
Adunarea festivă de la Lupeni 
consacrată sărbătoririi 
Zilei minerului

Ieri seară, în sala palatului cultural din Lupeni a 
avut loc o entuziastă adunare festivă consacrată 
sărbătoririi Zilei minerului. In sală erau prezențî su
te de mineri, ingineri și tehnicieni, preparatori, care 
împreună cu ceilalți mineri și muncitori ai Lupeniu- 
lui au obținut succese de seamă în întrecerea so
cialistă pentru sporirea continuă a producției de 
cărbune cocsificabil.

In prezidiul adunării au luat loc tovarășii Călin 
Gheorghe, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Hunedoara, Lazăr 
David, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de partid Petroșani, 
Blaj Traian, președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului regional Petroșani, Dan 
Vaier, secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, Iliescu Gheorghe, director tehnic al Combi
natului Carbonifer Valea Jiului, Brașoveanu Victor, 
președintele Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Lupeni, Opriș Dumitru, inginer șef al 
minei Lupeni, Petre Constantin, Sălceanu Petre, 
Lucacs Andrei, mineri șefi de brigadă de la mina Lu
peni.

Intîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovară
șul Călin Gheorghe. Sărbătorirea Zilei minerului — 
a arătat vorbitorul— demonstrează înalta prețuire pe 
care Partidul Comunist Român și guvernul Republi
cii Populare Române o acordă acelora care prin mun
ca și elanul lor nestăvilit extrag din adîncuri căr
bune, minereuri de fier și auro-argintifere, atît de 
necesare dezvoltării și înfloririi patriei noastre.

Ziua minerului — a continuat vorbitorul — a deve
nit în țara noastră o sărbătoare tradițională închinată

(Continuare în pag.. 3-a}

MINERI AI ROMÂNIEI
SOCIALISTE

In vasta nomenclatură a profesiilor 
celor ce făuresc bogățiile omenirii, mi- 

' I nerii ocupă un loc de frunte. De seco
le, minerii smulg subsolului ceea ce 
conține el mai de preț. Cuprul și au
rul din cele mai vechi timpuri, căr
bunele și fierul care au imprimat 
dezvoltării industriale un caracter 
de-a dreptul exploziv, uraniul de al 
cărui nume se leagă cele mai înalte 
piscuri ale cuceririlor științifice ale 
secolului nostru, conțin ca substanță 
de bază, munca grea, dar plină de 
frumusețe a minerului.

In bilanțul marilor succese dobîn- 
dite de poporul nostru fn dezvolta
rea economiei socialiste, cit și în 
noul program al înfloririi multilate
rale a patriei elaborat de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. găsim cifre care 
reflectă locul de seamă pe care mi
nerii îl ocupă în lupta întregului 
nostru popor pentru bunăstare, feri
cire și progres. Sărbătorirea fn a- 
ceastă frumoasă duminică de august 
a Zilei minerului stă mărturie înal
tei prețuiri de care se bucură din 
partea partidului, guvernului și a în
tregului nostru popor truditorii adîn- 
curilor, cei care smulg subsolului 
bogății imense și le pun în slujba 
înfloririi patriei.

Minerii Văii Jiului, alături de mi
nerii din întreaga țară, sînt demni 
de această înaltă prețuire. Jn isto
ria luptei gloriosului partid al co
muniștilor, a clasei muncitoare pen
tru sfărîmarea cătușelor exploatării 
capitaliste, pentru libertate și feri
cire, minerii Văii Jiului au înscris 
pagini de glorie. Nu vor fi uitate 
niciodată jertfele minerilor din Lu
peni, care în august 1929 s-au ridi
cat cu hotărîre Ia luptă împotriva 
claselor exploatatoare ce transforma- 
sefă Valea Jiului într-o vale a plîn- 
gerii, a nenorocirilor și umilințelor. 
Cuvîntul comuniștilor a aprins în 
inimile minerilor flacăra speranței, 
încrederea în victoria asupra acelora 
care se îmbogățeau din munca și 
sîngele muncitorilor.

Astăzi, minerii Văii Jiului trăiesc 
imensa bucurie a împlinirii năzuin
țelor înaintașilor lor. Valea Jiului 
oferă tabloul luminos al muncii și 
vieții minerilor României socialiste. 
Bazinul nostru; carbonifer reunește 
Intr-un imens buchet minele în con
tinuă dezvoltare și modernizare căro

ra Ii s-au alăturat cele redeschise, 
precum și cele în construcție, noua 
preparație de la Coroești, marea cen
trală termoelectrică de Ia Patoșeni 
care valorifică superior deșeurile de 
la spălarea cărbunelui cocsificabil, 
noi și noi obiective industriale. Ase
menea unei salbe de nestemate își 
dau mina de la un capăt Ia altul al 
Văii Jiului noile cartiere ale locali
tăților noastre muncitorești, în care 
minerii și Ceilalți oameni ai muncii 
trăiesc o viață demnă. Aici, unde in 
trecut domnea întunericul neștiinței 
de carte, unde jumătate din numărul 
copiilor minerilor șl muncitorilor erau 
sortiți analfabetisnuilui, te întîmpină 
în fiecare localitate școli noi, clu
buri, cinematografe, așezăminte de 
cultură. Aici, unde sărăcia era mai 
neagră decît cărbunele, socialismul 
a cultivat și dezvoltat în inimile mi
nerilor dragostea de viață, bucuria 
de a trăi, de a se bucura din plin 
de roadele muncii lor. Minerul zile
lor noastre este un om înaintat; 
stăpîn al tehnicii moderne, capabil, 
să traducă in viață sarcina pusă de 
partid de a da industriei noastre so
cialiste cantități mereu sporite de 
cărbune cocsifițabil și energetic pe 
baza creșterii productivității muncii. 
Realizările obținute de minerii Văii

(Continuare in pag. 3-a)

ȘTEȚ PETRU, 
șef de brigadă 

mina Dlljă

Prin decretul nr. 591 din 5 august 
1965 aj Consiliului de Stat al R.P.R. 

•au fost decorați cu ORDINUL MUN
CII CLASA A III-A următorii munci
tori, tehnicieni și ingineri din ca
drul unităților aparținînd C.C.V.J.

LONEA : Sichitiu I. Gheorghe, Bă- 
lănescu I. Mănăilă, Felea D. Llviu.

PETR1LA : Novac M. Ștefan, Mu- 
reșan N. Vasile, Orban I. Iosif, Stău- 
ceanu Gheorghe.

ANINOASA : Ceuță I. Nandra, 
Roman I. Petru.

VULCAN: Zaharia V. Costache, 
Muntean M. Sabin, Gancz P. Ștefan. 
Brînzan Gh. Vasile.

LUPENI : Jurj V. Gheorghe, Reuț 
N. Nicolae, Novak I. Ștefan, Lorke 
M. Mihai, Horvath L. Carol, Ciobo- 
taru I. Ioan, Seres E. Andrei, Opriș 
Gh. Dumitru.

