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Marin Dun 
și Tănase < 
stantin sînt 
dintre hari 
fierari—betoi 
ai brigăzii 
Horvath Lud< 
de pe șanti 
Livezeni.

teoretic ceea 
faceți de a- 

ce este „bră- 
cum trebuie

IN PREAJMA ZILEI MINERULUIr\ umneavoastră sînteți ti- 
neri. Timp de 3 ani de 

zile ați învățat 
ce va trebui să 
cum. Ați învățat 
țara de aur" și
s-o prețuiți. V-ați însușit cu
noștințe despre meseria pe 
care v-ați ales-o cu 3 ani în 

urmă. Acum sînteți însă mun
citori calificați. Ați intrat 
posesia „brățării de aur" 
care vă spuneam și care 
este altceva decît meseria 
care fiecare dintre 
voastră și-a ales-o.
meserie trebuie prețuită 
perfecționată ,-continuu, 
partea conducerii întreprinderii 
veți primi tot 
zic: Bine ați 
noastră și vă 
în activitate !"

/”* u aceste 
sate de

1 10 000-a
tmi 

le tăfbtuie
peste plan

Acum, cînd a mai rămas puțin pînă la Ziua minerului, de la E. M. 
Aninoasa ne-a sosit o știre îmbucurătoare. Colectivul acestei exploatări 
fruntașe a extras ieri din adincuri cea de-a 10 000-a 
peste plan de la începutul anului. Realizări bune au 
aninoseni șl în privința sporirii productivității muncii, 
economii suplimentare la prețul de cost. Pe întreaga 
înregistrat un randament mediu de 1,500 tone cărbune

Brigăzile minerilor Cristea Aurel, David Ioan, lane 
Dumitru

în 
de 
nu 
pe

dumnea- 
Această

Și
Din

sprijinul. Vă 
venit în uzina 

doresc succes

cuvinte, adre- 
către tovarășul 

Tolvay Alexandru, inginerul 
șef al U.R.U.M.P., au fost pri
miți cei 25 de absolvenți ai 
Grupului școlar minier din 
Petroșani, în prima lor zi de

.BRĂȚARA 
DE AUR'

In 7 І0ПІ —
361 inovații 
înregistrate

der Francisc, Dediu Vasile, Palko loan, Fulga 
evidențiat în mod deosebit în muncă.

tonă de cărbune 
obținut minerii 
și obținerii de 
exploatare a fost 
pe post.

Victor, Schnei- 
și altele s-au

încheiat 
cărbune

luna iulie cu 
cocsificabil și 
atenție și îm-

După cum se știe, minerii Văii Jiului au 
o depășire a planului de peste 11 000 tone de 
energetic. Paralel cu aceasta, ei au acordat o deosebită 
bunătățirii calității cărbunelui. Prin alegerea cu grijă a șistului la locu
rile de muncă și folosirea pușcării selective, s-a reușit ca pe luna 
iulie conținutul de cenușă să fie redus pe întregul bazin cu 0,2 
puncte. Fruntași în lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui sînt 
minerii de la Dîlja și Aninoasa. Pro ducția extrasă de ei în luna trecută 
a( avut un conținut de cenușă cu 1*3 și respectiv, 0,4 puncte mai 
mic față de cel planificat. Cu 0,1—0,2 puncte au redus procentul pla
nificat de cenușă din cărbunele extras și colectivele 
Vulcan și Lupeni.

minelor Lonea,

producție în uzina petroșă- 
neană. Această zi a fost una 
din cele mai însemnate din 
viața tinerilor muncitori. De 
acum vor trebui să lucreze pe 
cont propriu, vor avea sarcini 
de producție. Dar nu vor fi 
singuti. In preajma lor lucrea
ză muncitori mai vîrstnici ca- 
re-i înconjoară cu 
le împărtășe$r> din 
lor de muncă, din 
lor de producție.

dragoste, 
metodele 

experiența

Găgean 
comitetu- 

partid și Măciucă Flo- 
secretarul comitetului 
Acești tovarăși le-au 

tinerilor despre munca 
din

a
a 

în

este deci
an 
în 
pe
25 
în

'У oți 25 stăteau nemișcați 
1 pe scaune și ascultau 

cu atenție cuvintele tovară
șilor Tolvay Alexandru, ingi
nerul șef al uzinei, 
Dumitru, secretarul 
lui de 
rea, 
U.T.M. 
vorbit
însuflețită a muncitorilor 
uzină, despre sarcinile ce le 
vor reveni și lor ca utemiști, 
despre condițiile de muncă și 
învățătură pe care Ie creează 
partidul tineretului, despre 
modul în care vor trebui să 
muncească și să se comporte 
în uzină și în societate.

Hotărîrea lor fermă de 
munci cu perseverență, de 
învăța și a se perfecționa
meserie, de a da întotdeauna 
lucrări de bună calitate și la 
timp, a fost exprimată de că
tre tînărul lăcătuș Gheorghe 
Dudaș.

D rățara de aur"
meseria. In fiecare 

sute, mii de tineri intră 
posesia ei, se avîntă cu ea 
căile afirmării, a creșterii, 
de meseriași și-au înscris
2 august primul șut din viața 
lor în Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani. 25 de 
tineri meseriași au pornit să 
crească prin muncă. Poate mîi- 
ne se va scrie despre ei ca e- 
vidențiați și fruntași în pro
ducție, ca inovatori sau elevi 
seraliști fruntași. Deocamdată 
consemnăm doar numele cîtor- 
va dintre tinerii muncitori, ca
re au absolvit școala profe
sională cu rezultate bune și 
care promit aceleași rezultate 
și In producție: Mulțescu Pe
tre, Bodea Ionel, Nădășan Va- 
sile, Weber Ioan, Horvath 
Ioan, Trifan Simion Petru, A- 
licu Filip, Pop Iuliu. Lista ră- 
mîne însă deschisă pentru ac
tivitatea în producție a tutu
ror. „Brățara de aur" trebuie 
stăpînită la perfecție.

D. GHEONEA

La cabinetele tehnice ale exploatărilor miniere ca 
și la celelalte unități aparținînd C.C.V.J. au fost în
registrate în primele 7 luni ale anului un număr de 
363 inovații, dintre care 205 au fost aplicate deja 

în procesul de producție. Aplicarea acestor inovații 
% a dus la realizarea unor economii post-calculate în 

valoare de 1 243 000 lei. Cele mai frumoase rezul
tate au foet obținute de inovatorii de la minele Lu
peni, Petrila precum și de cei de la preparațiile din 
Lupeni și Coroești.

CARMET 1 î * ;nt
Artă la Lupeni
Expoziția bienală de artă plastică 

a artiștilor amatori deschisă vara a- 
ceasta in holul clubului muncito

Printre brigăzile de mineri fruntașe din sectorul IV al minei Aninoasa se află și cea condusă de Fulga 
Dumitru. In fiecare lună care a trecut din acest an, brigada și-a îndeplinit și depășit ritmic planul, produc
ția dată fiind de bună calitate.

Iată-i în fotografia de față pe minerii din schimbul condus de Mititelu Petru, al acestei brigăzi, la o 
discuție amicală înainte de intrarea în șut.

AȘA SE NASC RITMURILE
La turnul Și mașina de extracție 

cu schip de la Lonea II lucrările 
de montare a mașinii sînt pe sfîr- 
șite. Agregatul de peste 35 de tone 
greutate a fost așezat pe posta
ment la cota + 46 m, asamblat 
din elementele componente din 
care cel mai „ușor" cintărește pes
te 7 tone. Un lucru aproape termi
nat. Dar cite momente de înfrigu
rare au trăit cei 9 lăcătuși ai lui 
W iesenmayer Ervin pînă în mo
mentul acesta în care pot să spu
nă „am terminat ce a fost mai 
greu" I

...Se transportaseră in interiorul 
construcției turnului toate piesele 
componente ale mașinii de extrac
ție. Lăcătușii însoțiseră piesele de 
la depozit pînă la baza turnului. 
Dar operația adevărată a montării 
abia acum începea, cu ridicarea 
pe verticală a pieselor.

