase peste plan 2 087 tone de cărbune ener
getic. Un succes deosebit l-au obținut colectivele sectoare
lor IV și V care și-au îndeplinit cu mult înainte de termen pla
nul pe primele 7 luni ale anului, dînd în plus însemnate canti
tăți de cărbune. Sporul de producție a fost realizat de minerii 
de aici pe seama creșterii productivității muncii cu 7 la sută 
față de cea planificată. Lucrînd cu randamente de 7-8 tone căr
bune pe post, brigăzile minerilor Bîrluț Clement, Fatol Vasile, 
Boboc Victor, Molnar Traian, Popa Ioan și altele de la mina 
Lonea au reușit să extragă în luna iulie între 700-1 200 tone 
de cărbune peste plan.

Realizări însemnate la mina Dîija
Pe graficul de producție al minei Dîija au fost înscrise 

noi cifre care oglindesc hărnicia minerilor de aici. In ziua de 
29 iulie, de exemplu, colectivul minei a dat peste sarcinile de 
plan 110 tone de cărbune. Desfășurînd larg întrecerea socia
listă și aplicînd unele metode și inițiative valoroase de lucru, 
minerii dîljeni au reușit să extragă în perioada 1-30 iulie 
1 142 tone de cărbune peste prevederile planului. Cele mai 
însemnate realizări în sporirea producției de cărbune le-au do- 
bîndit brigăzile conduse de minerii NistOreanu Gheorghe, Ștef 
Petru și Rotaru Dumitru.

сЛЬі'ііDeufiiL de liceu

Printre absolvenții 
Școlii medii Petro
șani, care, în 26 iu
nie a. c., și-au luat 
rămas bun de la pro- 
tesori și colegi, s-a 
aflat și Oprișiu Cor
nel. Absolvirea cla
sei a XI-а i-a confir
mat pregătirea con
știincioasă în cei 11 
ani de școală, de-a 
lungul cărora a ob
ținut numai note de 
10. Maturitatea, de 
asemenea, a trecut-o 
numai cu note bune 
(media generală 9,66 
— cea mai bună din 
școală), fiind felicitat 
de președintele co
misiei de examinare 
pentru modul exem

plar în care s-a pre
zentat.

Dar tinărul Oprișiu 
Cornel nu s-a mul
țumit doar să învețe 
pentru sine, ci și-a 
ajutat întotdeauna și 
colegii de clasă, fi
ind stimat de ei, a- 
predat de profesori.

După absolvirea 
școlii medii, Oprișiu 
Cornel, nu a încetat 
învățătura, ci a in
tensificat-o. In 2 
septembrie il așteap
tă o nouă confrun
tare : examenul de 
admitere în Institutul 
Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din 
București. Pregătirea 
lui * temeinică din 
anii de liceu, perse
verența și modestia 
care îl caracterizea
ză, toate acestea vor 
contribui, desigur, la 
trecerea cu succes șl 
a acestui examen... 
nu prea ușor.

Exemplul lui Cor
nel este urmat de 
sora sa, Oltea. Opri
șiu Oltea este una 
dintre, elevele frun
tașe ale Școlii medii

Petroșani. Anul a- 
cesta ea a promo
vat clasa a IX-a 
cu media generală 
10. Acum e în va
canță. Se odihnește 
și... îl mai ajută pe 
Cornel. Cum ? Supli- 
nindu-1 la unele tre
buri gospodărești. 
Oricum, el trebuie 
să învețe. In vara iui 
1967, Oltea va ii cea 
care va trebui să se 
pregătească pentru 
admiterea la facul
tate. Atunci o va a- 
juta fratele ei, stu
dentul Oprișiu Cor
nel.

Absolventul de li
ceu Oprișiu Cornel 
este un exemplu 
demn de urmat, un 
element cu care 
Școala medie Petro- 
șahi se poate mîn- 
dri pe bună drep
tate. Asemenea tineri 
trăiesc și cresc as
tăzi în România so- 
ciălistă, unde se 
bucură de condiții 
minunate de viață, 
muncă și învățătură.

G. DINU

PE MARGINEA PROIECTULUI 
NOII CONSTITUȚII
Patria noastră socialistă

Am luat cunoștință cu o deose
bită bucurie și satisfacție de pro
iectul noii Constituții a țării noas
tre. Aici sint consfințite cu
ceririle istorice ale poporului 
român, sub conducerea partidu
lui comuniștilor, pe drumul con
strucției socialiste. Cea mai mărea
ță cucerire a noastră e cea consfin
țită în primul articol al proiectu-

Expresia grijii 
pentru om

Din prevederile proiectului noii 
Constituții iese pregnant In evi
dență grija partidului și guvernu
lui pentru om.

Mă voi limita să citez doar unul

iui de Constituție: „România este 
republică socialistă". Aceste cîte- 
va cuvinte întruchipează realitatea 
visurilor noastre și chiar a înain
tașilor noștri, drumul ce l-a parcurs 
poporul' român de la eliberarea sa 
de sub exploatarea burghezo-mo- 
șierească, spre lumină, în noua 
societate — socialistă.

In România, poporul muncitor a 
făurit o economie socialistă unita
ră bazată pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție, o 
industrie modernă, în plină dezvol-

AUREL CRISTEA
deputat în Marea Adunare Națională 

miner, șef de brigadă, Aninoasa
(Continuare în pag. 3-a)

♦ Astă seară Ia ora 20, în sala Pa
latului cultural din Lupeni, are Ioc o 
gală de box interregională. Participă 
sportivi din regiunile Oltenia, și Hu
nedoara.

ф Pe sladionul din Ltlpem, ora 
14,45 — campionatul orășenesc la 
fotbal pentru copii: Minerul Lupeni- 
Jiul Petroșani; ora 15,45 — „Cupa 
R.P.R." la fotbal: Minerul Urlcani- 
Minerul Vulcan; ora 17,30 — 2noa 
de vară" Ia fotbal: Minerul Lupeni- 
Jiul Petrita.

ф Tot mîine, la ora 17,30, pe 
stadionul din Petrila — „Cupa R.P.R." 
la fotbal: Preparatorul Petrila-Parîn- 
gul Lonea.

ф Cu începere de la ora 9, la 
ștrandurile din Lupeni, Paroșeni, Pe
trila au Ioc concursuri populare de 
înot organizate de asociațiile spor
tive din localitățile respective.

ф Cabanele din împrejurimile 
Văii Jiului, bine aprovizionate vă 
așteaptă ospitaliere.

dintre articolele proiectului care 
ilustrează elocvent nemărginita 
grijă a statului nostru față de po
por. In articolul 20 se spune : „Ce-

GHEORGHE MĂGUREANU 
șeful Oficiului de prevederi sociale 

Petroșani

(Continuate în pag. 3-a)

0 initiative 
care trebuie extinsă

Era pe la ora prînzului cînd în 
biroul secției de reparații mecani
ce de la U.R.U.M.P. telefonul a 
sunat shicent.

— Da. Voinea la telefon.

— La comitetul de partid ? V iu 
imediat.

La comitetul de partid al uzinei 
erau adunați șefii secțiilor și se
cretarii organizațiilor de bază.

— Iată despre ce este vorba — 
îi informă tovarășul Găgean Du
mitru, secretarul comitetului de 
partid. Sîntem solicitați să partici
păm, după terminarea primului 
schimb, la o acțiune de muncă ob
ștească. Vă rog să ne ajutați să 
mobilizăm oamenii.