URICANI: Teodorescu S. Stancu, 
Rudic M. Constantin.

E.D.M.N. : Aufmesser I. Iosif.
PREPARAȚIA LUPENI : Cranciova 

Z. loan.
PREPARAȚIA PETRILA : Mlrică I. 

Gheorghe.
U.R.U.M.P.: Voinea P. Petru.
C.C.V.J. : Chirimbu M. Matei.
Pe baza aceluiași decret au fost

EVIDENȚI AȚI
în întrecerea socialistă

ȘIMO FRANCISC, JURCA IOAN, 
prim-maistru minier șef de brigadă

mina Lupeni mina Petrila

Proletari din toate țarde, unifi-oKRegtona^ 
doara-Deva

Organ ai Comitetului orășenesc P.C.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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distinși cu MEDALIA MUNCII ur- 
mățprii tovarăși :.

LONEA : Mariciuc M. Vasile, Mar- 
tineli V. Ioan, Paraschiv I. Gheor
ghe, Fatal A. Vasile, David D. Ște
fan, Pășcălău I. loan. Maxim Gr. Gri- 
gore, Călcioiu D. Anghel, Miiller E. 
Edmund, Kacso S. Toma, Gavrilescu 
N. Gheorghe, Rebeleanu T. Vaier, 
Grozav V. loan.

PETRILA : Mihăilă P. Cornel, Tu- 
tuian M. Ilie, Alexe C. Constantin, 
Pasternak I. Iuliu, Szabo I. Iosif, 
Lehacs L. Mircea, Niedermaier Gh. 
Ludovic, Popescu N. Nicolae, Lepă- 
datu P. Nicolae, Munteanu D. Petru, 
Duca L. Gheorghe, Serea V. Virgil, 
Haning G. Emerik, Kalath B. Otto.

ANINOASA: Palaghie I. Nicolae, 
Szongoth A. Adam, Zuza Gh. Dumi
tru, Carpov D. Ștefan, Stan S. Sil
viu, Tătaru V. Ioan, Bolunduț S. Mir
cea, Avădane Gh. Gheorghe, Ilines- 
cu I. Ioan, Vanușcă C. Alexandru, 
Batin Gh. Gheorghe, Mureșan T. Ca
rol, Costinaș M. Petru.

VULCAN : Molcoci V. Vasile, Mi
trofan N. Sebastian, Prața T. Dumi
tru, Epure D. Ioan, Cucu I. Dumitru, 
Purdă I. Gheorghe, Ioana I. Grigore,

(Continuare în pag. 3-a)

BÎRLUȚ CLEMENT, 
șef de brigadă . 

mina Lonea

ȘERBAN NICOLAE, 
șef de brigadă 
mina Vulcan

BUCHETE PENTRU 
SĂRBĂTOARE

Mai sus, pe Jiu, la Valea de 
Brazi, se deschide o luncă de 
rară frumusețe. In acest goli 
de verdeață și flori și-au ales 
minerii Uricaniului loc de în- 
tilnire pentru sărbătorirea zi
lei lor.

Peste tot, pregătiri. La club 
se pun la punct ultimele re
tușuri ale programelor artisti
ce-, gospodinele sini mai gră
bite ca oricînd, iar in abataje 
și galerii, acolo unde bătălia 
pentru cărbune nu contenește 
nici o clipă, minerii adaugă 
noi realizări buchetelor de 
succese pe care le pregătesc 
pentru ziua lor.

Mina Uricani, deschisă in 
anii puterii populare, este o 
mină tînără, dar colectivul ei 
s-a afirmat prin hărnicie, prin 
hotărirea cu care muncește

• Peste tot, pregătiri
• Exemplul celor mai buni 
ф Inițiative valoroase

confirmate de realizări
> Punct de plecare spre 

noi succese în cincinal

pentru a da siderurgiei tot mai 
mult cărbupe. cocsificabil. Măr
turie a avintului general in 
muncă, a priceperii cu care se 
lucrează în adincuri este fap
tul că. luna iulie a fost înche
iată de toate brigăzile Uri
caniului cu sarcinile de plan 
îndeplinite și depășite. Obiec
tivele pe care Congresul parti
dului le-a pus în fața industriei 
carbonifere au dat un puternic 
imbold muncii minerilor.

In frunte, brigada lui So- 
rescu Constantin. De la înce
putul anului și pînă în pre
zent, ea a extras mai bine de 
15 000 tone de cărbune peste 
plan. Realizări de seamă ob
țin, de asemenea, brigăzile 
conduse de Hrițcan Vasile, 
Vechtel Ioan, Ilin Cornel și 
multe altele.

Cu mai bine de o lună in 
urmă, în sectorul I al Uricaniu
lui brigadierul Timofte Spiri
don a luat inițiativa înmănun- 
cherii mai multor brigăzi mici, 
dintre care unele rămîneau în 
urmă, într-o brigadă mare, pu
ternică. Paptul că toate aceste 
brigăzi dădeau producția pe 
același ax colector a pledat 
pentru aplicarea acestei iniția
tive.

Luna iulie a confirmat va
loarea inițiativei minerului 
Timofte Spiridon. Brigada lui 
Timofte a extras mai mult de 
1 000 tone de cărbune peste 
planul pe luna iulie.

(Continuare în pag. 3-a)
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DEDIU VASILE, 
șef de brigadă 

mina Aninoasa



2 STEAGUL ROȘU

ARTA
Tararul 

buful Si 
te lor din 
peni.

DĂRUIRE

ion 
•non

CULTURĂ,
IN MUNCA,

Sună sirenele, sună și parcă-nțeleg 
Din sunetul lor insistenta chemare la luptă, 
Liniștea calmă, în zdrențe pare că-i ruptă 
și pare cuprins de neliniști pămintul Întreg.

Un glnd e pe buze: „Ceva trebuia să se-ntîmple" 
Adfncul pe nimenea astăzi nu mai Înghite. 
Stau coliviile păsări de pradă pe hău amorțite 
Gîndul revoltei pulsează ca sfngele-n Umple.

Purtat peste munți e acum, un cuvînt fără lege 
Grevă ! Iși spumegă furia oarbă stăpînii 
„Aducem armata să-mprăștie clinii, 
Să tragă în carne, de vorbă de n-or înțelege".

Și-au tras, Ticăitele 
Nemalputind să mai 
S-au Închis pentru 
Peste tot se-așterne

guri s-au înfipt in țărină 
ceară nici drepturi, nici pline, 
veci ca prinos fericirii de mîine; 
o vreme tăcerea păgtnă.

Milne e astăzi. Clădit din beton și din fier, 
Cadențat în adine și Ia zi de succese 
Viltoru-n cadența aceasta se țese
— Plnză măiastră — de harnice mfini de miner.

Voi Cei căzuți, și noi cei rămași sau năsCuțl dup-aceea 
Slntem o lume anume spre a-nvinge. născută 
Știm prețui ce-am plătit pentru clipa durută, 
Clipa fn care în august, aici, se aprinse scîntela.