— In granicele cu acționare ma
nuală — spune maistrul Crișan Si
mion — nu se putea pune prea 
mare nădejde. Ridici ușor cu ele 
piese mai ușoare, dar noi aveam 
de ridicat piese pină la 17 tone 
greutate. Se cerea să gîndim. Așa 
s-a născut ideea de a mecaniza un 
gtanic de 35 de tone. I-am con

fecționat un angrenai prin inter
mediul căruia granicul era acțio
nat de un motor. Acum se putea 
începe ridicarea .pieselor. Am ri
dicat intiî pe cele mai ușoare de 
7—10 tone. Operația cea mâi com
plicată o reprezenta ridicarea țam- 
buru/ui de 17 tone, лт prins in

Două ore a durat ridicarea. Dacă 
o făceam cu granicul manual a- 

tunci 8 oameni trebuia să invîr- 
tă mereu la manivela granicului 
timp de 48 de ore.

La fiecare etaj, pe parcursul de 
46 de metri pină la planșeul supe
rior, erau postați oameni care pin-

O Maximum de gîndire —- minimum de efort
• In două ore cîf în 48
• Cu 17 tone în cîrlig, spre cota -J- 46
Ф O demonstrație de forță

cablu colosul de fier și ani încer
cat prima ridicare de Ia pămint. 
Abia s-a mișcat puțin de pe sol, 

și sistemul de reazim al sCripete- 
lui de sus din turn a început să se 
deformeze. Atunci am văzut pen
tru prima oară îngrijorarea pe fe
țele oamenilor. Am întării siste
mul de grinzi de reazim și am în
cercat din nou să dezlipim de pă- 
mint cele 17 tone. O sforțare a 
motorului și colosul de fier a în
ceput drumul său pe verticală.

deau fiecare mișcare, fiecare ten
dință de răsucire în cirlig a greu
tății uriașe. Am , izbutit I După 
două ore de drum, tamburul s-a a- 
șezat cuminte pe planșeul supe
rior al turnului. .

— La ridicarea aceasta-----spu
ne șeful echipei de lăcătuși — am 
trăit, pentru prima oară de cînd 
lucrăm la montarea instalațiilor 
de extracție, momente mari de ten
siune. Operația propriu-zisă de 
montare putea începe. Avem un

resc al sindicatelor din Lupeni jus
tifică pe deplin elogiile vizitatori
lor. Cercul de artă plastică condus 
de Tellmann Iosif expune o variată 
gama de lucrări începind cu portre
tul și terminînd cu impresionante 
compoziții picturale.

încă de la intrare, privirile vizi
tatorilor se opresc, plăcut surprinse, 
pe lucrarea sudorului Balași loan in
titulată „In adine". Minerul, prop
tit solid cu pikhamerul în muntele 
subteran de cărbune, are o vigoare 
debordantă. Rareori munca și-a -gă
sit o corespondență mai adecvată in 
artă. Ai în nas mirosul prafului de 
cărbune, iar in urechi iți răsună 
parcă zgomotul pikhamerului. Ace
lași autor expune lucrarea intitula
tă „Tînără", simbioză între tinerețe 
și muncă.

Poate cel mai impresionant ex- 
’ ponat este „Portret de miner" al lui 

Csatay Emil. Pe chipul minerului 
lui Csatay se citește bărbăția. Va
loarea artistică a lucrării, incontes
tabilă, face ca vizitatorul să simtă 
în față un miner adevărat, un mi
ner în carne și oase, venit acolo, ca 
și el, să admire expoziția. In cutele 
frunții este înscrisă dîrzenia, iar li
niile dure, colțuroase, trădează

M. STOIAN

(Continuare in pag. 3-a)

angajament. Să realizăm montarea 
acestei mașini in cinstea zilei de 
23 August. La operația de ridicare 
a pieselor cîștigasem timp. La 
montare am adăugat acestui1 ciș- 
tig încă ceva. Costică Dumitru, 
Stanciu Aurel, .Știucă Gheorghe, 
Bălușe Mihai, sudorul Josan Nico- 
lae și ceilalți au realizat acel cîș- 
tig cu hărnicia mîinilor și pricepe
rea minții lor. După o lună șis ceva 
de lucru, colosul acesta se supune 

I docil miinilor noastre.
Si parcă pentru a-și justifica a- 

firmația, șeful brigăzii de lăcătuși 
prinde intre cele două brațe vîn- 
joase axul reductor al motorului. 
Cu un minimum, de efort axul se 
învirtește spre stingă și spre 

dreapta.
— Merge ușor, nu ? ! Așa l-am 

montat noi ca să se poată ■ mișca 
cu ușurință. Angajamentul nostru 
va fi realizat înainte de termen.

Aici, sau in altă parte, așa se 
nasc încă de pe acum ritmurile 
viitorului cincinal. Opera lăcătu
șilor lui W iesenmayer Ervin de la 
I.C.M.M. e o parte din opera de 
sistematizare a minei Lonea. ea în
săși o secvență din opera viitoru
lui cincinal in industria cărbune
lui.

Așa se naște viitorul nostru.
I. CIOCLEI



TOVARĂȘ APROPIAT, PRIETEN
ÎN SLUJBA VIEȚII

Abia sosise de citeva minute e- 
Casă cfnd telefonul sună prelung. 

*•* tas
« Da. La telefon.

— Sine. Pregătiți-l pentru opăra- 
fie. Vin imediat.

O transfuzie de singe făcută la 
bolnavului e salvată.

Chiriac Constantin, un tinâr me
canic de 25 de ani a fost transpor
tat la spital în urma unui accident 
grăv. Pusese lovit de o țeavă in 
abdomen. Se cetea o intervenție 
rapidă, altfel viața lînătuiui era in 
primejdie.

ÎNCREDERE 
RECIPROCĂ

în munca de nilher Be în- 
tlmplă adeseori ca după ce ai 
învins greutăți la un loc de 
muncă să fii solicitat să faci 
același lucru în altă parte. 
Or, nimeni nu-i bucuros ca 
după ce și-a pregătit un loc 
de muncă așa cum scrie la 
catte să-1 schimbe cu un altul, 
fn asemenea cazuri, conduce
rea sectorului I al minei Lo- 
nea face apel la minerii co

muniști cei mai destoinici. 
Așa a făcut și cînd a fost vor
ba de executarea lucrărilor 
necesare redeschiderii abataju
lui nr. zero, abataj cu pon
dere mare de producție.

Cînd conducerea sectorului a 
stat de vorbă cu șefttl de bri
gadă despre noua lucrare, co
munistul Iacob Petru a spus-o 
fără ocol:

— O luăm In primire și sttit 
sigur că vom izbuti 8-o ducem 
cu bine la capăt. Am încre
dere în ortacii mei de muncă.

Stînd de vorbă cu membrii 
brigăzii, Iacob Petru le-a ex
plicat în amănunțime răspun
derea ce le apasă pe umeri. 
Felul deechia în a pune pro
blema al șefului de brigadă, să
dește în inimi încredere. Re
zultatul î Muncă perseverentă 
încununată de succes deplih.