Vestea s-a răsplndit în cîteva 
minute in toată uzina. După ce 
sirena a sunat ora 14, pe poartă 
oamenii s-au revărsat ca un to
rent.

...Pe terenul dintre străzile Insti
tutului și Berzei, unde s-au demo
lat de curînd cîteva clădiri, și-au 
dat întîlnire lucrătorii din toate

secțiile uzinei. Aici puteau fi vă- 
zuți Pavel Mircea și Inel Romulus 
de la turnătorie, Ivan Maria și 
maistrul Csibula Iosif de la sculă- 
îie, Maghiar Vasile și Micu Con
stantin de la construcții metalice, 
maiștrii Voina Petru, Anghel Vio
rel și tehnicianul Bucinschi Con
stantin, inginerii Crăciun Dumitru, 
Sz'abo Zoltan și mulți alții. îndru
mată de secretarii organizațiilor 
de bază, activitatea a început cu 
însuflețire. Unii, înarmați cu lo- 
peți, au curățat trotuarul de. mo
loz, alții au strins in grămezi bo
lovanii și bucățile de zid. Presăra

tă cu glume, munca s-a desfășu
rat într-o atmosferă de veselie. La 
această acțiune obștească menită 
să contribuie la înfrumusețarea 
unuî colț al orașului Petroșani au 
participat peste 500 de salariați ai 
U.R.U.P.M. Pentru ca pe locul 
creat să se amenajeze cit mai cu
rînd un spațiu verde, ar fi bine 
ca inițiativa colectivului U.R.U.M.P. 
să se extindă, iar în zilele urmă
toare și salariații altor întreprin
deri și instituții din Petroșani să-și 
aducă aportul la înfrumusețarea o- 
rașului.

M. C.



STEAGUL' ROȘU

V A R 0 E T
Originea laoului Ursu

balnear

un eficient aparat de

Fiola colorați mai 
da jumătate, indici «tarea de ebrie 
Aleooscopul românesc «ale ușor per
și tetodati extrem de sensibil la cele 
miel variații «ie conținutului d» al
in singe, determlnind achimbaraa ra-

IN FEL SI CHIP

Intîlnire într-un cadru plăcut. In clișeu : casa scărilor unui bloc din 
cartierul Braia II Lupani.

Tehnica ріоыпіа 
originali
Dumitru Drlghicdanu din Focșani face 

de 7 ani picturi șl desen compnilțional, 
folosind o tehnici puțin obișnuit*. Bl lu- 
ereaăl deodati cu ambele mlini, realiaind 
peisaje, portrete șl schițe ort*, mentale din 
cele mai diferite domenii. La desenele si
metrice, de pildl, ambele mlini execuți 
sincronizat mișclri in sensuri diferite, de 
o Mare perfecțiune dimensionali, ier la 
cele asimetrice Miinlle lucreeăl indepen
dent, Tehnica desenatorului, pasiunea Iul 
pentru acest gen de aril it permit el rea
lizeze planșe intr-un timp extrem de scurt, 
nedeplșlnd citeva minut».

Alooosoop
Alcooscopul este 

control utlllșet îndeosebi d» servirile de 
clrculeție rutieri din numeroase țâri, Si- 
necunoscutul dlspoiitlv, temut de șoferii

In urm» cercetărilor întreprinse de oa
menii d« știință ș-a constatat că pe locul 
unde te «flă cunoscute stațiune balneo
climaterică Sovatș a existat cu milioane 
de ani in urmă laguna unei mări. Pin a- 
ceastă lagună n-șu mai rămas decît stra
turile de Săre rezultate în urma evapo
rării apei. Acestea au fost apoi acoperite 
de lava unor vulcani, astă»! In Întregim» 
stinși. Apa rlariler adunați in dolinele 
vulcanica a dat naștere măi iirsiu la citeva 
laeuri. Unul dtn're «oastea «ete și cu
noscutul ktc Urlu, care are o suprafață 
d« 41000 m p. tacul este unic In lum« in 
f«Iul slu. ta suprafațl, apa sa, aduși de 
tr«| ptrais, «re o conesntretie de sare mâl 
redusă; spre fund •• devine din ce in ce 
mei strati, Concentrațiile de sare deter
mină temperaturi divers» I ЙѲ grada Cel
sius la suprafața, 40 da gradai» un metru 
adincime, 80 de grede la un metru și ju
mătate. Lacul helloterm Urau aii efădte 
curative mult mei mari deelt ala lacurilor 
sărate obișnuite, eficiența beilor in acest 
Iac a determinat construirea unor sanato
rii moderne, sili de gimheitiel medicali 
și a unui complex

obișnuiti... să dea tîrcoaie lui Bacjius 
constituie invenția cercetătorilor români 
dr. S. Tiberiu «i I. Geldbaar. Produsă în 
Sferie de către fabrica de mal» plastice 
„București", trusa șlcOOșcop conține НоИ 
umplute cu un reactiv care determină 
cantitatea de alcool consumată. In cazul 
consumului de alcool, reactivul «a colo
rează in verde. Lungimea «traiului colorat 
indică starea de influență alcoolică in care 
se află o persoană, 
mult 
tete, 
tabu 
mai 
cool
pidl a culorii reactivului. Acest fapt a de
terminat utilizarea sa «l In molt* alto țlri

și

Sfaturi practice

[am folosim linei № taicat 
io reglare ■Й

c*l- 
șine 

de

Asupra avantajelor pe 
care le prezintă mașinile 
de călcat cu reglare auto
mată nu este nevoie să 
insistăm în mod deosebit. 
Numărul din ce Jn ce 
mai mare de țesături din 
fibre artificiale fabricate 
în țara noastră, care ne
cesită aproape fiecare o 
altă temperatură de 
саге, a impus de la 
crearea unor fiare 
călcat adecvate.

Deși manipularea aces
tora este extrem de sim
plă, totuși, pentru a prțîn 
ttmplna ivirea unor de
fecțiuni în timpul folosi
rii lor, orice persoană 
care utilizează un astfel 
de fier trebuie să țină 
seama de următoarele:

Călcatul se începe cu 
obiectele car» n»aeaitl 
temperaturi joase (nylon, 
imitate etc.) șl ее conti
nui au cele cere nece
siți temperaturi mai ridi
cate (Uni, bumbac etc,), 
mediflctndu-se, totodată, 
ti petiția butonului do re
glare dup* nature ieși
turii.

La «fîrșitul operației de 
călcare, fiorul cu reglare

autoțnat* nu trebuie scos 
brusc din priză cînd es
te încă foarte fierbinte; 
pentru a-i proteja rezis
tenta, e«te bine ca întîi 
să se Întrerupă contac
tul.

Curățirea fierului se 
fac» prin simpla lui șter
gere cu o cîrpă uscată, 
Atunci cind talpa mași
nii ș-a murdărit (in ur
ma călcării unor materla- 
riale 
•Ic.), 
cu o 
apoi
bucată 
un caz 
tă cu 
vreun 
pentru 
talul.