Slntem, deocamdată la vlrsta de bronz și aramă, 
Supunem adfncul cuprins de un somn milenar 
Șl smulgem comori din pămîntul tăcut și avar 
Șl mituri de veacuri mîinile noastre destramă.

Sună sirene și acum; dar din sunetul lor Înțeleg 
Chemare spre-adînc; o nestinsă chemare la viață. 
Veacu-i măreț șl-i clipa la fel de măreață 
bin" ele se-ncheagă-n prezent viitorul întreg.
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Crot da mun
te «ри-л

TALENT 
Și PASIUNE

De cițiva ani, 
pe scena clubu
lui sindicatelor 
din Vulcan, a- 
pare cu regula
ritate un tinăr 
înalt, blond, cu 
corpul oțelit în 
lupta cu mun
tele subpămin- 
tean de cărbu
ne. Vulcănenil

II cunosc bine. Spectatorii care au 
văzut programele cultural-artistice 
prezentate la serbările clmpeneștl 
din Ldnea, Lupenl, Vulcan, Petro
șani, iși aduc poate și el aminte 
de acest tinăr care i-a delectat cu 
Vocea lui puternică, caldă și armo
nioasă. Este un tinăr modest. Nu 
vorbește niciodată prea mult des
pre el. Spune numai că-i place mult 
muzica: și cea populară, și cea u- 
șoară, și opereta, și simfonica. „îmi 
place s-o ascult Și s-o cint. Muzi
ca imi răscolește sufletul clnd vin 
In contact cu ea". Cuvintele ltli 
slnt justificate de succesele repur
tate pină acum pe scenele unde a 
evoluat. Dar îi place și teatrul șl 
filmul. Scrie și texte pentru briga
da artistică de agitație. Acest ti
năr este ufi artist amator talentat, 
dar și pasionat de artă și cultură. 
Nu degeaba spun vulcătifenll el ti- 
nitul Sufletu Vaille, despre cate 
e vorba, este „sufletul" activității 
culturale a clubului din localitate. 
Bl știe să îmbine armonios activi
tatea productivă cu Cea culturală, 
știe că prin muncă șl artă omul 
crește, >« dezvoltă multilateral. $1 
tinărul artist amator din Vulcan, 
asemenea autore din patria noas
tră, a crescut $1 crește prin mun
că, a crescut și crește ^rln artă și 
cultură, iși cultivă aptitudinile pe 
scenă, în slujba noului și a fru
mosului.

ARTA 
PENELULUI

După ce a terminal școala 
profesională, tînărul Csatai E- 
mil a intrat să lucreze la mi
nă, acolo unde lucra ca elec
trician tatăl său. Dar nu și-a 
întrerupt munca de creație în
cepută în 1956, la vîrsta de 14 
ani. A pictat mereu, situîndu- 
se de fiecare dată între frun
tașii cercului de artă plastică 
din Lupenl. A prezentat lu
crări la aproape foaie expozi
țiile deschise la clubul din lo
calitate, iar la bienala de atlă 
plastică pe (ară din 1962 a 
avut expuse două lucrări ce 
s-au bucurat de aprecierea pu
blicului vizitator, Alături de 
ceilalți membri ai cercului, 
tînărul Csatai Emil a contri
buit la obținerea de către cer
cul de artă plastică din Lupenl 
a titlului de cerc fruntaș pe 
țară în anii 1960 și 1962.

Pentru a se perfecționa în 
frumoașa artă, a urmat ți ab
solvit Școala medie de artă 
plastică din Cluj. împreună cu 
ălți doi pictori amatori, în va
ra anului trecut, a deschis o 
expoziție la Lupenl iar anul 
acesta, in a doua jumătate U 
lunii mat, a avut i&e vernisa
jul primei șale expoziții tu lo
calul clubului din Lupenl, ex
poziție ее a cuprins 20 de lu
crări de pictură șl grafică.

Priit modul de a glndi șl a 
crea, ti nărui Csatai Emil te 
leagă strîns de viața mineri
lor, in lucrările Iul ptedomi- 
hind peltelele industriale ml- 
n»t», ttăhsiotmitile Văii Jiu
lui. flitul eu toate preocupa-' 
nit șt frsimniatHe taie. Mi- 
huit eu îndemînare pe piraa 
aspră, penelul pictorului Csatai 
Emil dă viață culorii, creează 
noi ți noi lucrări plastice care 
plac, Incintă, odihnesc.

CĂRBUNI
Șl CĂRȚI

Puțini știu că 
energicul șef da 
brigadă Drob 
Gheorghe din 
Vulcan este și 
un cititor pasio
nat. Unul dintre 
cei mai fecunzi 
vizitatori ai bi
bliotecii clubu

lui sindicatelor 
din Vulcan. Pe 
poate afirma ca 

a doua lui pasiune o constituie 
cărțile. Sigur că prima e... cărbu
nele. De prima II leagă mal multe 
și mai frumoase amintiri. Dar și 
cărțile... Uite nu a învățat din ele l 
De fapt la minerul Drob Gheorghe 
cele două pasiuni se întrepătrund, 
se completează una pe cealaltă, se 
ajută reciproc. Cărțile sint acelea 
care-i destăinuia lucruri necesare, 
dar necunoscute, prin ele pătrunde 
mai «dine in straturile lucioase de 
cărbune. Cite a citit in activitatea 
sa ? Ё greu de aflat.

De multe ori, la ieșirea din 
■chimb, se abate pe la biblioteca 
mobilă a sectorului. După ce pre
dă lampa de miner care i-a lumi
nat calea In adincurl, primește lu
mină do la eătți. Și e așa de bucu
ros atunci clnd iși face planul șl 
clnd citește o carte bună l — lu
cruri eo i se intlmplă întotdeauna. 
Slnt două bucurii, izvorite din două 
pasiuni: mufice șl cârtea. Slnt a- 
tribute ce-i caracterizează pe oa
menii zilelor noastre, ce-1 caracte
rizează și pe minerul fruntaș Drob 
Gheorghe din Vulcan.

I
Pe cărarea de sub dealuri 
Trec minerii-n zori,.
Din adincurile minei 
Să scoată comori.
Și’ răsună voinicește
Hei rup;
Clnt de muncă
De la munte plnă-n luncă 
Și prin văi
Ies mîndruțele la poartă 
Iu-hu I
Să le spună
Bun noroc și voie bună 
Măi, ortaci flăcăi.