...Luminile puteiiticS ele becuri
lor erdu îndreptate Spre masa de 
operații uflde se lucră cu febrili
tate. Ій laid efa liniște. Oamenii își 

auzeau respirația. Mîihile chirurgu
lui erau dtefit urmărite de Cei ee-1 
asistau. Doăr Clinchetul instrumen

telor întrerupea 
tăcerea. Totul se 
desfășura cu o ra
piditate nebănui
ta. O plivite ertt 
suficientă ea me
dicului să I se în
tindă insttlifflen- 
tui de ваге avea 
nevoie, interven
ția era eofnpllca- 
fă. BoirtâVului I 
s-аи cusut ttiptu- 
rile de duenem A- 
ceste leziuhl erau 
foarte grave. Du
pă cum se arată 
Iii literatură de 
apeeiafnota î«-a 
caruri din 10 ase* 
menta accidente 
dacă supraviețu* 
lese. Cu atlt mai 
mult spoteă răs
punderea chirur
gului. Operația a 
reușit. După uft 
timp relativ scurt 
tînărul a iest re
dat producției.

timp și viața ...îp§j. pe atuhei 

doctorul Dumi
tru Pascu lucra inir-o dlnică din- 

tr-un mare oraș universitar, parti
dul a ridicat problema necesității 
întăririi activității medicale în

Tinere, ai pigit pe un drum grefif, întoaree-fe!
In biroul secției mecanice de lâ 

Uilna de reparat utilaj minier din 
Petroșani a ihtrat sfios un tinăf. 
Avea fața smeadă, ochi vioi. Chipul 
său, felul nervos Iu care-și fri- 
minta Iti fflîini bâscul trăda emoție 
și teamă. De «ne se temea oare? 
in birou nu era decit tovară
șul Anghel Viorel, un om bun ca 
pîinea caldă, sub a cărui îndruma
re părintească au învățat meserie 
zeci de tineri. Comunistul Anghel 
Viorel și-a ridicat privirea*! bllhdă 
spre tînăr întrebîndu-1 cu voce 
blajină.

— Ce-i necazul, Vâsilică î
— Am o rugăminte tovarășe An

ghel. Rușinat parcă pentru ceea ce 
urma să spună, Moldovan Ѵайііо a 
stat clteva clipe în cumpănă. A 
fost timp suficient ca Anghel Vio
rel să-i înțeleagă păsul.

— Ai făcut-o cumva iarăși de 
Oaie, Vasilică î

«• Așa este. Acum tiu mai vor 
să mă primeaBCă la serviciu.

— Ia spune: e bine și frumos 
ce faci ? Ba absentați nemotivat de 
la lucru, ba pleci cu o oră, două 
mai devreme. Spune ți tu e treabă 
asta ?

— N-am să mai fac niciodată a- 
semenea neghiobii Iha angajat 
tînărul Moldovan.

— Bine. De mîine vii din nOU la 
serviciu. Dar c.u cursurile de ridi
care a calificării și învățămintul 
politic cum stai ?

Tînărul a roșit sa para fadului 
biiguind citeva cuvinte de neîn
țeles.

Tovarășul Anghel a înțeles insă 
destul de bine eare-1 Situația, așa 
cum îi înțelesese înainte greutățile 
$i necazurile, pentru aceasta 1-я 
ajutat dindu-i să execute lucrări 
de aerie la câte »• putea ciștlga 
bine, iar tovarășul Mitrea l-a învă
țat și îndrumat în permanentă eum 
să se gospodărească.

centrele industriale aia țștu. Prin
tre primii Care 0U Cerut Să plecă a 
f&st Și doctofhl Pdsâu. A venit la 
Lupani. Acolo, timp de 10 unt, a 
desfășurat p activitate neobosită 
pentru apărarea sănătății Celor ce 
muncesc. ApteCiindu-i-se activitatea, 
îh 1961 comunistului Dumitru Pateu i 
s-a încredințat conducerea Spitalu
lui unificat din Petroșani, unde do
vedește un îtiălt siitiț de răspun
dere, uh profund umanism dohti- 
nuirtd sa se achite cu cinste de 
sarcina ce i к-a încredințat, de a 
apăra sănătatea și viața oamenilor.

Un mate merit Ol doctorului Pas
au este făptui ei, în toți acești ani, 
d Căutat să Ihibitie munca lui de 
Chirurg eU o bogUiă activitate Ști
ințifică. Despre contribuția ta pro
gresul științei medicale românești 
vorbesc lucrările sale științifice pu
blicate in literatura de specialitate, 
S-a ocupat, Împreună eu un grup 
de mediei din Valea Jiului, de cer
cetarea uttbr caturi de îmbolnăviri 
publicind în acest sens mai multe 
articole. Astfel, în 1961, de pildă, 
revista , Chirurgia" ti publicat ărti- 
&ОІИІ.- „Observații Clinice asupra 
Irăclutilor de coloahâ vertebrală 
dihtt-uh centru minier", iat th 1965 
â apărut comuniadieă: „considera
ta asupra caheerelor gastrice intîi- 
hite îh Vălea Jilllui tfi ultimii ÎO 
ani", la care, alături de dr. C. Le- 
pădatu, dr. I. Baba, dr. C. Dailmann 
și alții și-a adus și el contribuția.

Medic și cetățean, comunistul 
Dumitru Pascu a ir a! at și Vindecai, 
de-ti lungul activității sale, peste 
25 000 de oameni. Numai îh Valea 
Jiului îh cei 14 aht a efectuat eitaa 
7 000 de intervenții chirurgicale 
pufilndu-și cunoștințele șl întreaga 
sa putere de munci in slujba apetrd- 
tu sănătății și salvării vieții oame
nilor.

M. CHI0REANU

...Timpul nu stă pe ioc. După n 
perîpadă, in biroul secției a intrat 
sfibș un tînăr. Felul nervos în ca* 
rMi frăminta în mina bascul trăda 
emoție și teamă. Era din no» in 
făta aceluiași om blind și bun că 
plinea caldă. Din nou pentru a- 
cetați problema. Tînărul viguros, 
cu putere de muncă a lipsit de la 
lucru 6 zile consecutiv, iar Colecti
vul a hotărît să-1 scoată din rlndu- 
rile sale. Hotărîrea a fost luată du
pă o matură chibzuință. Cu grija 
față de om caracteristică comuniș
tilor, tovarășul Anghel Viorăl s-ă 
gîfidit să-i mai dea o posibilitate 
de îndreptare. L-a primit din nou

PH out

Profesorul și educatorul 
tinerilor

A&fm Vreo ÎS ѲЛІ, vestea re
deschiderii minei Vulcan a atras 
spre dcesfe meleaguri oameni de 
diferită proleail. printre aceștia se 
afla și strungarul Karpati Eugen, 
un НПО/ voinic, uliu de energie, 
începutul a fost greu. Cîleva strun
guri vechi, montate în vechile a- 
teliere trebuia să asigure piesele 
de schimb necesare primelor uti
laje sosite aici. Pulsațiile abia 
perceptibile ale minei ce se tre
zea la viață s-au transformat, in 
scuttd vreme, într-un tumult clo- 
eetitot.

îh timp ее in udtocuri minerii 
sttapuâgedu găleții, suitori spre 
uratele de cărbune, atelierele re
novate etau înzestrate cu strun
guri și mașini Wl. РЮЫета nr. 1 
în ateliere ere creșterea de noi 

încetai, eu încetai curtea minei 
i-â golit. Oamenii s-eu indtaptal 
Spre puț, dlSpăriita in adlncutlle Hll, 
iiaprăștiinau-se apei prin labirintul 
galeridof spre abataje.

...Cînd colivia puțului Șiăfăil a 
ajuns la orizontul 480, un grUp de 
oameni s-a desprins pornind-o pe 
galeria principală. După ce au tre- 
CUi de casa pompelor, simțind pared 
mal aproape izul abatajului, oamenii 
au prins să vorbească. Discutau des
pre abataj, despre operațiile ce ie 
aveau de iacul. Вира ce au paf 
curs circa ido metri pe galeria 
transversală din culcușul stratului 5 
au ajuns la locul de muncă.

...în abatajul frontal din păitoul I 
al blocului 3 A de pe Uitatul 5 era 
animație. Ca Intr-o competiție de 
mâță 1Й Cate predarea Ștafetei de
pinde de vlteZa celui cate o tran

CA SĂ CREȘTI OAMENI, 
TREBUIE RĂBDARE

smite, cei Ulii schimbul întîi șl-aU 
primit tovardșii de muncă dîndu-le 
în primite abatajul. Ștafeta trebuia 
dUsă mai departe, tot mai departe 
spre culmi.