Curățirea cablului de 
cauciuc (cu o clrpl puțin 
umedă) «• face întotdeau
na înainte de ollcat, pen
tru ce el nu existe riscul 
ca acesta Să murdăreas
că rufele. Imediat după 
călcat vom evita înfășu
rarea pe mașini a cablu
lui, deoarece temperatu
ra ridicată a acesteia ar 
putea sl-l deterioreze.

noi, prea scrobite 
ea se șterge bine 
cîrpă ușor umezită, 
șe lustruiește ou o 

de flanelă. In nici 
nu trebuie freca- 
șmirghel sau cu 
praf detergent, 

ă nu se zgîria me-

sj, ф In anii de școală, cunoscutului fizician german 
TI. R. Hertz и plăcea foarte mult «ă lucreze la strung- 
in zilele de duminică frecventa o școală de meserii.

Mai tîrzîu, cînd Hertz devenise un savant reflu- 
mil, bătrinul Iui Învățător In ale strungului, aflînd 
despre soarta elevului șău, spuse cu triatele: 
/ — C» păcat! ar fi putut ajunge un strungar bun! 
КФ Cunoscutul savant Lemonier, certîndu-ee cu e- 
|evyl său Laland, i-a spus acestuia:

„Țe rog șă nu mai ѵц pe la mine atita timp cit va 
tine semirotația centrului Lunii". Acest termen în
semna 9 ani. Laland a respectat dorința învățătorului 
său cu o exactitate... astronomic*.

Xj Ф Un student care nu cunoștea de loc materia e-a 
(prezentat pentru a doua oară la examen la ROntgen.

—- Cine v-a predat cursurile? — a întrebat savan
tul.

Studentul a enumerat o serie de nume. Foarte mul
țumit. RSntgen a exclamat.

— Văd că astăzi merge mult mal bine deelt data 
trecută,- ați reținut numele profesorilor ăib cltor 
lecții ar fi trebuit să le audiați-

V. ф Imediat după ce s-a căsătorit, scriitorul omeri- 
Fcan Ernst Hemingway a fost felicitat de o vecină. 
I „Soția dv. este îneîntătoare — i-a spus aceasta. Ro
chia pe care o poartă e o adevărată poezie".

„O poezie ? — a răspuns enervat Hemingway, care 
are Inc* un scriitor puțin cunoscut. — Trebuie să 
știți ci m-a costat douăzeci de poezii, treizeci de 
schițe șl o piesă de teatru".

ȘTIAȚI CĂ...
...In unele triburi ale Africii 

Amerieii Centrale vracii utilizează
și astăzi pentru sutura plăgilor niș
te gîndad cu fălci puternice? Cînd 
acești gîndaci sînt puși pe plaga tl- 
iată, atrași de mirosul sîngelui, îsi 
înfig maxilarele în buzele plăgii. Du
pă cîteva zile se smulg gîndaci!, dar 
fălcile lor rămîn prinse de piele și 
de țesuturile profund» ca niște ve
ritabile agrafe. Dacă celui „operat" 
In acest fel nu i s-a infectat plaga 
— ceea ce se întîmplă mal rar, ci
catrizarea se reallzeasl în scurt 
timp I

...Omul poate muri de rîs ? Există 
o boală numită „boala rîsului", 
care se caracterizează prin accese 
Îndelungate de rl« și care, după o 
evoluție de aproximativ un an, 
șește prin moartea bolnavului, 
stimați cititori puteți rid» Cit 
rlți. Boala rîsului se înttlnește
la unele triburi din Noua Guinee. 

^Q...Gelozia este considerată ca o ve

ritabilă boală? Cînd este manifes
tată sub aspecte de prea mare in
tensitate, se încadrează în grupa ne
vrozelor, purtînd numele de. boala 
lui Othello.

sfîr- 
Dvs.

do- 
doer

.. •<

VITRINA PE CURIOZITĂȚI

Mlhtl Aurel, contabil la sectorul LL.L. Petrila art 
o atitudine indolentă fată de oamenii muncii care vin le 
•leuunele cereri «au «oslxlri verbala.

Muncitorul Stanciu loan:
— Tovarășe contabil, In luna asta mi «o cer? 1* plă

tesc cu 2D de lei mai mult* Chirie și nU știu da ce.
Contabilul:
_ Lasă-mă tovarășe I Nu vezi că sînt ocupat ?

Cmi firi geamuri
Cine vrea s-o viziteze 

n-an dealt. Nimic mai sim
plu. Urci pe autobuzul Pe- 
troșani—Lonea, cobori la to
ntă ți te Îndrepți spre stra- . 
da „Auțblu", Acolo, in casa 
CU ЛГ. 11, locuiește familia 
șoferului Tril Horea de mai 
mult timp, Insă din ziua de 
29 iulie locuința n-are gea
muri, Echipa condusă de 
fierbe) Nlcolae, de la unita- 
tea l.L-L. din localitate a e- 
Xftcpfai la actastă clădire
lucrări de renovate 
murilor, altă echipă a mon
tat cercevelele, dar geamuri 
nu s-au pus. In zadar a se
sizat șoferul Tril conducerea 
unității 
lucru, 
dat in 
să taie 
particular", deoarece 
tea I.L.L. nu dd diamant in 
acest șaop". Si сцт din fa
milia tovarășului Trif face 
pane un copil de numai doud 
luni, noaptea pe răcoare, nu 
e tocmai plăcut să stea fdrd 
geamuri. Se pune însă Între
barea : piriă unde merge co-

a gea-

despre acest 
tost

moditatea și nepdwrea con
ducerii unității I.L.l. Petrila 
față de cererile oamenilor 
muncii 1

ducerea T.A.P.h. 
nu lin la „firma"

Pieftlell... eu

Petroșani, 
lor.

sflcl»

U.L,
Răspunsul f-a 
doi peri: „Cine vrea 

sticla, ș-o taie in 
,Uluta-

Cofatirie 
greu de gis»

După îndelungi așteptări, 
cetățenii din Petrila au a- 
ilat cu satisfacție că în lo
calitate s-a deschis. în siir- 
șit, o cofetărie. In mai mul
te puncte din oraș se gă
sesc afișe-reclamă, cate lac 
cunoscut; „In Petrila s-a 
deschis o cofetărie, servim 
Silnic înghețată șl dulciuri". 
Par locul unde se ailă cofe
tăria nu se specified. Pacd 
vine la Pettila un cetățean 
din alta localitate și vrea să 

se răcorească cu o înghețata 
soy un suc rece, 
poale descoperi
Unii localnici ац aflat clă
direa după o inscripție ip- 
tr-o vittfhâ — „Avem în
ghețată". in afară de această 
inscripție nu există la cofe
tărie nici firmă, nici orar de 
funcționare. Din fericire e- 
Xiștă acolo personal de de
servire. Dar, după cîte se ve
de, acest personal, cit și con-

cu greu 
cofetăria,

V odd din
Iftiîlneșli uneori, 

oameni

Pe strada Cuzu
Petroșani
in plină zi, oameni „păcă
liți". Aceștia, după ce s-au 
hotărit sd predea la centrul 
de achiziții de pe strada 
respectivă niscaiva sticle 
goale, se întorc acasă... tot 
cu sticlele, tiu ie ppt preda 
cu nici un chip. Motivul e 
simplu, dar și curios — gen- 

, trul de achiziții ng primește 
întotdeauna sticlele din lipsă 
de „spațiu". Realitatea este 
insă alta. Spațiu exista, dar 
nu există preocupare din 
partea I.R.V.A, 
carea ia timp 
șl sticlelor 
centrul de Re 
tivă. Și cum
căleli" nu sînt de loc plăcu
te pentru cetățeni, ar ii ca
tul să fie curmate. Se care 
doar puțină preocupare pen
tru buna organizate a depo
zitarii și transportului.

preocupare 
pentru ridi- 

a ambala a?Ior 
depozita la 
strode reșpec- 
astiel de „pd-

S. VASILESCU

• Ultimul strigăt în materie de 
«CulptUră suprarealistă sînt „coifcpo- " 
zlțiile acvatice", bazate pe pripei- ' 
piui vaselor comunicante și pe Între
buințarea motorașelor electrice, care 
fac să circule apa în complicate 
alambicuri. Atelierele „sculptorilor" 
reșpectivi seamănă mai degrabă cu 
O piscină. Bineînțeles, valoarea ar
tistică a acestor compoziții este nulă. 
Amatori de „sculpturi acvatice", din 
rîndurile celor cu parale, se găsesc 
însă din abundență.