II
Sint miner și lumea Știe 
Că Îmi place, foc. 
Să string bogății din mină 
Și pe mlndra-n joc.
îmi duc muncă voinicește 
Iu-hu I

SPICUIRI DIN PRESA VREMII
• „Pe malurile sclavilor din Valea Jiului ou uri 

stau In front iobagii societăților”
• „Tragedia de la Lupenl"
• „Pe marea murmuritoare a Jiului rtoună feoul 

de arme al jandarmilor”
• „Un era| In care |i aerul este al wcietăților"

Istoria zbuciumată a Văii Jiu-
* lui a inregutrat multe lapte 

și evenimente dtoeCbtta db-a lun
gul anilor. Dat cele mai semnifica
tive tint faptele șt evenimentele ce 
se petrec astăzi sub ochii noștii, 
astăzi clnd poporul este stăpin fie 
soarta sa, Clnd el singur îți Murbște 
istoria.

Un suilu înnoitor a cuprins în
treaga țață. Un suflu înnoitor a 
cuprins șl Valea Jiului, asl Vide a 
teitciiH. Valea noastră aevl- 
ne tot mal Înfloritoare. Ea 
Se dezvoltă în lung și-n lat, dar ii 
pe verticală. Blocurile semețe cu 
9, 10 ți 11 nivele se iau parcă la 
întrecere cu piscurile munților din 
apropiere. Pretutindeni viața nouă 
pulsează din plin, iar traiul oameni

Hai Mărie
Să te-nvirt ca Să Se Știe
Că-s miner,
C-apoi intru-n galerie
Hei rup I
Ihc-uh șut, măi
Cu ortacii sub pămînt, măi 
Să dăm cit mai mult.

III
Iar brigada noastră-n frunte 
Prlma-i la lucrat,
Ies vagoane tot mai multe 
Cu rodul bogat.
Și în zi de sărbătoare
Iu-hu I
Vin pe cale
Toți ortacii-n joo la vale
Vin cintlnd
Și ciocnind cu veselie
Hei rup I
Sus paharul
Să-i bem vinului nectarul 
Cu mlndra jucînd.

lor devine tot mai îmbelșugat. Toa
te acestea au fost posibile numai 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului comuniștilor, a partidului ca
re, din Vremi de restriște, a cd- 
lăuzit cu înțelepciune lupta dreaptă 
a minerilor, i-a educat și îndrumat 
pe calea victoriilor.

Transformările inhoitome, măreția 
acestor timpuri vorbesc de la sine. 
Dat au iest și alte vremuri in care 
minerit erau șăldvii unui pumn dș 
patroni.

Despre viața șl condițiile grele 
de muncă din trecut din Vaită 
Jiului stau mărturie nenumărate 
documente păstrate tn ăfhive fi 
in presa vremii.

O simplă enumerare a titlurilor
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Mineri ai României socialiste
(Urmare din pag, l-a)

Jiului Iu Îndeplinirea șl depășirea 
sarcinilor de pleu etan mărturie en
tuziasmului cu care ei desfășoară În
trecerea pentru încheierea cu suc
cese deosebite a anului 1065, ultimul 
an al șesenăluluL pentru pregătirea 
condițiilor Îndeplinirii cu cinste a 
obiectivelor pe tare noul cincinal le 
pune IA fata industriei carbonifere. 
De la Incăputul anului șl pin* in 
prezent, minerii Lupeniului, din ria
dul cărora se remarcă brigăzile con
duse de comuniștii Ghloaijcă Sabin, 
Petre Constantin ș.a. au extras peste 
plan Bai bine de 15 000 tone do căr
bune. Colectivele minelor Aninoasa, 
Petrila, Lonea, Uricani, Vulcan, Dii- 
ja dovedesc prin fapte hotărirea lor 
de a înlăptui in întregime sarcinile 
ее le revin din Directivele Con
gresului partidului. Numai In cursul 
lunii iulie, spre exemplu, minerii Văii 
Jiului au extras peste plan aproape 
12 000 tone de cărbune cocsiflcabll 
șl energetic. Brigăzile conduse de 
tovarășii Cristea Aurel, Dediu Va*

liiltl! oeiira йіНіми
(Urmare din pag. l-a)

Succesul brigăzii lui Timoite, 
alături de cele ale brigăzilor 
conduse de Năsăieanu Miron, 
Flnzaru Alexandru, Manolache 
Vasile, s-au concretizat fn 
1714 tone date peste pianul 
sectorului pe luna iulie. Cu 
această realizare, colectivul 
sectorului I s-a situat pe pri
itul loc In Întrecerea socia
listă pe mină.

Întrecerea socialistă pentru 
dezvoltarea succeselor obținute 
in cinstea Congresului parti
dului crește In intensitate la 
mina Uricani iar realizările 
obținute constituie un punct 
de plecare spre noi succese 
in noul cincinal. Față de 1969, 
producția anuală a minei va. 
crește in 1966 cu 30 000 tone 
de cărbune, o serie de ma
suri pentru mărirea capacită- 

-r ții de producție a minei poar
tă pecetea pregătirilor pentru 
realizarea volumului sporit de 
producție prevăzut de cinci
nal. Astfel, ia începutul aces
tei luni, la mina Uricani a 
luat ființă un nou sector pro
ductiv — sectorul 1ІІ. Lițcan 
Gheorghe. Grădinara Constan
tin, Rudic Constantin — laid 
doar cîteva diti brigăzile nou
lui sector al Uticanlulul, cate 
in primele zile ale lui august 
au dat zeci de tone de Cărbu
ne peste plan.

*

Faptele de muncă, succesele 
obținute de brigăzile din aba
tajele minei se reunesc in
tr-un uriaș buchet de flori, 
care va înveseli șl va da con
ținut sărbătorii de ia Valea de 
Brazi, unde minerii Uricaniu- 
lui se vor tntilnl de ziuă lor.

cîtarva articole apărute în unele 
ziare este edificatoare.

Jn ziarul „BRASSO1 LAPOK" 
hr. 114 din 21 mai 1928 e pu

blicat un amplu articol Sub titlul 
„Pe malurile sclavilor din Valea Jiu
lui cu ură stau in front iobagii socie
tăților'*. Un subtitlu din articol glă 
suiește : „Un oraș unde și aerul este 
al societăților", iar altul: „Pe marea 
mtirmurătoare a Jiului răsună focul 
de arme al jandarmilor".

^iarul „ADEVĂRUL*1 ftln 1 iulie 
" 1932 publică un articol intitulat 

„La Petroșani autoritățile favorizea
ză societățile iar muncitorii sînt te
rorizați'*, articol in care se consem
nează arestarea a 30 de muncitori 
sub învinuirea că sînt comuniști. In
tr-un alt număr al aceluiași ziar, 
din 4 martie 1932, un articol Cu ti
tlul „Pentru combaterea șomajului", 
vorbind de Valea Jiului, arăta: „Nu 
e mult de cind în regiunea aceasta 
etaU peste 20 de mii de muncitori. 
Din aceștia azi (1932) abia o treime 
dacă mal au de lucru", Mai departe 

'■ articolul continuă : „Toate aceste 
cauze și altele au sporit șomajul și 
au făcut îndeosebi din Valea Jiului 
• adevărată Vale a plingerii șl a mi
zeriei".

sile, Palco Ioan de la mina Aninoa
sa, SidOrov Vaalie, Junta Ioan, 16- 
lârii Ioan de la mina Petrila, Blrluț 
Clement, Boboc Victor, Popa lean 
de la mina Lenta, NistoreabU Gheor- 
ghe, Șteț Petra de la mina Dîlja, 
ȘerbdU Nicolae, Drob Ghectgbe Й 
ia тШа Vulcan și multe altele îșl 
înscriu numele la loc de cinste în 
întrecerea pentru obținerea acestor 
realizări.