...Brigada din panoul I al blocului 
3 A este condusă de comunistul 
Sălăjan Dănilă. Acest miner tînăr în 
vîrstă de numaî 36 da ații a reușit, 
într-un timp relativ sCtlft, Să Cîș- 
tlge simpatia și aprecierea celot 
peste 60 de oameni a căror condu
cere i-a fost încredințată. Vorba lui 
cumpătată, răbdarea CU târfe se 
ocupă de fiecare membru al brigă
zii, competența cU Oare le îndrumă 
activitatea l-au apropiat de oamenii 
cu tara lucrează l-au făcut să ie 
cîștlge încrederea.

Venit îh Valea jiiiliii din regiu
nea Bistriței încă din І04?, a lucrat 
la început ia Fetnia apm a trecut ia 
LUpeni. După ce a învățat cU dra
goste meseria de miner, Dănilă s-a 
specializat în lucrările de pregătiri, 
ineepînd dm 1053, a executat nu
mai ăsemeuea lucrări fh sectarul î 

la lucru. Moldovan vasile a mun
cit clteva Zile slfgtiincioa. Acum 
însă e din nou certat Cu prezența 
la serviciu. Comuniștii dih secție se 
ocupă și acum cu răbdate de edu
carea lui șl se vor ocupa in eonti- 
nuară.

Tu, tinere, glnd«ștfe-te insă că ai 
pășit pe un drum greșit și întoar- 
ce-te pe calea cea bună înainte 
de a fi prea tîrziu. Prinde cu în
credere fflîna ihtinsâ tOvărășește 
de comuniștii cate âu Căutat și 
caută să te aduea in rindutiie 
muncitorilor fruntași, pe drumul 
cel bun.

D. GRIȘAN

cadre de muncitori. Tînărul Kar- 
pati Eugen a crescut o> dată cu 
mina, dar el are și marea satis-

idcjie de a fi învățat meseria de 
strungar seci de tiheti din atelier.

Bd te ocupi de creșterea fțtofe- 
sfonata a tinerilor este o tmtnci 

8 al mingi Lupeni fiind apreciat pen
tru con0iiHClt>iltatea și calitatea 
muncii sale. De-a lungul anilor o 
problemă l-a preocupat in parau 
nunți: H transmită ц siieta dipe- 
tlența dobîhdltă. ia Ultimii 3—< ani 
comunistul Sălăjan DSiiilă a îndru
mat, spre școlile dfe CăiifiOare, pes
te 2Ѳ de tineri. Dintre aceștia mulți 
lucrează azi ca mineri sau ajutbri 
mineri chiar ia brigada pe care и 
conduce în prezent. Minerii Bădău 
Ghebrghe, Bălan Vâsile, Koncsâ Io
sif, ajutorii mineri Vermeșan <3ri- 
gore, VaSile Virgil, Budit'ă loan și 
ceilalți își amintesc adesea cum i-a 
ajutat brigadierul, răbdarea cu care 
le explica uade au greșit, strădania 
sa ito a-1 face, pe flecare In parte, 
să înțeleagă rostul operațiilor Ce le 
aU de executat.

$1 șefii d@ schimb Simt hecerttenit

sprijinul efectiv al brigadierultii, al 
cărui ochi ager prindea pe loc Orice 
greșeală. Minerul Czaiszberger Mi- 
hai, Șei de schimb In brigada lui 
Sălâjân își amintește și acum d în- 
timplâre. Eră pe iâ începutul »«i- 
lui 1964. CzaiSZberger, proaspăt mi
ner, a fost repartizat în brigada lui 
Sălăjan. Pe atunci membrilor aces
tei brigăzi 11 s-a încredințat 0 lu
crare foarte Importantă. Trebuia să 
sape un suitor de aeraj în co- 
pcrișui straiului 5 de la orizohtui 
480 spre orizontul 565. Lucrarea era 
dificili pentru că trebuia săpat! în- 
tr-o rocă tare și avea o înclinaf# de 
peste TO grade. Fe deasupra eta și 
foarte urgentă. Rostul ei era să asi
gure seraiul galeriilor transversale 
1 și îî de la orizontul 480.

Pe atunci brigada număra 10 oa
meni. 6reutăți|e âu început încă de 
la atacarea lucrării șl pe parCurs 
s-au înmulțit. Ceea ce ridica proble
me era respectarea înclinării suito
rului. AprOâpe toți oamenii erau 
proaspăt teșiți din școală și nu pQ-, 
ticlpaseră la asemenea lucrări. Sin
gur brigadierul avea experiență în 
aceaetă direcției De aceea răspunde
rea Ce apăsa pe umerii Săi era mare 
Minerul, actualul ȘCf de scldmb 
Czaiszberger Mihai își aminteșto și 
astăzi, Cu Ce răbdare ie explica Dă- 
nill cum să bată găurile, cum să pro
cedeze corect la armare șl ca să nu 
devieze de la încllhaiea stabilită de 
topograf.

...Minerul Sălăjan Dănilă аГе o vor- 
bă care a ajuns un iei de jghid în 
munca sa cii membrii brigăzii. Ade
sea el spune; ltCa să crești oameni, 
trebuie să di răbdate". Aceste cu
vinte simple ascund Un mate ade
văr, pe Câte brigadierul I-a intuit, 
de-a lungul experienței sale în mun
ca cu oamenii și pe care caută să-1 
pună în aplicare în activitatea sa 
de zi cu zi.

B. FA&CAȘ

migăloasă, ce necesită răbdare, 
pricepere și multă atenție. Cine 
își asumă această răspundere tre
buie sd se oclipe nu nuffiâi de 
creșterea proiesională a tînărulul 
Ci și de educarea lui că om eu n 
înaltă morală. Comunistul Karpati 
Eugen le îmbină în mod armonios 
toate acestea.

— A invăța e un imperativ ai 
iilelar noastre — spune ei adesea 
tinerilor. Condiții aveți asigurate, 
trebuie doar voință și dragoste de 
meserie. Strungarul trebuie Să fie 
Ufi pic lăcătuș, un pic mecanic, 
sd aibă un grad de cultură Ch măi 
ridicat.

Tinerii II ascultă cu multă aten
ție șl respect, caută să învețe cit 
mai mult din cele împărtășite de i 
comunistul Karpati Eugen. Ciți ti
neri au învățat meserie de ffl el t 
greu de ținut socoteală. Ceea ce 
este Ifisă important, e faptul că ti
nerii au învățat să devină oameni 
cu o înaltă ținută morală, oameht 
demni de epoca noastră socialistă.

ALBESCU DUMITRU 
mina Vulcan
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/ Un drum cu gropi ți.»- 
o poveste lungă

© frlfllură din această poveste, 
ce amenința să nu se mai sfîrșeăseă; 
a parvenit deunăzi și la redacție 
prin intermediul unei adrese tri
misă de 0.N.T. Cafpațl filiala Pe
troșani.

„Vă adtleem ia cunoștință eă din 
cauza șoselei impracticabile pe por
țiunile Pelroșani-Peștera Bolii și Bă- 
nlța-Grlvadia, autocarele O.N.T.-ului 
nu pot eircula spre Petroșani fiind 
pevoiți să suspendăm organizarea de 
excursii pentru 
minerii din Valea 
Jiului. Pe aceas
tă șosea se gă
sesc grămezi în
semnate de balast, 
bolovani, există numeroase gîtuiri, 
denivelări, gropi care deteriorează 
autocarele și autobuzele la fiecare 
cursă făeută pe acest traseu, ceea 
ce împiedică circulația mașinilor".