•ș Jn America cîștigă din ce în ce 
mai multă popularitate un nou gen 
de curse. Concurenții pot participa 
cu orice fel de vehicul care le tre
ce prin minte, de la automobile de 
ultimul tip pînă la tractoare. Ei se 
aliniază la start în fața unei piste no
roioase pe malul unei mlaștini.

Cei mai rapizi dintre participând 
reușesc să atingă cu vehiculele lor 
55 km pe oră. Este și asta o distrac
ție... i i

• In grădina zoologică din New 
York s-a instalat recent un aparat 
de televiziune. Nu este de loc o ex
travaganță. în felul acesta cele patru 
gorile ale parcului au încetat sfi se 
mai răfuiască, preferind să urmă
rească micul ecran. Spectacolele lor 
preferate sînt filmele „western" și 
programe de dansuri moderne, Fapt 
curios, cîțiva urangutani care se 
află înlr-o cușcă vecină nu dau nici 
o atenție televizorului.

• I.a New York s-a deschis primul 
bar dotat cu un. automat special 
care eliberează vizitatorilor un car
tonaș avînd imprimată ora sosirii cit 
și cea a plecării din bar. Această 
măsură a fost luată pentru bărbații 
Care trebuie să-și justifice lipsa de 
acasă fată de soțiile lor bănuitoare.

Tezaur descoperit 
în comuna Vinerea

Dșva. — Pe' una din tarlalele co
munei Vinerea din regiunea Hune
doara a fost descoperit în timpul ac
tualelor lucrări agricole un tezaur 
vechi. Comoara, ascunsă într-un vas 
de lut ars, este alcătuită din aproa
pe 5Q0 monede de argint, 2 de aur, 
6 de bronz, toate datînd din seco
lul IV, un pocal de argint, un lăn
țișor de argint lung de 35 cm Și 2 
Inele de argint, din care unul, orna
mentat pe întreaga suprafață cu 
figuri geometrice, servea ca sigiliu 
pentru ceară. Multe dintre monede, 
denumite odinioară „obol" au dimen
siunea unei pioneze, fiind cele mai 
mici cunoscute în tara noastră. tm- 
prbună cu tezaurul respectiv s-a gă
sit și o importantă cantitate de ar
gint nelucrat.
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Pe піагяіпев proiectului noii Conatituțil
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Patria noastră socialistă
(Urmară din pag. f-ej

tare, o jgriculțură Înfloritoare; in 
România, exploatarea omului de 
cătat om i fost lichidată pentru 
totdeauna și se înfăptuiește princi
piul sdeiaiist al repartiției duPă 
muncă; în România toate bunurile 
materiale, teete valorile spirituale 
ce le creează poporul stat bunul 
paporuiui jnuneitor- Oamenii mun
cii se bucură de marile libertăți 
democratice pe care le-au visat și 
pantry care si-au vărsat stagele. 
secole de-a rlndul eei mâi buni fii 
ai poporului.

Expresia grijii pentru om
(Urmat* din pag. l-a)

tătaw Jtapublieii Socialista Româ
ni* uu dreptul la asigurarea ma
terială in ca» de bătrînețe, boală 
sau incapacitate de muncă",

„Dreptul ia asigurarea materiala 
se realizează pentru muncitori și 
funcționari prin pensii si ajutoare 
de boală acordate în cadrul siste
mului asigurărilor sociale de «tal, 
iar pentru membrii organizațiilor 
cooperatiste sau ai altor organiza
ții obștești, prin formele de asigu
rare organizate de acestea",

Anual statul nostru alocă din

Izvor de energie creatoare
Să iii invitat să participi la lucră

rile celui mai înalt for conducător 
al partidului nostru — Congresul — 
« o mare cinște. Printre cei ce au 
avut fericirea de а $e număra în 
nodurile invitaților permanenti la 
lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român a fost 
și șeful de brigadă Costea loan din 
sectorul V al minei Vulcan. A ple
cat Ia București cu inima plină de 
emoție dar și cu satisfacția datoriei 
împlinite. In întrecerea ce s-a desfă
șurat în cinstea istoricului eveni
ment brigada sa a extras In 6 luni 
701 tone de cărbune pesta sarcinile 
de plan. In luna iulie, brigada comu
nistului Costea Ioan a muncit cu și 
mal mult spor. PInă în ziua deschi
derii lucrărilor Congresului, la cele 
701 tone de cărbune s-au mai adău
gat îfică 290, depășirea ridicîndu-se 
astfel, 997 tone. Qbtinînd o produc
tivitate de 7,50 tone pe post, bri
gada si-a depășit cu o tonă randa
mentul planificat.

In ziua deschiderii lucrărilor Con
gresului, brigada a mai extras încă 
46 de tone de cărbune peste sarci
nile de plan. De atunci realizările de 
pe graficul întrecerii au sporit me
reu.

Reîntors în mijlocul tovarășilor 
săi de muncă, brigadierul le-a vor

Uzina de metale și aliaje neferoase
Cartografii au însemnat pe harta 

economică a Bucureștlului o nouă 
unitate industrială — Uzine de me
tale și aliaje neferoase. Ea este si
tuată în marginea de răsărit a Bu- 
cureștiului. Avînd o concepție arhi
tectonică modernă, noua întreprinde
re îți atrage atenția Cu mult înainte 
de a intra în Capitală, pe șoseaua 
dinspre Călărași) deși nu impresio
nează prin dimensiuni spectaculoase, 
tumult, mari aglomerări, largi des
fășurări de forțe. Aici întîlnești rar 
oameni, iar cind îi cauți îi găsești 
mînuind $i foarte adesea suprave
ghind instrumente de control și de 
comandă la panouri, întregul pro
ces tehnologic al întreprinderii -ț 
pregătirea materiei prime, topirea, 
rafinarea, este mecanizat și în parte 
automatizat. El are loc la tempera
turi înalte șl foarte înalte, în con
ducta, cuptoare recipiente și alte 
bazine uriașe, în fața cărora, stînd 
chiar ore întregi, aproape că rju ob
servi nimic. Doar la capătul celor 
două linii tehnologica •— de plumb 
și cupru — liniștea este parcă sub
liniată de zgomotul lin al șarjelor de 
plurnb, cupru și aliaje, eurgînd una 
după alta, necesare Industriei noastre 
Constructoare de mașini.