De ziua lor, minerii Văii Jiului iși 
exprimă atașamentul ferm față de 
partid, recunoștința fierbinte față 
de minunatele condiții de muncă șl 
de viață ce le sînt create de statul 
nostru socialist* reînnoindu-și anga
jamentul de a Îndeplini cu succes 
obiectivele de mare răspundere pe 
care Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. le-a pus In față in
dustriei carbonifere, de a munci 
mai rodnic, alături de întregul po
por, pentru înflorirea României so
cialiste.

Adunarea festiva de la Lupeni 
consacrata sărbătoririi Zilei minerului

(Urmare din pag. l-a)

cinstirii trecutului glorios de 
lupte și muncii eroice, pli
nă de avlnt a minerilor. Sărbă
toarea Zilei minerului din acest an 
are loc in condiții deosebite, cind 
Întregul nostru popor pășește cu 
entuziasm la înfăptuirea programu
lui măreț elaborat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comufiist 
Român pentru dezvoltarea in con
tinuare a patriei noastre pe dru
mul luminos al sdciali&nului și co
munismului.

Vorbitorul a evocat paginile glo
rioasa de luptă înscrise de minerii 
Lupeniului, sub conducerea parti
dului comuniștilor, împotriva ex
ploatării capitaliste, pentru liber
tate șl progres.

Pdntru Succesele remarcabile ob
ținute în îndeplinirea planului de 
producție, pentru aportul Însemnat 
ce-1 aduceți Înfloririi patriei noas
tre — a continuat tovarășul Călin 
Gheorghe — vă rog să-mi permi
teți ca In numele Comitetului re
gional de partid, al Biroului său, 
să vă felicit călduros și să vă 
urez doi și importante succese în 
activitatea de viitor.

Infățișînd importantele sarcini pe 
care Directivele Congresului parti
dului le-a pua in față industriei 
carbonifere, vorbitorul a spus Iu 
încheiere :

Avem convingerea că minerii diri 
Valea Jiului, alături de toii oa
menii muncii, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Coihunist Ro
mân, vor ști să răspundă, ași 
au răspuns Întotdeauna, prin fapte 
mărețe, de un Înalt patriotism; 
chemării înflăcărate adresate de 
Congresul partidului întregului po
por de a munci cu toată abnega
ția, de a-șl pune in slujba patriei, 
cauzei socialismului și comunismu
lui, întreaga capacitate și energie 
de muncă.

—"1 111 г| I ................................   и <

/In ziar burghez german care 
- avea Un corespondent în Va

lea Jiului și anume ziarul „BERLI
NER TAGEBLATT'* din 17 august 
1929, scria în articolul „Tragedia 
de. la Lupeni" despre cauzele care 
au dus la izbucnirea grevei din 6 
august 1929. După ce analizează clș- 
tigurile fabuloase pe care le realizau 
societățile miniere și crunta exploa
tare a muncitorilor minieri, în arti
col se spune: „Cine ar putea să-și 
stăpînească revolta față de o astfel 
de exploatare cind salariile muncito
rilor sînt sub standardul de viață 
cel mai scăzut care se poate Închi
pui, eînd muncitorii trebuie să lo
cuiască în bordeie î“.

Qtnt doar citeva spicuiri din 
presa vremii de acum 30—30 

de ani, dar destul de elocvente pen
tru a înțelege de ce s-au ridicat 
la luptă minerii conduși de partid.

Cei care au trăit acele vremuri 
nu le vor uita niciodată. Nu le vor 
uita cei tineri, după cum nu-i vor 
uita nici pe aceia care și-au jertfit 
viața pentru această Vale a feri
cirii.

Pe marea murmurătoare a Jiului 
răsună azi clocot de șantier, răsu
nă freamătul muncii avîntate, ră

sună optimism și tingrețe.

Vedere în perspectivă a ea rtierului de locuințe moderne, Braia din Lupeni.

Cu prilejul Zilei minerului, mi
nerii din Lupeni au fost felicitați 
In numele Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani de tovarășul 
Lazăr David, precum și de repre
zentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești.

Adunarea s-a Încheiat cu un 
frumos program artistic prezentat 
de formațiile de artiști amatori ale 
Clubului din Lupeni.

Adunări festive consacrate săr
bătoririi Zilei minerului au avut 
loc și in celelalte localități ale 
Văii Jiului.

E alta munca de miner acum
După ce au scormonit adlncurile 

in căutarea de noi rezerva de căr
bune, sondele cu turlele lot impu
nătoare, au dispărut.

In locul turlelor de sondă au a- 
părut siluetele impunătoare ale 
turnurilor puțurilor de extracție. 
Montajul instalațiilor în turnul de 
la mina Lonea U a puțului cu 
schip, cu o capacitate de 6 000 toile 
pe zi, e pe terminate. Piesele ma
șinii de extracție, tamburul greu 
de 17 tone au fost deja ridicate.

Un turn asemănător, dar cu o 
capacitate de extracție și mai ma
re s-a înălțat la Aninoasa dud.

In total, ln șapte luni din acest 
an, au fost cheltuit! 35 000 000 lei 
din fondurile de investiții pentru 
lucrări industriale de suprafață, 
iar pînă la sfîrșitul anului sumă 
totală se va ridica la 108 000 000 
lei.

Desfășurarea lucrărilor industria
le de la suprafață merg mină în 
mină cu cele din subteran. Tehni
ca modernă cucerește tot mai mult 
teren In abataje, lucrări de pre
gătiri, transport, contribuind la 
creșterea productivității muncii, la 
scăderea eforturilor fizice ale mi
nerilor. Combinele, mașinile de În
cărcat, havezele, greiferele șl ce
lelalte utilaje, toate vorbesc des
pre condițiile noi de muncă incom
parabile cu cele din trecut. Fiștăul, 
trocul, roaba, rizna de lemn au de
venit de mult piese de muzeu. E 
alta munca de miner acum; o mun
că a glndirli pentru stăpinirea teh
nicii moderne.

Cine poate vorbi cu mai multă 
competență despre aceste utilaje 
moderne de mare randament ce au 
transformat munca dură a mineri
lor din trecut într-o muncă de gîn- 
dire decit minuitorli acestor ma
șini și utilaje. Să-i lăsăm deci pe 
stăpinii tehnicii noi să-și Spună 
cuvintul.

BARTHA DlONISlE, șef de 
brigadă, puțul Anlnoasa-sud.