Asemenea proteste, pe deplin jus
tificate, față de starea respectivei 
șosele au exprimat și tovarășii de 
la Î.R.T.A., șoferi și cetățeni pose
sori de mijloace aUto-tnoto care au 
avut prilejul să circule între Petro
șani și Crivadia. Fieeare a avut cu
vinte de nemulțumire despre starea 
acestei șosele, cuvinte aspre de
condamnare a nepăsării fată de Asi
gurarea unor condiții optime de
circulație în cîteva porțiuni pe
traseul respectiv. Și drumul cu gropi 
Petroșani-Crivadia are o poveste 
lungă, ba 14 fnal ă.& în ilarul 
nostru a foit publlrât articolul „ȘCh 
șeaua PetroșanU&iVadlâ, mal biiite 
întreținută", in care se ahaliza toc
mai această problemă, arătîndu-se 
concret porțiunile mai dificile pen
tru circulația mașinilor și mă
surile ce trebuie luate pen- 

ttU remedierea deficiențelor și pu
nerea șoselei în Btâre bună. După 
apariția articolului amintit, atît con
ducerile șantierelor LP.L.S.T., edre 
bxeCută modernizarea acestei șo
sele, cit și districtul (șantierul) de 
drumuri Livezeni, au luat măsuri 
j^entru lichidarea deficiențelor sem- 
Mixte; pe traseul drumului vechi 
s-a așternut balast, gropile au fost 
astupate cu pietriș, iat la punctele 

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

' >1

de intersectare a șoselei vechi cu 
traseul Variantei аш a ștueiei (Peș
tera Bbllî, Bâfiița-sat, Meflșef-pi- 
riul Rășchieara și la Grivadl*) de- 
hivelâlile ttteSamenlulUi ȘU fost 
tăiate, creindu-se condiții mai bun* 
de trecere pentru vehicule.

Au trecut de alUBCi Insă două 
luni și jumătate. In această perioadă 
de timp, deaf districtul țșătilierul) 
de drumuri LiveaetB s-a eCupat iii 
continuate de întreținerea drumului. 

intr-ăUevăr, de la 
Pttreșanl le ₽*ș- 
tara Bolii (pini 14 
podul sub linia fe
rată), apbl porțiu
nea cuprinsă în

tre rampele canibalelor C.F.R. — 
Bănița șl de ld dealul Bănită plnă 
jos la Merișor, șbseaue este întreți
nută In eondițiunl dbstUl de buhe. 
In schimb, porțiunile pe care lu
crează șantierele І.РЛ.З.Т. Peștera 
Bolii și Bănită sini intr-un hal 
fără de hal. Bolovani, balast arun
cat grămadă în mljloCUl drumului, 
gropi și valuri de pătltînt, gîtuirl și 
pante abrupte se înșiră lanț iii făta 
mijloacelor euto-mote, punînd la
grea încercare nervii șoferilor și
integritatea mașinilor.

Din această cauză s-a ajuns la
oprirea circulației autocarelor O.N.T. 
către PetrdȘatil, Turiștii Й(й Ura 
noastră, cel străini, care circulă cu 
mijloace auto-msto daca ajung 
cumva să traverseze acest drum 
altă dată nu mâi dau pe aici I cit 

despre stricăciunile provocate auto
camioanelor care trec silnic pe 
aici s-at putea spune multe. ...Iată 
cîte pagube și necazuri provoacă 
nepăsarea șantierelor I.P.t.S.T, de 
le Peștera Bolii șl Bănită fată de 
asigurarea condițiilor de circulație 
pe porțiunile de Șosea aflate îh mo
dernizare. Băte necesar ca Organele 
Sfgțului, popular PbtfoȘanl să obli
ge conducerile acestor șantiere să 
.îgtrpțipă In mod corespunzător 
porțiunile de drum pe care le ău 
în modernizare. Gropile să dispară 
din drum, iar povestea a* ia sfltșit t 

restien din sec
torul Roșia au 
obținui in luna 
iulie liisemnUte 
succese, depășind 
Sdteirtiie de pldh 
ia producția gfo- 
baiă și maria.

IN CLI$EU : tn 
gară Bănlfti, au- 
Іасатіоапбіе a- 
duc continuu 
lemn din exploa
tările forestiere 
ele sectorului 
Roșia, pentru a 
ii înedreat !n va
goane ți expe
diat beneliCieri- 
Jor.

ARTA
LA LUPSNI

Wmtei din pag. ne/

umui au *ifiă. othit aevilui «tine» 
nu-t poți uita ușor .

ignorînd rnanlefismui, Csatay tre
ce de Ia duritate la suavitate. „Fa
ta cu basma" al cărei git lung, de 
fragilitatea UhUi adevărat pot,elan, 
îmbie privirea la о itllndăiete imate
rială, reprezintă antipbtlui primului 
periret, Părăsind liniile t&lțutoase, 
de consistență granitică, în care fu
sese luerat minerul, pictorul uzitează 
de linii precise, care dau а suavitate 
extremă acestui tip de fald care a 
adunat In priviri seninul dimineților 
de mai.

Simfonie colorlstlcă, „Anemonele'* 
lui prea leah, solicită mirosul. Pe 
un fond violet, rașul exploziv, dis
cret punctai de un galben odihni
tor, amintește de CiucureiiCu. Dornic 
de frumusețe, amator de flori. leal 
vrea pe masa ta de lucru.

De la galbenul anemonelor, treci 
firesc la galbenul „Portretului" ex- 
bUs de On Monica. Tinăra bre cevă 
din gingășia florilor de setă. Par 
ca șl privirea, care nu se maura să 
părăsească delicatul chip, se teme 
să йц-і pricinuiască vreun rău și 
alunecă imperceptibil de-a lungul 
evaiultii perfect ai obrazului.

Lindgrâvura tinichigiului Hegeduș 
Lazăr, intitulată „Vechi și neu", re- 
prezlntă dialectica procesului cen- 
ătructiiibr. lingă casele vechi car» 
nu se pot dezlipi de pămint, au ră
sărit blocuri noi, care-și ridică frun
tea Spre soare viziud cerul. Liniilor 
obosite care urcă cu greu pînă la 
acoperișul mărunt, ii se învecinează 
Illtihe Unei geometrii perfecte, linii 
zvelte care Se sfîrsesc undeva sUș, 
mai aproape de boltă, Macaraua, ne
dezmințita tovarășă a blocurilor in 
construcție, aduce în lucrare omul, 
puterea sa de creație.

Pe linia acestor succese se în
scrie și Inspiratul tabtou al lui йа 
Iasz Tiberiu înfățișînd o „Noapte la 
uzină". Masivă, monumentală. uZIha 
e prezentă în noaste prin galbenul 
electric ifadidht. Ferestrele puter
nic ltithlhate ne lasă să ghicim viața 
pulsînd în vastele hală ale Uzinei.

„fărancâ* pfofeSOruiul CaCeii Ra- 
Su, dovedind tehnică aVansată ne 
care o posedă acest pictor amator, 
he pare lotuși puțin cam prea sti 
laid. Departe de noi uindul că hu 
*i-*r avea un corespondent în rea
litate: ceea c* Siisțihem esțe (ahtul 
că Intitulat „Țărancă", tabloul s-ai 
vrea un tin făereăentsliv, situat In 
central temei, si mi Uțuteva la peri 
ferla el, cum este Cattul aici.

Tntenti<wat am lăsat ’a urmă lu
crarea r>«nii-3 Ho Dfs<! M'nerva Inti
tulată , Wnnubtica"; atecrorl» Șfmbo- 
llălhrt bale sectoâreln dă Mivltăte 
comoozlția. in mijlocul căreia se 
înaltă ttn cap de ti nării câre și-a 
prins în păr 0 stea și care intrUchl- 
peară tinerețea Republicii merita 
orice superlativ.

..,0 lume do preocupări conden
sată în spațiul unui hol; hol îu cate, 
la Lupeni, arta își justifica încă 
o dată Oklstența.

In Editura politica a apărut < 
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PUBLICITATE
O.C.L. Produse Industriale 

PETROȘANI 
ANUNTAt

La foaie magazinele de confecții din Valea Jiului 
ale O.CiLi Produse industriale Petroyani 

au soaif uniforme jcolare pentru bfiiefi yi fete 
în sortiment*

NOI, 
FRUMOASE, 

PRAOTIOE, 
REZISTENTE.