Producîpd blocuri de metale și 
aliaje neferoase, uzina reprezintă o 
verigă extrem de importantă a in
dustriei noastre constructoare de 
mașini, întrucît ea furnizează unele 
din materiile prime de bază necesare

Patria noastră este Republica 
Socialistă România, o țară liberă, 
înfloritoare. Schimbarea denumirii 
statului nostru corespunde, așadar, 
întrutotul stadiului de dezvolta
re la care ara ajuns pe dru
mul desăvirșirii construcției eo« 
cialiste. $i această cucerire istorl- 
rt e poporului român ne umple 
inima de mlndrfe patriotică și va 
іпйеі eforturile noastre, ale mine
rilor, de a munci din toate puterile 
pentru a face patria noastră Iubită 
mereu mai mlndră, mereu mai 
prosperă.

bugetul de stat sume uriașe pen
tru asigurării» sociala de stat, Nu
mai în perioada iunie 1864 — mai 
1Ș65, prin Oficiul de prevederi so
ciale Petroșani au fost plătite pen
ali *i alta ajutoare da stai în va
loare de 69 998 636 lei, lată daci, 
cîtă grijă se acordă oamenilor 
muncii, de cită atenție se bucură 
acei cate în regimul burghezo-me- 
șieresc arau sortltl pieirii l

Exprim deplinul meu acord cu 
prevederile proiectului de Consti
tuție și mă angajez să lupt рев- 
tru aplicarea lor.

bit despre sarcinile ce revin in
dustriei «tractive carbonifer», des» 
pre necesitatea de a munți mai bine 
pentru a contribui la traducerea lor 
în viață.

— Părticica noastră de contribu
ție la extragerea celor 20-22 de mi
lioane de tone de cărbune, cît pre
văd directivele să se extragă în ul
timul an al cincinalului, pare de 
mică Importantă. Si totuși fiecare to
nă de cărbune extrasă peste planul 
brigăzii înseamnă un pas. spre atin
gerea acestui obiectiv. Pentru o- 
ceasta va trebui să aplicăm în per
manentă inițiativa „două «impuri pe 
schimb și aripă de abataj", șă îmbră
țișăm și alte Inițiative bune ce duc 
la creșterea productivității muncii, 
la îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Căile sînt multiple și din ele să 
aplicăm pe cele mai bune.

Ortacii au fost întrutotul în asen
timentul responsabilului de brigadă- 
In abatajul lui Costea loan, ca dp 
altfel în toate abatajele minai Vul
can, munca pentru traducerea în 
viată a noilor sarcini trasate de 
partid a început cu forțe sporite. Is
toricele documente ale Congresului 
al IX-lea ale Partidului Comunist 
Român sînt doar izvor de energie și 
activitate creatoare pentru toți oa
menii muncii din patria noastră.

celor care făuresc mașinile, utila* 
jele și instalațiile de mare importan
ță pentru economia noastră naționa
lă. Majoritatea turnătoriilor uzinelpr 
constructoare de mașini au primit 
de la noua întreprindere blocuri de 
plumb, cupru și aliaje din care se 
confecționează o gamă variată de 
piese pentru construcția de mașini. 
Ea livrează, de asemenea, aliaje de 
zinc pentru piesele de motoare, 
aliaje de cositor pentru lagărele de 
mașini, aliaje tipografice pentru li
tere etc.

Vedere parțială a uzinei de metale și aliata neferoase din București.

9e montează puternica mașină de extracție de la puțul auxiliar nr. 1 
al minei DUja. Iată-i în timpul lucrului pș harnicii lăcătuși.mpntori din 
echipa lui Gălan Tudor din cadrul I.C.M.M. Ei s-au angajat fă termine 
montajul cu 13 zile mai devreme d«cît oate planificat.

De Ia Ministerul Învățămîntului
1). In legătură сц concursul de ad

mitere în învățămîntul superior 
pentru anul universitar 1965-1960 Mi
nisterul învățămîntului reamintește 
candidaților că pentru cursurile de 
Zi și serale, concursul va începe în 
ziua de 2 septembrie 1965, la toate 
facultățile.

înscrierea candidațllor se va face 
1» secretariatele facultăților într» Ю 
șl 31 august inclusiv. Candidați! reu
șiți, la examenul de maturitate în 
sesiunea august 1965 șe vor putea 
înscrie la concursul de admitere și 
în ziua de 1 septembrie.

La învățămîutul superior fără 
frecvență, concursul va începe în zi
ua de 26 august 1965. înscrierea can- 
didaților se va face între 1 șl 22 au 
gușt inclusiv.

Condițiile de admitere, probele de 
concurs, programele disciplinelor și 
lista facultăților la care se organi
zează concursurile do admitere sini 
publicate în broșura „Admiterea în

Primele șarje de oțel inoxidabil 
fi anticoroziv

DEVA 30 (Ceresp. Agerpres).
La oțelăria electrică de la Com

binatul siderurgic Hunedoara s-eu 
elaborat ieri primele două șarje de 
oțel special inoxidabil ți ontico- 
roziv. Este o marcă rțouă de oțel, 
cu caracteristici deosebite, asimi
lată recent cu sprijinul specialiș
tilor de la Institutul de cercetări 
metalurgice din București. Oțelul

Uzina folosește ca materii prime 
deșeurile din metale și .aliaje nefe
roase colectate din întreaga tară. 
Pentru realizarea produselor finita, 
după cerințele beneficiarilor -— în 
procesul tehnologic de prelucrare a 
deșeurilor se adaugă după nevoi și 
metale primare, pentru a se asigura 
conținutul de metal prescris în 
standarde.

,..In vizita mea prin moderua uzi 
nă de metale și aliaje neferoase am 
făcut cunoștință și cu cîțiva din cei 
care au contribuit la făurirea acestei 

învățămîntul superior", ediția 1965. 
Lămuriri suplimentare șe poț Obține 
de la secretariatele facultăților.

2).Ih legătură cu concursul de ad
mitere In învățămîntul profesional și 
tehnic — sesiunea de toamnă Mi
nisterul învățămîntului comunică 
următoarei» :

— Pentru completarea locurilor 
din anul I șl școlilor profesionale 
și școlilor tehnice de 4 ani (care 
primesc absolvenți ai școlii generale 
obligatorii) concursul de admitere se 
tine între 1-10 septembrie 1965.

— Pentru școlile tehnice de maiștri 
concursul de admitere se tine între 
1-10 septembrie.

— Pentru școlile tehnice de per
sonal tehnic (care primesc absolvenți 
ai școlii medii de cultură generali) 
concursul de admitere se ține între 
24*30 septembrie.

înscrierile se fac la școlile res
pective pînă în preziua concursului 
de admitere.

respectiv este destinat fabricării 
unor utilaje pentru industria chi
mică, fiind o continuare a realiză
rilor obținute în domeniul produ
cerii de metale cu carcteristici su
perioare necesare industriei noastre 
constructoare de mașini

Siderurglștii de la Hunedoara 
produc acum In total mai mult de 
170 mărci de oteluri, 

bijuterii industriale. Inginerii Eugen 
luga șl Cornel Moisescu mi-au dat 
explicații în legătură cu unele utilaje 
tehnologice de bază construite cu 
forțele proprii ale întreprinderii. Es
te vorba de două cuptoare electrice 
cu cuvă de mare capacitate, pentru 
topirea deșeurilor de plumb, reali
zate pentru prima dată în tară. La 
ele urmărirea procesului tehnologic 
se face cu ajutorul Izotopilor radio
activi, Trebuie subliniat însă că 
majoritatea utilajelor cu care este 
dotată uzina sînt realizate de con
strictorii de mașini de la „23 Au
gust" — București, „Independenta" «r- 
Sibiu, „Unlo" — Satu Mere.