Lucrările de pregătiri din subte
ran șl In special acele de adlnciri 
șl betonări de puțuri ar putea fi 
comparate cu lucrările de artă. Ele 
cer o înalță calificare profesio
nală, pricepere, o organizare ire
proșabila a muncii. Tehnica nouă 
• larg folosită astăzi la acerte lu
crări. Cu ajutorul ei brigada pe 
care o conduc a realizat ш cinstea 
Congresului partidului 71 m I de 
lucrări de adînciri și betonări în 
puț, depășind în acest fel recordul

(Urinare din pag. l-a)

Grecu C. Constantin, Lungu I. Dinu, 
Kiss I. Ignat, Chiroșca N. Costache, 
Tîrnă B. Valerian, Chiron V. Iile, 
Chihala I. Gheorghe, Roman S. Victor.

LUPENI :Rosa O. Elemer, Mierla S. 
Alexandru, Balint D. Ioan, Szabo A. 
Marlin, Petre Gh. Constantin, Con
stantin I. Tudor. Sirop N. Constan
tin, Glovicska I. Ștefan, Gtama Gh. 
Ioan, Ungureattu C. Nicolae, PriCo- 
poci Gh. loan, Sziiveszter M. Pavel, 
Girea St. Ioan, Băcanu N. Sava, Pe- 
trogan N Gheorghe, Gluglea I. 
Gheorghe, Szasz D. Bela, FtllUp I.

republican obținut la Leșul Ursu
lui. $1 aceste rezultate s-au obți
nut fără eforturi, Evacuarea steri
lului eu lopata, o muncă giea șl 
de lungă durată, o efectuăm cu 
două greifere de mare capacitate. 
Aceasta e de fapt cheia succeselor 
noastre: utilajele folosite mină in 
mină cu metoda cofrajului glisant 
și pe deasupra organizarea bună 
a muncii.

MIHAI IOAN, șef de brigadă 
în sectorul VIII investiții ai 

minei Vulcan.
Dezvoltarea in viitor a minei 

Vulcan este strihs legată de acti
vitatea noastră, â minerilor, de la 
investiții care deschidem noi dru
muri subterape spre strătele de căr
bune. Cum e șl normal, lucrările 
de investiții trebuie să meargă cu 
un pas Înaintea celor de exploata
re. Ne străduim să asigurăm pe cit 
posibil această condiție.

Puțul auxiliar nr. 1 de la Dllja, o mărturie a avîntului cu care 
sș desfășoară dezvolta,ea și modernizarea minelor din Valea Jiului.

Emil.
URICANI: Cazan D. Stelian, 

Gheorghiu Gh. Petru, Grădinara N. 
Constantin, Manolache Gh. Vaslle.

E.D.M.N. iScrădeanu I. Petru, Cos- 
tijet E. Nicolae, Toth P. Koloman, 
Hațegan A. Ioan, Radlc A. Nicolae, 
Moloci St* Vaslle, Resiga P. Blăguț,

PREPARAȚIA LUPENI: Ionică P.
Ioan, Fiilop I. Iosif Geza, Pis A. Ni
colae.

PREPARAȚIA PETRILA : Boțan Gh. 
Ellsle.

C.C.V.J.: Hindoreanu Gh. Nicolai, 
Avramescn Gh. Ioan, Giosan A. Vla
dimir.

Brigada pe care o conduc lu
crează In prezent la galeria dublă 
transversală spre blocul ÎX orizon
tul 535. Aici obținem o viteză mi
die de avansare de 3 metri pe zi. 
Avansarea rapidă se datorește Dl 
bună măsură mașinii de înoărcat 
steril, care la locul nostru da 
muncă a înlocuit lopata. Acest uti
laj modern a făcut ca productivi
tatea muncii să crească cu sută la 
sută. Ce poate să fie mai conclu
dent, să exprime med se ilcatlv 
grija părintească ce o poartă parti
dul nostru minerilor decit ușurarea 
muncii noastre prin înzestrarea mi
nelor cu utilaje modeme de mare 
randament.

Acestei griji, noi minerii, Ii vOm 
răspunde prin faptei, iar faptele 
noastre vor însemna contribuția 
la traducerea in viață a sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 

al partidului.



VIETNAM
Acțiuni riguroase ale forțelor patriotice

Ziarul „Le Monde” despre tragedia 
orașelor japoneze Hiroșima și Nagasaki

SAIGON 7 (Agerpres).
Trupele guvernamentale, deși 

sprijinite de unități de parașutiști, 
nu au izbutit nici în cea de-a 4-a 
zi să spargă „cleștele" forțelor 
patriotice, care dețin în continuare 
pozițiile cheie în jurul localității 
Duc Co (Ia 30 km de Pleiku). 
Partizanii sud-vietnamezi, scrie a- 
genția France Presse, dețin con
trolul șoselei nr. 19, care leagă 
localitatea port Qui Nhon de pe li
toralul mării Chinei de frontiera 
cambodgiana, traversînd regiunea 
platourilor înalte. Comandamentul 
forțelor armate americane din 
Vietnamul de sud a subliniat în 
mai multe rinduri importanta stra
tegică a platourilor înalte șl în

Dezertări în rîndul 
guvernamentale

HANOI 7 (Agerpres).
Citînd agenția de presă „Elibe

rarea", agenția V.N.A. relatează 
că în ultima lună, ca urmare a suc
ceselor înregistrate de forțele pa
triotice sud-vietnameze și răspun- 
zînd apelului F.N.E., un număr tot 
mai mare de militari au dezertat din 
trupele guvernamentale, alăturîn-

Răfuielile dintre generalii regimului 
de la Saigon nu s-au încheiat

SAIGON 7 (Agerpres).
Răfuielile dintre generalii regi

mului de la Saigon nu s-au înche
iat o dată cu plecarea în misiune 

specială la New York a fostului 
prim-ministru. Nguyen Khanh. O 
știre recentă, transmisă de agen
țiile de presă, arată că membrii 
juntei militare, reuniți timp de 2 
zile Ia Dalat, au hotărît să anche
teze cîțiva ofițeri superiori, foști 
deținători ai unor funcții de răs
pundere, printre care figurează și

s. u. A.

Proteste împotriva războiului 
dus în Vietnam
NEW YORK 7 (Agerpres).
In mai multe localități din 

S.U.A. au avut loc vineri demon
strații de protest împotriva războ
iului pe care S.U.A. îl duc în 
Vietnam. Pentru a doua zi conse
cutiv stația de cale ferată Santa 
Fe (California) a fost teatru) unor 
manifestații împotriva trimiterii de 
militari și echipament american în 
Vietnamul de sud. Demonstranții 
au încercat să bareze trecerea u- 
nui tren încărcat cu trupe ce se 
îndrepta spre Oakland. Numai la 
intervenția autorităților trenul a 
putut să-și facă drum prin mulți
mea demonstranților. Pe pancarte
le purtate de manifestanți se pu
tea citi „Opriți mașina războiului", 
„Nu acceptați să fiți tîrîți în răz
boi", „încă nu ați ucis, nu o faceți 
acum". In localitatea Dayton, sute 
de demonstranți au organizat un 
marș de protest la baza aeriană 
Patterson, din apropierea orașului. 
Ei purtau pancarte cerînd „Pace 
în Vietnam" O altă demonstrație 
a avut loc pe străzile principale 
ale orașului Madison, capitala sta
tului Wisconsin.