Părinfi, refinoti > seeonui de toamnă se 
apropie, cumpărați copiilor dv. elevi din timp 
uniforme șco are, peniru a evita aglomerația I

Exploatarea deschideri de mine noi 
angajează electricieni 
pentru lucrări în Subteran.

doritorii se vor preeenta la sediul exploatării, 
situat în Petroșani, str. 23 August nr. 5.

I. С. I. L. SIMBRIA
Angajeaxfi pentru Fabrica de produse iat» 

fate Pefroyani ** tivekeni :

Merceolog aprovizionare și desfacere 
Tehnician I energetic

Condiții de ittidii ți stagiu, aele prevăzute de 
П.С.М. 1053/1960

Foohiști autorizați pentru cazane sta
bile aburi
Eleotrîoian autorizat 
Macanlol auto 
LâcMuși întreținere

Condiții : Școala profesionali sau curs de califi* 
cate la locul de muncă.

Informații suplimentare se pot primi la Se
diul Fabricii de produse lactate Petroyani — Li- 
veeeni.
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Іиііеиіібвш огаівиезін № іШШіг ШИЗ 
Р Е Т R О Ș А М 

str. Mihai Vifeaxul nr. 1

Confectioneaxâ peniru unîta.0 socialis
te ți persoane particulare, pe baa& de 
comanda.

PUSA OE SI»M IE DIFERITE DIKEISMI
«te

PROGRAM DE RAD 10
6 august

PROGRAMUL I ; 6,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Sui
tă oltenească de Ion Totan,- 5,35 
Gimnastica de înviorare; 5,45 Jocuri 
populare interpretate la diferite in
strumente; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
Jneteotologic; 6,10 Muzică ușoară,- 
6,30 Recomandări din program, 6,35 
Melodii de pretutindeni; 7,00 Radio
jurnal; 7,13 Recital Iffla Sumac, 7,30 
Sfatul medicului: primul ajutor în 
entorse; 7,39 Anunțuri, muzică; 7,45 
Salut voios de piohier; Й,00 Sumarul 
presei,- 8,06 Muzică populată bănă
țeană; 9,00 La microfon melodia pre
ferată,- 10,00 Buletin de știri; 10,03 

. ,.4Taattu la microfon t „Nu puneți 
- dragostea la încercare": 11,04 Muzi

că ușoară; 11,30 Afli din operete; 
12,00 Buletin de Știri; 12,35 Muzică 

ușoară,- із.оо âeieețiuni din opera 
„Cavaleria rusticani" de Mascagni, 
14,00 Buletin de |tiH; 14,ca Reco
mandări din program; 14,10 Clin cân
tecele și dansurile popoarelor; 15,00 
Muzică ușoară interpretată de Alia 
Balanova și Mircea Netnens; iS,45 
Aria scrisorii din opera „Evgheni 
Oneghin" de СйаікбѴвкі; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic,- 16,15 
Suite corale de Dăfiu Pop; 18,30 
Emisiune de basme; 17,00 Voci de 
neuitat -• muzică de estradă; Marto 
Lanta, Rite Stteich, Joseph Schmidt; 
17,30 îh slujba patriei: 18,00 Mutică; 
18,10 Din cele mal îndrăgită 
melodii populate; 18,40 Gintă Gi- 
gi Merge: 18,50 tribuna radio; 
18,00 Caleidoscop muzical; 20,00 Ra- 
diogazeta de seară,- 20,30 Un sfert 

de eră melodii lirice; 20,45 Noapte 
butiă, copii; 20,55 Muzică ușoară in
terpretată de Bergiu Malagambe; 
21,15 Lectură dramatizată din Vo
lumul „Copiii vîhtului" de Jorge 
IcaZa; 21,45 Cînță Benone Sinules- 
eu( 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Pagini din 
creația beethoveniană,- 23,08 Șoapte 
de dragoste; 23,§2 Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Buletin de 
Știrb 7,38 CîntA Isabelle Aubtet; 7,45 
Recomandări din program; 8,31 
Flori și melodii; 9,00 Buletin de 
Știri; 9,03 Răsună cîntecul și jocul 
pe întinsul patriei; 9,30 Radiorache- 
ta piohierilot; 10,00 Suită din mu- 

stica l«i Henry purceii pentru piesa 
„Visul unei nopți de vetă"; 18,35 
Mutică ușoară de dheorghe Ursan 
și Anatol Albiți; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Vechi melodii populare; 
12,05 Fragmente din opereta „tim
pul chitarelor“de Lopșz,- 13,00 Bu- 

lelift de știri; 13,03 Piese interpre
tate de fanfară,- 13,15 Muzică ușaa- 
ră; 13,30 Limba noâstră, „Expresii 
Cunoscute șt necunoscute". Vorbeș
te acad. prof. Al. Graur (reluare),- 
13,40 Concert de prîttz; 14,30 Reco
mandări din program: 14,35 „Melo 
dli.fc melodii" muzică ușoara, 
15,00 Buletin de știri,> 15,10 Coruri 
celebre din opere,- 13,30 Din țările 
socialistei 16,00 Formații artistice de 
amatori; 16,20 Sport, 16,30 Cvintetul 
în Fa major do George Onsiew,- 
17;00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logie,- 17,15 Arii din operele lui Emil 
Monția; 17,80 Sfatul medicului pri
mul ajutof în entorse, 17,35 Anun
țuri, feelame, muzică, lă,00 Orato- 
thii ьМіьПЙ1' Bbhtrd tenot băriton, 
dor de copii, cot rhiXt și ctfchMttă 
de Ahetcl ѴІШ; 19,00 Buletin dfe 
Știri; 19,05 Mtttlcă ușoară; 10,30 
Școala «l viata; 19,90 „Despre Jen" 
— (emisiunea l-a reluare),- 20.30 Iti

nerar folcloric de la Galați ta Su
ceava,- 21,00 Radiojurnal. Sport; 
52,07 interpret!; dumneavoastră pre
ferați ! Dorina Drăghici, Johny Hal- 
lyday, Heidl ltempă, Giani Motan- 
dl; Edițh Pieha, Alexandru Jula, 
Lola Novacovici, Nat King Cale;
22,30 Ștefan Clbotărașu feeitS pen
tru dvs. din poeziile sale preferate, 
23,00 Buletin de știri; 23.05 Din
creația lui MoMtt; 23,50 Revista me
lodiilor îneîntătoare; 0,52 Buletih 
de știri.

Clnematoffirafe
8 august

PETROȘANI — ? NCHEMBRtg: 
Doi băieți ca piitiea Caldă, REPU
BLICA: Casa Rleeordl: LONGA: 
Mânka; ISCRONI. încurcătură bles
temată,- ANINQASA ; Rude de sin
ge,- VULCAN : Comișarul Maigret *e 
înfurie.
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STEAGUL ROȘU

VIETXtM
Forțele patriotice dau lovituri puternice 
trupelor guvernamentale

SAIGON 4 (Agerpres).
Un grup de 30 de avioane ame

ricane de tip „B-52" a bombardat 
miercuri provincia Guang Tinh, si
tuată în apropierea paralelei 17, la 
aproximativ 500 kilometri nord-est 
de Saigon. Agențiile americane re
marcă că acesta este al doilea atac 
aerian din ultimele trei zile asu
pra regiunilor din nordul țării, un
de, după rapoartele comandamen
tului american, ar exista puternice 
concentrări de forțe ale Frontului 
național de eliberare. Un purtător 
de cuvînt american a declarat că 
nu se cunosc efectele celor două 
misiuni de bombardament. Toate 
corespondențele de presă sosite 
din Vietnamul de sud indică că în 
ultimele zile patrioții sud-vietna- 
mezi au reușit să dea lovituri pu
ternice trupelor guvernului de la

Opoziție față de intervenția 
americană

WASHINGTON 4 (Agerpres).
Senatorul Wayne Morse a decla

rat marți la Washington că în 
cursul vizitei făcute săptămîna tre
cută în diferite regiuni ale S.U.A., 
a constatat că există un puternic 
cwrent de opoziție față de intervenția 
Statelor Unite în Vietnam. „Am 
fost alarmat — a spus el — de cri- 
ticile mereu în creștere, exprima
te la adresa politicii vietnameze a 
președintelui și guvernului. Am fost 
întrebat de multe persoane dacă nu 
există o posibilitate de punere sub 
acuzare a președintelui — proces 
care ar putea fi deschis prin inter
mediul unei moțiuni".