Si dacă în alte întreprinderi din 
țară realizările ce s« obțin se expri
mă prin indici de depășire a sarci
nilor de plan, aici colectivul noii în
treprinderi intrate în funcțiune re
portează, zi cu zi, apropierea de pa
rametrii de producție prevăzut» în 
proiectul de construcție pențru pri
ma etapă de dezvoltare a întreprin
derii. Aceasta prilejuiește motive 
noi de justificată mîndrie pentru 
realizările țării noastre în domeniul 
Industrializării. Căci dacă metalele 
neferoase au deschis perspectiva ci
vilizațiilor, făcînd posibilă trecerea 
umanității de la epoca de piatră ța 
cea de bronz, astăzi aceste produse 
sînt tot atît de prometeice ca atunci. 
Fără ele, uriașa electroenetgețică mo
dernă, întreaga lutne a subtilităților 
electronice, automatice si ciberne
tic» nu ar fi de conceput.

MIRCEA ÎONESCU 
redactor la Agerpres

PR06RAM OE RAOIO
1 ciuguli

PROGRAMUL 1. 6.06 Coneeri de 
diiniheațăi 7,00 Radiojurnal; 7,15 
<3inta Sorina Dan,- 7,30 Jurnalul 
satelor, 8,00 Sumarul presei; 8,06 
Pagini veăele din opmetai 630 
Teatru la microfon,- 9,30 Răspun
suri musieata ta șcrișșrita uum- 
neavoaslră. In program inei&dîi 
populare; 10,30 Ipterpreți de ope
ră; 11,00 „Re litoral" — muzica u- 
șoarâ; 11,15 Emisiunea „Cinema'1}
1.1.30 piese pențru fanfara de Du
mitru Uremia; 11,45 Dansuri din 
operete; 12,IM) Buletin de știri; 
12,05 „Frumuseți nepieritoare" — 
muzica populară; 13,35 Mic dicțio
nar de muzică ușoară; 13,30 De 
toate pentru toți; 14,25 Recitatul 
violonistului Ștefan Gheorgpiu; 
15,00 Solectiuni din opera „Mota
nul Încălțat"; 15,15 Program mu
zical cerut de ascultători; 15,45 
Vitrina cu neutățl de muzica u- 
șoarăi 16,36 Cîntă corul Ansamblu* 
lui „Cioeîriia'T 16,45 Recital Franco 
Corejli; 17,00 Concert pentru oa
menii muncii aflati la odihnă; 18,00 
Popas folcloric; 18,30 Piese vocale 
și inșțrujnexjtale; 18,45 Muzică db 
estradă,- 19,00 Din operele lui 
Rossini; 19,30 Canțoneta ti Intar- 
pretli săi; 80,00 Radiojurnal; 20,80 
Teatru la microfon, 21,45 La mi
crofon, eoliatii i Constantin l)r|- 
ghici. Gloria Lasso, Nada Kneje- 
vici. Florin Dorian, Georg Ots; 
88,00 Radiojurnal. Sport; 28,80 Arta 
Flotascu interpretează cinci posme 
de Jean FrancaiX; 88,31 Jntîlnlre 
pe ringul de «tansi 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL П. 6,oo Miniaturi 
vocale și orchestrale de estradă;
8.30 Fantezii șl uverturi interpre
tate de fanfară; 7,00 „De prin sate 
adunate" — melodii popu'are, 7,30 
Radiojurnal; 7,45 La cabana „Trei 
brazi" —■ muzică ușoară; 8,00 Clu
bul voioșiei : „Zile de vacanțl";
8.30 Piese simfonice db isere popu» 
tarifate,- 9,01 Estrada melodiilor;
9.30 Anunțuri, muzică; 9,45 „fiul 
să cîntăm, copii I". Prezintă Silvie 
Chicoș, 10,00 Melodii populare În
drăgite de ascultători; 10,30 Bule
tin de știri, 10,35 Vechi «înteți» do 
muzică ușoară; 12,00 însemnări 
despre revoluția culturală din tara 
noastră, de Constantin Visări; 12,16 
Tangouri si valsuri celebră,- 12,30 
Selectiuni din opereta „Voievodul 
țiganilor", 13,00 Concert da print; 
14,00 Buletin de ștîri,- 14,13 Noi 
soliști de muzică populară; 14,30 
La microfon: Satira și umărul; 
15,15 Gintă Luminițe Cosmin; 15,30 
Miniaturi instrumentale, 15,45 Arii 
din opere Interpretate de Renata 
Tebaldi,- 16,00 „Jocu-i vesel pe 1a 
noi" — emisiune de muzică popu* 
Iară; 18,30 „Am îndrăgit o mala» 
die" — muzică ușoară; 17,00 „In 
parc" — muzică interpretată de 
fanfară; 17,)5 Cărți care vă aș
teaptă; 17,30 Concert ghicitoare,- 
18,05 Varietăți muzicale, 19,00 Bu
letin de știri, 19,05 Invitatul emi
siunii noastre: Octav Enigerescu»
19.30 Călătorie muzicală prin re
giunile patriei; 20,00 Cocteil dan
sant, 20,42 Pagini celebre din crea
ția beethoveniană; 21,00 Radiojur
nal, 21.20 Seară de romanțe, 21,45 
Miniaturi literare; 22,00 Astă seata 
cîntă pentru dumneavoastră or
chestrele î Sergiu Malagamba, îur! 
Sllantiev, Paul Ghentzer, Ray Con- 
niff, Werner Mtiller, 22,30 Voc! ce
lebre, 23,00 Buletin de știri, 23.05 
Petrecere dansantă, 0,52 Buletin 
de știri.

Cinematografe
1 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Wlnetou, REPUBLICA! Cronica 
unei crime, LONEa : Fata în do
liu,- ISCRONI: Teșma, ANINOA- 
SA: Titanic vals,- VULCAN: Cro
nică cubană; PAROSENI; Aripi 
negre; LUPENI — CULTURAL; 
Două etaje de fericire, BĂRBÂ- 
TENI: Cerul și mocirla.



STEAGUL ROȘU

PREZENȚE ROMANEȘTI

Primele spectacole ale teatrului 
satiric muzical „C. Tănase** la Paris

VIETNAM

Putem obfine o victorie 
militară hotărîtoare

PARIS 30 — Corespondentul A- 
gerpres, G. Dascal, transmite:

Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" din București a dat joi sea
ra la Teatrul „Olympia" din Pa
ris primul spectacol în cadrul 
„Olimpiadei de music-hall". Vineri 
seara a avut loc un spectacol de 
gală, la care au asistat reprezen
tanți ai Direcției aîacerilor cultu
rale din Ministerul Aîacerilor Ex
terne al Franței, oameni de artă 
irancezi, critici, precum și un nu
meros public. Au lost prezenți, de 
asemenea, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Române la Pa
ris, Cornel Burtică, și membri ai 
ambasadei.