Cea mai puternică manifestație 
împotriva războiului din Vietnam 
a avut loc la Washington, unde 
cei 600 de demonstranți care au in
stalat pichete în fața Casei Albe 
s-au adunat împreună cu multi al- 
ți demonstranți veniți din diferite 
colturi ale țării în parcul Lafayet
te. Unul din liderii demonstranților 
a declarat că peste 1 200 de per
soane vor participa timp de 4 zile, 
la acțiunile inițiate în fața Casei 
Albe. El a menționat că vor exer
cita presiuni pentru ca președinte
le Johnson să primească o dele

special a șoselelor principale.
In același timp, agențiile de 

presă semnalează noi lupte în 
zone din apropierea bazei ame
ricane de la Da Nang. Patrioții 
sud-vietnamezi au lansat un atac, 
sprijinit cu focuri de mortiere asu
pra unor forțe ale regimului de 
la Saigon, staționate la Dai Loc 
(32 km de Da Nang). In sprijinul 
trupelor saigoneze de la Dai Loc 
au fost trimise avioane. Nu se cu
nosc încă rezultatele acestei lup
te. In provincia Quang Nam, for
țe ale Frontului national de eli
berare au deschis sîmbătă diminea
ța focul împotriva comandamentu
lui unor unități guvernamentale șl 
americane.

trupelor
du-se unităților Frontului Național 
de Eliberare.

Știrea menționează, astfel, că 
numai în provincia My Tho, în 
cursul lunii iulie, au trecut de 
partea patrioților 411 militari din 
trupele guvernamentale, iar în dis
trictul Go Cong între 20 și 28 iulie, 
au dezertat 100 de militari care 
s-au alăturat unităților F.N.E.

numele „ambasadorului cu misiune 
specială", Nguyen Khanh. Măsuri
le adoptate la Dalat nu au fost în 
întregime date publicității. Gene
ralul Ky însă a comunicat, cu oca
zia unei conferințe de presă. că 
Khanh și alți militari superiori, a- 
flați în străinătate au fost chemați 
în țară „pentru anchetă". El a lăsat 
să se înțeleagă că aceștia sînt acu
zați de a fi obținut profituri per
sonale, folosindu-se de funcțiile 
lor înalte.

gație care va înmîna președintelui 
o petiție împotriva măsurilor de 
extindere a războiului în Viet
nam.

Procesul de la Frankfurt pe Main
FRANKFURT PE MAIN 7 (Ager

pres).
Curtea cu juri din Frankfurt pe 

Main, unde sînt judecați foști gar
dieni ai lagărului de concentrare de 
la Auschwitz, urmează să pronun
țe în următoarele cîteva zile ver
dictul în acest proces care durea
ză de aproximativ 20 de luni.

Vineri, cei 17 acuzați au luat 
pentru ultima oară cuvîntul. Nu
mai trei dintre ei au recunoscut 
crimele care li se impută. Astfel, 
Hans Stark, fost membru al ges
tapoului din lagăr a recunoscut că 
a „participat la asasinarea a nu
meroase persoane", în timp ce Wil-

L’EXPRESS .•

„Nori negri deasupra Tokio-ului“
PARIS 7 (Agerpres).
Sub titlul „Nori negri deasupra 

Tokio-ului", săptămînalul „L* Ex
press" publică un articol în care 
se spune printre altele: „După 20 
de ani de dezvoltare industrială 
accelerată, Japonia trece în pre
zent printr-o fază de recesiune. Ea 
nu mai reușește să se redreseze. 
„Economia noastră progresează ca 
o bicicletă pe un drum în pantă", 
afirmă japonezii îngrijorați: 5 000 
de falimente în 1964 și peste 3 000 
în cursul primului semestru al a-

PARIS 7 (Agerpres).
Ziarul francez „Le Monde" pu

blică uh amplu articol semnat de 
Robert Guillain în legătură cu îm
plinirea a 20 de ani de la bom
bardamentele atomice americane a- 
supra orașelor japoneze Hiroșima 
și Nagasaki. Autorul articolului, 
care a vizitat Hiroșima imediat 
după catastrofă, scrie printre al
tele : „Am văzut cu ochii mei 
orașul atomizat. Era cam la trei 
luni după ziua fatală. Hiroșima, 
sau ceea ce fusese Hiroșima, nu 
mai era decît un deșert tăcut sub 
cerul de toamnă. Eram primul fran
cez care vizita locul catastrofei. 
Totul era pustiu. N-am mai văzut 
nimic. Nu mai era nici o ființă. 
Nici o persoană care să ne con
ducă. Acest oraș cu case din lemn 
dispăruse fără să lase urme. Ne 
aflam între ruine, dar nu erau nici 
ruine ci doar un strat de dărîmă- 
turi și de cenușă în care se obser
vau pe ici pe colo fiare îndoite, 
smulse sau care păreau încă în 
topire".

„De altfel, spune el, privirile nu 
erau oprite de aproape nimic pînă 
la colinele albastre care încercu-

Manevre militare comune 
franco-vest-germane

PARIS 7 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde" publică o 

știre în care se spune că manevrele 
militare franco-vest-germane care 
au început la 23 iulie în Franța 
Se vor termina la 12 august. Zia
rul scrie că este pentru prima oa
ră cînd trupe vest-germane sînt 
integrate . și fac manevre pe tere

Un discurs
al președintelui Branco
BRASILIA 7 (Agerpres).
Președintele Braziliei, Castelo 

Branco, a rostit la Brasilia un 
discurs așteptat cu mult interes de
oarece se anunțase că șeful sta
tului va face declarații importan 
te în legătură cu tinerea alege
rilor pentru guvernatorii statelor 
prevăzute pentru luna octombrie, 
și în legătură cu reacția echipei 

helm Boger, fost adjutant SS a re
cunoscut că a torturat, așa cum 
menționează actul de acuzare, cu 
„balansoarul" care-i poartă nume
le, numeroși deținuți. Un alt acu
zat care a recunoscut crimele să- 
vîrșîte în lagăr este fostul medic 
SS, Franz Lucas, care a declarat 
că a participat la selecționarea 
deportaților pentru camerele de 
gazare în momentul sosirii lor în 
lagăr.

In ciuda tuturor dovezilor pre
zentate, ceilalți acuzați au negat 
orice participare la crimele săvîr- 
șite la Auschwitz.

nului 1965. Cel mai dramatic a fost 
cel al firmei „Sanyo", care pro
duce 60 la sută din oțelurile spe
ciale ale Japoniei, fiind a treia 
producătoare mondială. Criza folo
sirii mîinii de lucru, scăderea be
neficiilor și creșterea costului vie
ții sînt Celelalte semne nefaste.