Jilmo art Coigruiiii 
tulite ie ugeilă

WASHINGTON 4 (Agerpres).
Președintele S. U. A., Lyndon 

Johnson, a transmis Congresului o 
cerere de credite de urgență de 
1 700 000 000 dolari pentru anul fis
cal în curs, „necesare pentru conti
nuarea activității militare în Asia 
de sud-est". Cererea președintelui 
Johnson a fost prezentată Congre
sului de ministrul apărării al S.U.A-, 
Robert McNamara, care, într-o șe
dință închisă, a subcomisiei sena
toriale pentru credite militare, a 
prezentat mai înainte în amănunți
me nevoile de credite suplimentare 
pentru continuarea războiului în 
Vietnam.

Pe de altă parte, ministrul apă
rării al S.U.A., Robert McNamara, 
a anunțat că efectivul forțelor ar
mate ale Statelor Unite urmează 
să fie sporit cu 340 000 oameni, a- 
jungînd la mijlocul anului 1966 la 
aproape trei milioane.

ÎN CÎTEVA
NEW YORK. La sediul O.N.U. 

s-a anunțat că Grecia a ratificat 
amendamentele la Carta O.N.U. cu 
privire la lărgirea numărului mem
brilor Consiliului de Securitate și 
Consiliului Economic și Social. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a de
clarat că pînă în prezent un nu
măr de 85 de state au ratificat a- 
ceste amendamente, ceea ce în
seamnă două treimi din numărul 
statelor membre ale O.N.U.

SAIGON. Tribunalul militar de 
la Saigon, care a judecat procesul 
intentat celor 21 de membri ai 
Mișcării pentru pace din "Vietnamul 
de sud, a pronunțat miercuri con
damnări la închisoare și muncă sil
nică, pe termene variind pînă la 
20 ani, unui număr de 15 acuzați. 
Pedeapsa maximă, de 20 ani, a fost

Saigon și celor americane, fie în 
zona capitalei, fie în regiunile pla- 
tourilor înalte. In noaptea de 
marți spre miercuri, unități ale di
viziei 101 de pușcași marini ameri
cani, dizlocate la baza de la Cam 
Ranh (300 km nord-est de Saigon), 
au fost atacate, timp de mai multe 
ore, de forțele patrioților. Tirul pu
ternic al partizanilor a provocat 
pierderi apreciabile trupelor ameri
cane. Un alt atac de anvergură al 
forțelor F.N.E. a fost lansat miercuri 
dimineața împotriva unui post gu
vernamental la 100 mile de Saigon. 
„Partizanii au provocat pierderi 
grele trupelor care au apărat pos
tul", se arăta într-un comunicat a- 
merican. De asemenea, un punct 
întărit al trupelor de la Saigon a 
fost cucerit recent de forțele pa
triotice. Piloții elicopterelor ameri
cane care au efectuat zborul de re
cunoaștere, după căderea postului 
guvernamental, au declarat că pier
derile în rîndul celor atacați sînt 
importante.

Intre timp, în Vietnamul de sud 
sosesc noi trupe americane. Potri
vit unor surse de la Saigon, în 
portul An Thoi au sosit 9 vase mi
litare de coastă. Echipajele acesto
ra au sarcina de a lupta în zonele 
litoralului sud-vietnamez. Cu noul 
lot, numărul militarilor americani 
în Vietnamul de sud a trecut de 
82 000 de oameni.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind situata din Cipru

NEW YORK 4 (Agerpres).
In ședința de marți seara a Con

siliului de Securitate, care dezbate 
situația din Cipru, primul care a 
luat cuvîntul a fost reprezentantul 
Turciei, Orhan Eralp, care a cerut 
Consiliului să condamne măsurile 
luate de Camera Reprezentanților 
din Cipru pe motiv că acestea „ar 
încălca constituția țării și ordinea 
stabilită în insulă prin acordurile 
de la Londra și Zurich". Reprezen
tantul Turciei a subliniat că modi
ficările aduse legii electorale și 
prelungirea mandatului președinte
lui Makarios și a Camerei Repre
zentanților sînt considerate nule 
de guvernul Turciei și de comuni
tatea ciprioților turci.

A luat apoi cuvîntul ministrul de 
externe al Ciprului Spyros Kyprl- 
anu care a condamnat amestecul 
străin în treburile interne ale Ci
prului, declarînd că Ciprul, ca stat 
independent și suveran, este sin
gurul în drept să modifice legea 
sa electorală și să prelungească 
mandatul președintelui său. In în
cheierea declarației sale, Kyprianu 
a făcut cunoscut că guvernul ci
priot este gata să discute cu repre
zentantul personal al secretarului 
general al O.N.U. în insulă, Carlos

R IN D U Rl
pronunțată împotriva proiesorului 
Tran Huu Khue, care „s-a tăcut 
vinovat" de a ii strîns 400 de sem
nături, anul trecut, pe o petiție ca
re cerea instaurarea păcii în țară.

HAMBURG. Două avioane cu re
acție aparținind forțelor aeriene 
vest-germane s-au prăbușit marți 
în nordul R.F.G. Cei doi piloți care 
le conduceau au murit. Unul din
tre accidente s-a datorat lipsei de 
vizibilitate, care a făcut ca avionul 
să se ciocnească de un copac și să 
se prăbușească. Cel de-al doilea a- 
vion, zburînd la altitudine joasă, 
s-a ciocnit de un munte.

SANAA. Președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah al Sallal 
care întreprinde un turneu prin ța
ră, a rostit o cuvîntare în locanta-

CREȘTEREA TENSIUNII 
IN SUDAN

KHARTUM 4 (Agerpres).
ta Khartum au avut loc reuniuni 

extraordinare ale Consiliului de 
Miniștri, Conciliului suprem și Con
siliului apărării, în cadrul cărora a 
fost examinată situația din provin
ciile meridionale ale Sudanului. A- 
gențiile de presă semnalează o 
creștere a tensiunii din Sudan, ca 
urmare a știrilor potrivit cărora 
mercenari străini, venind din Con
go, s-au infiltrat în cele trei pro
vincii meridionale pentru a spri
jini forțele disidente care se opun 
autorităților centrale sudaneze. Toa
te comunicațiile civile în provin
ciile din sud au fost întrerupte, iar 
știrile indică o înrăutățire rapidă a 
situației. După reuniunea Consiliu
lui de Miniștri, Abdallah Nugdalla, 
care în lipsa premierului Mahgoub 
îndeplinește funcția de prim-mi- 
nistru al Sudanului, a declarat că 
au fost luate toate măsurile pen
tru apărarea securității și integri
tății teritoriale a țării. însoțit de 
comandantul suprem al forțelor mi
litare sudaneze, Abdallah Nugdalla 
а plecat pe calea aerului la Juba, 
pentru a studia la fața locului și 
pentru a lua măsurile necesare în 
vederea încetării activității elemen
telor disidente.

Bernardes, problema reprezentării 
comunității minoritare turco-ciprio- 
te în parlament

Reprezentantul Greciei, Alexis 
Liatis, a afirmat în declarația sa că 
măsurile luate în Cipru, după pă
rerea sa, nu creează nici un pe
ricol lă adresa păcii în această ța
ră. El a calificat politica Turciei 
in problema cipriotă drept „nega
tivă și obstrucționistă". Lucrările 
Consiliului de Securitate au fost 
apoi întrerupte. Ele vor fi reluate 
joi după-amiază.