PROBLEMS CIPRIOTĂ
Urda Milă loglia ii [rația

ANKARA 30 (Agerpres).
Ministerul turc al afacerilor ex

terne a dat publicității o declara
ție în care arată că guvernul Tur
ciei a invitat guvernele Angliei și 
Greciei să procedeze la consul
tări tripartite în vederea luării de 
măsuri care să oblige guvernul 
Ciprului să revină asupra hotări-

★ ★
NICOSIA 30 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută presei, 

ministrul cipriot de externe, Spy
ros Kyprianu, a anunțat joi că va 
cere Consiliului de Securitate al 
O.N.U. să condamne amestecul gu
vernelor britanic și turc în aface
rile interne ale Ciprului.

Kyprianu a reafirmat cu acest 
prilej că guvernul său nu recunoaș
te tratatul „de garanție" din 1960, 
în numele căruia, guvernele de 
la Londra și Ankara au protestat 
pe lingă guvernul cipriot grec îm
potriva modificării legii electorale 
printr-un amendament la constitu
ția cipriotă din 1960. Ministrul ci- 
priot a subliniat că tratatul de 
garanție a fost impus poporului din 
Cipru și încă de la început n-a 
avut nici o valoare pentru că el 
viola principiile fundamentale ale 
Cartei O.N.U. De asemenea, el a 
criticat discursul lui Duncan San- 
dys, fostul ministru britanic de 
stat însărcinat cu relațiile Com- 
monwealthul, care, într-un discurs
In Camera Comunelor a susținut 
dreptul Turciei de a interveni în 
Cipru. In sfîrșit, Kyprianu a re-

Evoluția situației politice din
Săptămina aceasta criza politică 

din Grecia a marcat o nouă a- 
gravare, depășind, după cum re
marcă observatorii, dimensiunile 
provocate de remanierile guverna
mentale obișnuite. Ceea ce la în
ceput nu părea a fi decit un sim
plu conflict între fostul președinte 
al Consiliului de Miniștri, Papan 
dreu/ și unul dintre miniștrii săi, 
Garufalias, s-a transformat într-o 
criză politică gravă, calificată de 
agenția Associated Press drept ,cea 
mai gravă criză din istoria Greciei 
de după război".

Provocată luna trecută de deza
cordul privind trecerea în rezervă 
a unei cincimi din cadrul armatei, 
in special a acelor ofițeri care 
aveau strînse legături cu cercurile 
de dreapta, criza are de fapt ră
dăcini mult mai adînci. Ea datează, 
după cum constată ziarul „Le Mon
de", încă din timpul alegerilor ge
nerale din februarie 1964, cînd Pa- 
pandreu, liderul Uniunii de centru, 
a obținut majoritatea absolută în 
parlament, înlăturînd de la putere 
partidul de dreapta E.R.E. Cercuri

Intr-o cronică transmisă de agen
ția France Presse, sint relevate 
calitățile ansamblului românesc. 
Agenția scrie că artiștii români 
„au încîntat publicul spectator". 
„Teatrul din București a luat joi 
seara un excelent start" — apre
ciază agenția.

Vineri, în cursul emisunii de 
prînz, postul de radio Europa-1 a 
transmis o convorbire intre Bruno 
Coquatrix, directorul Teatrului 
,,Olympia", Nicolae Dinescu, di

rectorul Teatrului „C. Tănase", și 
Stela Popescu, membră a ansam
blului românesc.

Colectivul teatrului din Bucu
rești va da spectacole pentru pu
blicul parizian pînă la 17 august.

la toaiiiltări
rii sale de a modifica constituția 
cipriotă. (După cum se știe. Ca
mera Reprezentanților din Cipru 
a aprobat recent o lege în care 
prelungește mandatul său și al 
președintelui Makarios cu încă un 
an de zile, precum și o lege care 
modifică sistemul electoral ci
priot).

★
proșat guvernului britanic că acum 
el invocă menținerea „tratatului de 
garanție", în timp ce anul tre
cut a preferat să păstreze tăcere 
în momentul cînd integritatea te
ritorială a Ciprului a fost ame
nințată de raidurile aeriene tur
cești.

Sporirec activității 
în Tailanda

WASHINGTON 30 (Agerpres).
Publicația americană „Journal of 

the Armed Forces" consideră că 
recenta schimbare a denumirii or
ganismului însărcinat cu coordo
narea ajutorului militar acordat de 
S.U.A. Tailandei „reflectă o seri
oasă sporire a activității militare 
americane în această țară". Pînă 
In prezent, denumirea oficială a 
acestui organism era „Grupul con
sultativ de asistență militară", ceea 
ce indica, după părerea publicației, 
că el avea doar un rol de îndru- 

le de dreapta însă, nu s-au împă
cat cu această situație. Atacurile 
lor împotriva guvernului, la înce
put disimulate, au devenit tot mai 
fățișe pe măsură ce guvernul, de
masca cu sprijinul deputaților par
tidului E.D.A., fraudele comise sub 
guvernarea E.R.E. Dreapta, în frun
te cu partidul E.R.E. a acționat 
concentrat și a reușit în cele din 
urmă, să înlăture guvernul con
dus de Papandreu. Demiterea aces
tuia vizează de fapt, acțiuni mult 
mai' largi împotriva democrației.

In Grecia s-a ridicat însă un 
val de proteste care au depășit în 
intensitate toate manifestațiile de 
pînă acum. Formula E.R.E. de a se 
stabili un guvern de centru-dreap- 
ta nu a putut fi aplicată. Athana- 
siadis Novas, președintele parla
mentului din partea Uniunii de 
centru a fost numit prim-ministrU. 
Guvernul alcătuit de acesta, cu 
mare greutate, nu a soluționat însă 
criza politică. Fostul premier Pa
pandreu, susținut de o mare parte 
a opiniei publice, a calificat aces
te manevre ca o încălcare a con-

— Declarația lui Ybih Aleo, vi
CAIRO 30 (Agerpres).
Vicepreședintele Prezidiului CC 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnam, Ybih Aleo, a acor
dat corespondentului revistei egip
tene „Moussawa" un interviu, în 
care a declarat: „Putem obține o 
victorie militară hotărîtoare. Am 
putea elibera imediat Saigonul șl 
celelalte mari orașe. Nu procedăm, 
însă, astfel, deoarece timpul lu
crează în favoarea noastră. Tac
tica noastră constă în epuizarea 
inamicului, în a-i provoca pierderi 
de resurse și oameni".

Metodele încercate pină în pre
zent de Maxwell Taylor, a subli
niat în continuare Ybih Aleo, au 
fost zadarnice. „Atîta timp cit a- 
mericanii iși vor închipui că în 
Vietnam este vorba despre un 
război între dreapta și stînga, ei 
vor continua să sufere eșecuri".

NEW YORK

Demonstrație de protest împotriva 
amestecului S.U.A. în războiul 
din Vietnam

NEW YORK 30 (Agerpres).
La New York a avut loc joi o 

demonstrație de protest împotriva 
amestecului S.U.A. în războiul din 
Vietnam. Manifestant» au defilat 
pe străzile din preajma biroului de 
recrutare militară al orașului și- in- 
stalîndu-se apoi în fața clădirii a-

militare americane

mare. Dar, continuă revista, noua 
denumire — „Comandamentul de’ 
asistentă militară pentru Țailanda" 
— indică o creștere impo'rtantă a 
atribuțiilor sale. Revista arată că 
pe hărțile forțelor aeriene au apă
rut două importante „instalații mi
litare active" în localitățile tailan- 
deze Don Muang și Takhli, precum 
și alte trei centre operaționale la 
Udon, Uzon și Korat. Noul co
mandant al „Comandamentului de 
asistență militară pentru Tailanda" 
este generalul Richard Stilwell, 
fost șef de stat major la Saigon.