Dar aceasta nu este totul. Și 
alți factori alimentează nemulțu
mirea populației. In primul rînd, 
dependenta economică și politică 
a țării de Statele Unite. Nicioda
tă sentimentele antiamericane nu 

iau această cîmpie pîrjolită. Abia 
acolo îi putei găsi pe supraviețui
tori și le puteai asculta povestiri
le".

După 20 de ani, bomba continuă 
să ucidă, scrie autorul, care rela
tează că în 1962 a făcut o vizită 
la Nagasaki, unde există un spital 
special pentru cei care au fost 
atinși de radiații în timpul bom
bardamentului.

Pe de altă parte, „Le Monde" 
publică o serie de cifre privitor 
la numărul victimelor. Potrivit ci
frelor reținute din publicațiile o- 
ficiale americane, numărul morți- 

, lor la Hiroșima ar fi de aproxima
tiv 70 000. Această cifră este însă 
respinsă de autoritățile japoneze, 
apreciind că numărul morților la 
Hiroșima este de aproximativ 150 000. 
iar cu victimele din împrejurimile 
orașului cifra se ridică la 200 000 
de morti. In legătură cu numărul 
victimelor orașului Nagasaki, în 
timp ce publicațiile oficiale ameri
cane susțin că ar fi murit numai 
38 000 de persoane și ar fi fost 
rănite 21000, statisticile japoneze 
Indică la morți cifra de 120 000, iar 
la răniți 80 000.

nurile de la Bitche împreună cu 
trupe franceze.

Pe de altă parte „Le Monde" 
menționează că o nouă serie de ma
nevre cu participarea unor unități 
militare apartînînd celor două țări 
vor avea loc între 9 și 30 sep
tembrie în R.F.G. , 

guvernamentale la desemnarea ma
reșalului Teixeira Lott drept can
didat al opoziției laburiste.

In ce privește alegerile, dis
cursul rostit de Castelo Branco a 
risipit orice îndoieli: șeful statu
lui a declarat solemn că ele vor 
avea loc.

Fără să se refere direct la de
semnarea mareșalului Lott, Branco 
a vorbit de persoane care au ca 
obiectiv „subversiunea și contrare
voluția", și nu ținerea alegerilor. 
El a făcut, de asemenea, aluzii la 
manifestul lansat de mareșalul Lott 
în sprijinul președintelui Gaoulart 
cu cîteva zile înainte de înlătura
rea acestuia și s-a referit la pri
mirea pozitivă de care s-a bucu
rat desemnarea lui Lott în rîndul 
unor „persoane subversive" care 
se află în prezent în străinătate.

După discursul președintelui 
Castelo Branco, observatorii, scrie 
agenția France Presse, consideră 
practic hotărîtă enunțarea unui ve
to asupra candidaturii mareșalu
lui Lott. In ce-1 privește pe Lott, 
fost ministru de război sub preșe
dintele Kubitschek, el este hotă
rît să renunțe la candidatura 
sa.

ău fost atit de virulente ca în pe
rioada de cînd bombele americane 
cad deasupra Vietnamului.

„Scandalul din aprilie" a dat o 
lovitură grea Partidului liberal de
mocrat. Pentru a fi ales în Con
siliul municipal al capitalei, lide
rul liberal democrat Sadao Ko- 
yama a mituit în dreapta și în 
stingă.

El a fost arestat împreună cu 
alți 18 consilieri din partidul său. 
Se string nori negri".

ф LEIPZIG. — In cadrul Expo- 
ziției internaționale a cărții — 
1965, organizată la Leipzig, la 6 
august a avut loc „Ziua cărții ro
mânești". Editurilor românești re
prezentate la expoziție li s-au de
cernat o medalie de aur, 5 meda
lii de argint, 5 medalii de bronz 
și 5 mențiuni de onoare.

ф TOKIO. — Taifunul „Jean" 
continuă să bîntuie cu putere de-a 
lungul coastelor de vest ale Ja
poniei. Numărul victimelor se ri
dica vineri la 24 morți și 43 ră
niți. Pagubele materiale sînt de 
asemenea, foarte mari. In sud- 
vestul ofașului Kagoșima, un sat 
de 250 locuitori a fost complet 
distrus.

ф MOSCOVA. — La 7 august, 
regele Afganistanului, Mohammed 
Zahir-Șah, și regina Umaira au 
părăsit Moscova îndreptîndu-se 
spre patrie. In drum spre Kabul, 
ei vor petrece cîteva zile în Cri- 
meea.

La plecare, regele Afganistanu
lui și persoanele care îl însoțesc 
au fost conduși de A. Mikoian, A. 
Kosîghin și de alte persoane ofi
ciale.

♦ SEUL. — Agenția Associa
ted Press face cunoscut că sîm
bătă Comisia apărării a Adunării 
Naționale a Coreei de sud a apro
bat cererea guvernului de a tri
mite în Vietnamul de sud o divi
zie formată din aproximativ 15 000 
oameni.

ф LONDRA. — La 6 august, în 
cadrul unui miting muncitorii gre
viști de la uzina companiei „Bir
mingham Aluminium Castings 
Company" din Smethwick au ho
tărît să continue greva în spri
jinul cererii lor privind majora
rea salariilor. Datorită grevei, care 
durează de o lună, într-o serie de 
întreprinderi ale industriei de au
tomobile, care folosesc produsele 
uzinei de mai sus, nu lucrează a- 
proape 17 000 de muncitori.

ф PRAGA. — La întreprinde
rea „Ceske lodenice" din Praga 
a fost construit escavatorul gi
gant „C-12", care într-o oră es- 
cavează 250 metri cubi de pămînt. 
El va fi utilizat la șantierele na
vale din orașul Komarno. Pen
tru transportarea escavatorului de 
la Praga la Komarno au fost ne
cesare 22 vagoane

ф DAR ES SALAAM. — La 
Dar Es Salaam a fost difuzat un 
comunicat al Frontului de Elibe
rare Națională din Mozambic în 
care se arată că în cursul lunii 
iulie patrioții din Mozambic au 
obținut noi succese în luptele îm
potriva forțelor colonialiste por
tugheze. In timpul atacurilor lan
sate asupra garnizoanelor și ar
matelor portugheze din provincia 
Niassa și localitatea Mocimboa 
da Praia (regiunea Cabo Delga
do) au fost scoși din luptă peste 
100 de soldați portughezi.

ф WASHINGTON. — Preșe
dintele Johnson a semnat vineri 
legea privind dreptul Ia vot al 
populației de culoare care a in
trat în acest fel în vigoare.

După cum se știe, ca urmare a 
împotrivirii congresmenilor ' su
diști, noua lege nu prevedea eli
minarea clauzei privind plata unei 
anumite taxe de către negrii ce 
doresc să se înscrie în listele e- 
lectorale.
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