Declarația lui Harold Wilson în legătură 
cu pozifia guvernului britanic fată de С. E. E.

LONDRA 4 (Agerpres).
Primul ministru Harold Wilson a 

făcut marți o declarație în legătu
ră cu poziția guvernului britanic 
față de Piața comună. „Am fost în
totdeauna gata și doritori, a spus 
el, să intrăm în Piața comună, dar 
numai dacă vor fi îndeplinite anu
mite condiții care să satisfacă in
teresele esențiale ale Marii Brita
nii — și noi am spus care sint a- 
cestea — și îndeosebi dreptul nos
tru de a face comerț cu țările Com-

tea Dhamar, în care a arătat că 
R.A.Y. va. întreprinde toate măsu. 

rile necesare pentru asigurarea se
curității și integrității sale terito
riale.

LONDRA. Deputatul laburist de 
stingă William Warbey, care a ce
rut demisia primului ministru Ha
rold Wilson și care, în semn de 
protest împotriva respingerii cere
rii sale, nu a luat parte la votarea 
rhoțiunii de cenzură conservatoare 
de luni seara, a fost aspru criticat 
de către Comisia de legătură a gru
pului parlamentar laburist pentru 
atitudinea sa.

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, A- 
nastas Mikoiăn și Dmitri Poleanski 
au avut la 4 august o convorbire 
la Kremlin cu regele Afganistanu
lui Mohammed Zahir-$ah.

Criza politică din Grecia

PoleiDită opinie Defavorabilă guvernului Nonas
ATENA 4 (Agerpres).
Nici in cursul zilei de marți — 

deși ședința parlamentului s-a pre
lungit pînă tîrziu după miezul nop
ții — criza politică din Grecia, care 
durează de trei săptămîni, nu a pu
tut fi rezolvată. Ca și luni, ședința 
de marți nu a fost decît un lung 
rechizitoriu împotriva guvernului 
Papandreu. Dezbaterile caracterizate 
de agențiile de presă drept „furtu 
noase", au fost marcate de insulte 
și amenințări. In cursul dezbateri
lor nu s-a vorbit nimic despre pro
gramul noului guvern Novas. Ca 
urmare a abținerii voite de la cu
vînt a partizanilor lui Papandreu, 
nimeni nu i-a luat apărarea. (El în
suși, ca și luni, fiind absent de la 
dezbateri).

Cu toate că mai sînt înscriși la 
cuvînt încă 10 deputați, în rîndul 
Uniunii de centru se precizează că 
scrutinul de încredere va avea loc 
miercuri seara. După dezbaterile de

Santo Domingo

O primă luare de contact 
între cele două fracțiuni

SANTO DOMINGO 4 (Agerpres).
In capitala dominicană continuă 

tratativele în vederea reglementă
rii crizei politice din această țară. 
S-a anunțat oficial că în cursul în
trevederilor organizate săptămîna 
trecută cu participarea lui Hector 
Garcia Godoy, candidat la preșe
dinția guvernului provizoriu, și a 
ofițerilor superiori ale celor două 
fracțiuni, a fost aprobat principiul 
unor întîlniri directe între repre
zentanți ai guvernului constitutio
nalist și ai juntei militaro-civile 
pentru examinarea problemelor de 
ordin militar aflate în suspensie. 
Observatorii consideră că un suc
ces al acestor întrevederi, cu ca
racter secundar, care constituie o 
primă luare de contact între cele 
două fracțiuni ar permite in viitor 
discuții la un nivel mai superior.

Pe de altă parte, Godoy continuă 
întrevederile cu diferite personali
tăți dominicane pentru formarea 

monwealthului". Primul ministru 
și-a exprimat, însă, părerea că în 
Împrejurările actuale nu există po
sibilitatea angajării unor tratative 

Declarația lui Wilson constituie 
un răspuns la cererile anumitor de- 
putați ai Camerei Comunelor ca 
Anglia și alte țări membre ale zo
nei liberului schimb să intervină 
în conflictul din Piața comună, în- 
cercînd să înlocuiască Franța în 
acest organism economic vest-eu- 
ropean.

Pe de altă parte, Wilson a anun
țat instituirea unui premiu regal 
pentru încurajarea exporturilor și 
a progreselor tehnologice in in
dustria britanică. Premiul va fi de
cernat pentru prima dată în apri
lie anul viitor firmelor care s-au 
distins în aceste domenii.

Forțele le elierare națională lin coloniile portuoheze 
li-n inteorlflrat attluile

LISABONA 4 (Agerpres).
Citind surse oficiale de la Lisa

bona, agenția Associated Press re
latează că, în primele șapte luni 
ale acestui an, trupele colonialiste 
portugheze au suferit mari pierderi 
In oameni și materiale de război 
în Angola, Mozambic și Guineea 
portugheză. In ultima vreme, scrie 
A.P., armatele forțelor de eliberare 
națională din aceste țări și-au in
tensificat acțiunile împotriva tru
pelor portugheze. Pentru războiul 

marți, în cercurile politice din ca
pitala Greciei se afirmă că princi
palele intervenții nu au avut darul 
să răstoarne curentul nefavorabil 
lui Novas. Aceleași cercuri sînt 
preocupate de soluțiile care vor 
trebui preconizate după votul de 
încredere.

Peste 10 000 de persoane s-au a- 
dunat marți seara în Piața Consti
tuției în fața parlamentului, pro
tested împotriva guvernului No
vas. Atmosfera a fost mult mai în
cordată decît în zilele trecute. 
Forțe polițienești în număr consi
derabil mai mare, precum și sol
dați postați (pentru prima dată de 
la începutul crizei politice) în fața 
parlamentului cu baioneta la armă 
au încercat să împiedice formarea 
grupurilor compacte de manifes- 
tanți. Circulația a fost interzisă în 
jurul parlamentului și palatului 
regal.

unui guvern provizoriu. Agenția 
France Presse subliniază că actua
lul candidat la președinție inten
ționează să păstreze în guvern nu
mai persoane „străine de politica 
militară" și care nu fac parte din 
vreun partid politic.

Corespondentul din Santo Do
mingo al agenției Reuter arată că 
actuala criză, intensificată prin in
tervenția străină în țară, are se
rioase urmări economice. Surse ale 
O.S.A. •— arată agenția — au de
clarat că situația economică sțste 
gravă și toate sectoarele viețiFf'e- 
conomice, începînd de la camerele 
de comerț pînă la sindicate, doresc 
o reglementare a crizei. In nordul 
țării polițiștii și militarii s-au plîns 
că nu le-au fost plătite salariile.

Comunicat comun 
iugoslavo-guineez

BELGRAD 4 (Agerpres).
In comunicatul comun iugoslavo- 

guineez dat publicității la încheie
rea vizitei în Iugoslavia a lui Seku 
Ture, președintele Republicii Gui
neea. se arată că cele două părți 
au constatat identitatea punctelor de 
vedere asupra problemelor celor 
mai importante ale relațiilor inter
naționale și au căzut de acord că 
trebuie să fie intensificate diferi
tele forme de colaborare dintre cele 
două țări.

In comunicat se exprimă îngri
jorarea în legătură cu evoluția tot 
mai primejdioasă a situației din 
Asia de sud-est, continuarea inter
venției armate în Vietnamul de 
sud și bombardarea continuă a 
R. D. Vietnam și se cere rezolva
rea acestei probleme potrivit năzu
ințelor legitime de libertate și in
dependență ale poporului vietna
mez, pe baza acordurilor de la 
Geneva.

pe care Portugalia îl desfășoară pe 
continentul african, guvernul lui 
Salazar alocă anual 150 milioane 
dolari, adică aproximativ 40 la 
sută din bugetul național al țării. 
Portugalia, menționează in conti
nuare corespondentul A.P.. conti
nuă totuși acest război costisitor, 
deoarece coloniile portugheze afri
cane și îndeosebi Angola sînt bo
gate în minereuri de fier, diamante 
și alte minerale pe care le exploa
tează în condiții foarte avantajoase;.
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