бгесіа
stituției, afirmînd că singura cale 
a ieșirii din criză este demiterea 
guvernului Novas și însărcinarea 
sa, ca lider al majorității din par
lament, cu formarea unul nou gu
vern sau dizlocarea parlamentului 
și organizarea de alegeri generale.

Marți a avut loc o nouă mani
festare importantă în sprijinul lui 
Papandreu cînd, la chemarea Con
federației Generale a Muncii din 
Grecia s-a desfășurat o grevă ge
nerală. La trei zile după aceasta, 
grupul parlamentar al Uniunii de 
centru s-â întrunit la Atena pen
tru a-și definitiva poziția privind 
guvernul Novas. Toți cei 126 de 
deputați prezenți au semnat o mo
țiune prin care s-au angajat să 
voteze împotriva guvernului Novas. 
Același lucru l-au comunicat și cei 
25 de deputați din Grecia de nord 
care nu au participat la dezbateri, 
precum și deputății E.D.A. și ai 
partidului progresist.

Observatorii politici remarcă că 
în prezent au loc o serie de trata-

cepreședinfet al F.N.E.
Referindu-se la sursa de procu

rare a armelor folosite de forțele 
patriotice, vicepreședintele F.N.E. 
a relevat că toate armele au fost 
capturate de la trupele americane 
și guvernamentale.

El a făcut apoi o caracterizare a 
Frontului Național de Eliberare, 
precizînd că el „Este o mișcare 
populară independentă... grupînd 
atît comuniști cît și necomuniști. 
Pot fi întîlniți reprezentanți ai tu
turor partidelor — socialiști, demo
crat!, radicali, burghezi, adepți ai 
tuturor religiilor — catolici, pro
testanți, budiști".

„O singură cauză, o singură ideo
logie ne-a grupat — să-i izgonim 
pe americani", a declarat în în
cheiere vicepreședintele frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud.

cestuia, au ars, în mod simbolic, 
ordine de mobilizare.

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, atunci cînd de
monstranții au ajuns în fața birou
lui de recrutare, ei au fost înlim- 
pinați cu simpatie de recruții aflați 
aici. Unul dintre recruți — arată 
agenția — a strigat : „De ce ați 
venit așa tîrziu ? Sîntem de acum 
în armată".

100 de avioane americane 
doborîte de forțele patriotice 
laoțiene

XIENG HUA.G 30 (Agerpres).
Postul de radio „Vocea Laosu- 

lui" a anunțat că forțele patrio
tice laoțiene au doborît 100 de avi
oane americane de la începutul a- 
cestui an. Comitetul Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, a tran
smis postul de radio, felicită popu
lația și forțele patriotice pentru 
victoriile repurtate în lupta îm
potriva imperialismului S.U.A. și 
marionetelor lor.

tive de culise vizînd avansarea unei 
alte soluții privind rezolvarea cri
zei de guvern. Astfel, se sublinia
ză că se caută să fie însărcinat 
Stephanopoulos, fost vicepreședinte 
în guvernul lui Papandreu, să for
meze un nou guvern în care să fie 
incluși și unii din miniștrii guver
nului Novas. Agenția France Pres
se subliniază că „o parte a cen
trului și dreapta acționează fățiș 
în direcția acestei soluții", fapt 
Care ar duce la o înlăturare a lui 
Papandreu din viața politică. To
tuși Stephanopoulos a respins a- 
ceste oferte.

In legătură cu criza politică • din 
țară Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Grec a dat publicită
ții o declarație în care se subli
niază că singura soluție a aceste
ia „este demisia guvernului No
vas și formarea unui guvern care 
să exprime aspirațiile naționale ale 
poporului. In cazul respingerii a- 
cestei soluții se impune dizolva
rea parlamentului și organizarea 
alegerilor la care să participe toa
te partidele politice fără excepție".

I. SOCACIU

PE SCURT
BELGRAD. — La 30 iulie a ple

cat la Roma o delegație iugoslavă 
condusă de lakov Blajevici, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia. După 
cum anunță agenția Taniug, ea 
va purta convorbiri cu reprezen
tanți ai guvernului italian în le- 

t găiură cu unele probleme econo
mice și financiare.

SYDNEY. — Agenția Reuter re
latează că o patrulă guvernamen
tală a descoperit în districtul mun
tos Sepik din Noua Guinee un 
„trib pierdut" cu civilizația epocii 
de piatră. Patrula a găsit circa 
1 200 de persoane care locuiau în 
cătune pe povîrnișurile muntoase 
din apropierea fluviului Schultze. 
E pentru prima oară cînd mem
brii acestui trib primitiv au fost 
vizitați de o patrulă guvernamen
tală, deși colibele lor au fost re
perate din elicoptere in urmă cu 
cîteva luni.

CALCUTTA. — La Calcutta — 
capitala statului indian Bengalul 
de vest — a tost declarată vineri 
grevă generală in semn de pro
test împotriva majorării tariielor 
de transport ia tramvaie. GreVZ 
a fost precedată, după cum se 
știe, de mari mitinguri și demon
strații organizate de partidele po
litice de opoziție din Bengalul de 
vest, impotriva hotărîrii guvernu
lui de a aproba majorarea tar ițe
lor de transport.

PHENIAN. — La 29 iulie, Kim 
Ir Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea și preșe
dintele Cabinetului de miniștri, a 
primit delegația Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, condusă de 
Hoang Van Hoan, vicepreședinte 
al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, membru al Biroului 
Politic al С. C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 
care face o vizită în R. P. D. 
Coreeană. A avut loc o convor
bire prietenească. i. ,î<-

' X‘,
QUITO. — Sub presiunea opiniei 

publice, junta militară ecuadoria- 
nă a autorizat întoarcerea în țară 
a 16 persoane expulzate pentru 
că au participat la manifestația po
litică de la 9 iulie, interzisă de 
guvern.

S-a anunțat totodată că persoa
nele arestate în urma demonstra
ției vor fi eliberate. )

CARACI. — La Caraci s-a anun
țat oficial că Pakistanul a accep
tat propunerea Indiei ca miniștrii 
afacerilor externe ai celor două 
țări să se întrunească la 20 au
gust pentru a discuta unele pro
bleme privind conflictul de fron
tieră.

VIENA. — Deficitul înregistrat 
de balanța comercială a Austriei 
în prima jumătate a acestui an a 
atins 5 834 milioane șilingi, re- 
prezentind o creștere de 5,4 la su
tă in raport cu aceeași perioadă 
a anului trecut. In primul semes
tru al anului. Austria a importat 
mărfuri în valoare de 25 496 mi
lioane șilingi, în timp ce expor
turile au fost evaluate la numai 
19 635 milioane șilingi.

ANKARA. — Cu prilejul unei 
vizite la Ankara, David Bell, re
prezentantul Agenției americane 
pentru dezvoltare internațională, 
a declarat că, în anul curent. Tur
cia va primi din partea consorțiu
lui de ajutor un împrumut de pes
te 400 milioane dolari, din care 
aproximativ jumătate vor fi su
portați de S.U.A. In același timp. 
Bell a menționat că pentru cele 
200 milioane dolari Turcia va 
trebui, în mod obligatoriu, să a- 
chiziționeze produse din S.U.A.

REDACȚIA ȘI AbMINISTRAȚIA î Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369’’


