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IN CINSTEA ZILEI DE 25 AUGUST
Cărbune de calitate 
peste plan
Colectivul minei Dilja continuă 

să ocupe un loc fruntaș în între
cerea cu celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului. In prima de
cadă a lunii august, minerii dîl- 
jeni au extras din abataje 572 to
ne de cărbune peste sarcinile de 
plan. Succesul colectivului își gă
sește explicația în asigurarea liniei 
de front corespunzătoare, buna apro
vizionare cu materiale a abatajelor 
și a pregătirilor precum și în asis
tența tehnică calificată lă locurile de 
muncă. Realizări frumoase au înre
gistrat minerii de aici și în privin
ța îmbunătățirii, calității cărbunelui. 
Producția extrasă de ei în prima de
cadă a lunii august a avut un con
ținut de cenușă cu 1,2 la sută mai 
mic față de procentul planificat. O 
rodnică activitate au depus în acest 
răstimp brigăzile conduse de mine
rii Steț Petru, Rotaru Ioan, Nisto- 
rean Gheorghe și altele care au ex-

tras între 90-110 tone de cărbune de 
bună calitate peste prevederile pla
nului.

Randamente mari 
în abataje

Minerii de la Aninoasa înscriu pe 
agenda întrecerii socialiste noi reali
zări în sporirea producției și pro
ductivității muncii. Prima decadă a 
lunii august a fost încheiată cu o

SUCCESE

In adîncuri

«TIMLITATEft
ф Peste cîteva zile, colectivul 

Teatrului național din Craiova va 
sosi într-un turneu în Valea Jiului 
cu comedia eroică în trei acte 
„Esop" (Vulpea și strugurii) de 
Guilherme Figueiredo. Artiștii cra- 
ioveni vor prezenta spectacole în 
zilele de 19 august la Vulcan. 20 
august la Petroșani și 22 august la 
Petrila.

ф In depozitele O.L.F. Petro
șani au intrat ieri însemnate can
tități de legume și fructe printre 
care 20 tone roșii, 35 tone castra
veți, 9 tone cartofi, 2 000 kg pru
ne, 2 500 kg pere și 10 tone de pe
peni verzi.

Azi urmează să sosească Ia aces
te depozite alte însemnate cantități 
de legume și fructe precum și 6 
tone de păsări vii.

♦ Astăzi, la ora 19, în sala clu
bului sindicatelor din Lupeni este 
programată o seară cultural-distrac- 
tivă pe tema : „Din îndemnul con
științei socialiste'*. După ce tov. 
prof. Lorincz Ștefan va expune o 
conferință pe această temă, vor 
avea loc diferite jocuri distractive 
urmate de dans.

depășire a planului de aproape 500 
tone de cărbune energetic. Cantita
tea de cărbune livrată peste plan de 
la începutul anului și pînă în pre
zent de către minerii aninoșeni în
sumează 10 300 tone. Sporul de pro
ducție a fost obținut îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii., Pe întreaga exploatare a fost 
realizat un randament mediu de a- 
proape 1,500 tone de cărbune pe 
post. Un aport însemnat la obține
rea acestor rezultate l-au adus mi
nerii sectorului I. Pe baza depășirii 
randamentului planificat pe sector, 
în medie cu 200 kg cărbune pe post, 
ei au reușit să dea de Ia începutul 
anului peste plan mai mult de 4 000 
tone de cărbune energetic.

Majoritatea brigăzilor de mineri 
de la această exploatare au obținut 
randamente mari în abataje. Brigă
zile minerilor Cristea Aurel, Roman 
Petru, Dediu Vasile, Palko loan, 
Gall Mihai, de exemplu, au lucrat 
cu randamente medii de 7-8 tone 
cărbune pe post.

Roadele 
ritmicității

Colectivul sectorului III de la mi
na Lupeni și-a dobîndit un bun re
nume datorită îndeplinirii ritmice a 
planului de producție, zi de zi, lună 
de lună. Acest lucru a făcut ca în 
primele 7 luni ale anului, minerii 
sectorului să extragă peste plan 
14 011 tone de cărbune cocsifica- 
bil. Și în prima decadă a lunii au
gust ei nu și-au dezmințit hărnicia. 
Din abatajele sectorului, au1 fost ex
trase peste sarcinile de plan aproa
pe 1 000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil. In același timp a fost obți
nut un randament pe sector cu pes
te 100 kg cărbune pe post mai mare 
decît cel planificat.

Folosind cu pricepere utilajele cu 
care sînt înzestrate locurile lor de 
muncă, brigăzile de frontaliști con
duse de Ghioancă Sabin, Petre Con
stantin și Ghioancă Ioan au „scos" 
din abataje în prima decadă a lunii 
august 250-300 tone de cărbune pes
te prevederile planului.

însuflețiți de realizările dobîndite 
pînă acum, minerii sectorului III sînt 
hoțăriți ca pînă Ia 23 August să 
extragă peste plan încă 1 000 tone 
de cărbune de bună calitate.

La Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani lucrează un co
lectiv,harnic care asigură repararea 
la timp și de bună calitate a dota- 
ției tehnice a exploatărilor miniere. 
Unul dintre lăcătușii mecanici frun
tași ai uzinei este șeful de echipă 
Lupulescu Vasile. Toate lucrările e- 
xecutate de echipa pe care o con
duce sînt realizate într-un timp mai 
scurt decît cel planificat și de ca
litate bună, ceea ce face că echipa 
să fie, evidențiată în întrecerea so
cialistă.
ț Fotografia prezintă pe șeful de 
echipă Lupulescu Vasile, lucrînd la 
repararea vagoanelor de 12 ton^> cu 
care se face trasportul cărbunelui 
de la mina Lonea ia Preparația Pe- 
trila.

însemnări 
de reporter O bibliotică fauntață.
In Holul clubului muncito

resc din Vulcan pereții sînt 
împodobiți cu diferite foto
montaje din viața culturală 
a patriei și a localității, pro
gramul repetițiilor forma
țiilor artistice ale clubului, 
grafice de producție ale u- 
nor întreprinderi din oraș, 
panouri cu angajamente 
mobilizatoare luate de oa
menii muncii din localitate 
in cinstea zilei de 23 Au
gust. In stînga ușii de la 
bibliotecă, două desene 
mari rețin în mod deosebit 
atenția.

Primul înfățișează o sală 
de bibliotecă cu rafturile 
doldora de cărți. Sub desen, 
în partea stingă, se scrie in 
fiecare lună numărul cărți
lor împrumutate cititorilor 
din Vulcan de la începutul

• Ce spun cifrele noi ф Model de ordine și 
curățenie ф Pasiunea muncii și a cărților ф Ci
ne trebuie să organizeze joiie de tineret ф E- 
xempiu demn de urmat.
acestui an pînă la sfîrșitul 
lunii anterioare, iar in 
dreapta, același număr ra
portat la luna respectivă 
din anul trecut.

Cel de-al doilea desen 
este dominat de figura unui 
cititor, răsfoind o carte. Ca 
și în cazul primului desen, 
în stînga se trece numărul 
cititorilor înscriși în fișele 
bibliotecii de la începutul 
anului pînă la sfîrșitul fie
cărei luni, iar în dreapta, 
același număr înregistrat în 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

Cele două desene, ținute 

la curent cu situația cărților 
împrumutate și a cititorilor 
de către bibliotecara Lenuța 
Boda, sînt deosebit de sem
nificative privind interesul 
pentru citit manifestat de 
oamenii muncii din Vulcan. 
Numai în acest an, pînă la 
1 august, au fost împrumu
tate 24 424 cărți la 3 020 ci
titori față de 8 477 cărți îm
prumutate în aceeași peri
oadă a anului trecut la 
1 337 cititori. Aceste cifre 
vorbesc de la sine, orice 
comentariu fiind de prisos.

Oamenii muncii din Vul
can dau cărbune și lumină 

patriei, își înalță case mîn- 
dre, dar și citesc. Pasiunea 
cărților pătrunde mereu In 
tot mai multe case. Este o 
caracteristică a zilelor noas
tre ca lumina cărții să se 
difuzeze larg in mase.

Cine intră în biblioteca 
clubului sindicatelor din 
Vulcan rămîne plăcut im
presionat de ordinea și cu
rățenia ce domnesc aici. A- 
liniate frumos in rafturi, 
după specialitate, cele 23 000 
de volume stau in continuu 
la îndemina cititorilor, ca 
și sutele de broșuri și co
lecțiile de ziare, începind 
de la Sportul popular și 
pînă la revista Urzica. Ei, 
dacă ar fi la fel și la cele
lalte biblioteci !... Dar Ia 
Vulcan există și preocupare 
pentru acest lucru. Tovară
șa Lenuța Boda știe să-și 
facă și își face datoria. 
Munca ei o pasionează și 
parcă îi îmbie pe cititori.

Cu regularitate organizează 
diferite acțiuni cu cartea, 
fie la club, fie la stația de 
radioamplificare a orașului, 
la mină sau la bibliotecile 
mobile. Iată doar cîteva din 
aceste acțiuni: „Chipul 
muncitorului oglindit în li
teratură'*, „O călătorie pe 
harta patriei", „Tribuna teh
nicianului, experiența înain
tată", seara muzicală „Din 
creațiile compozitorilor ro
mâni de muzică ușoară". Tot 
bibliotecara, ajutată de că
tre tovarășul Nicolae Bîl- 
dea, directorul clubului, se 
ocupă și de organizația joi
lor de tineret, ce se orga
nizează cu regularitate la 
Vulcan. De fapt comitetele 
UT.C. au această datorie.

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de mineri condusă de 
Lucaci Andrei lucrează într-un a- 
bataj frontal din sectorul IV В al 
minei Lupeni. Organizîndu-și bine 
munca, folosind cu pricepere utila
jele și mecanismele cu care sînt 
dotați, minerii din această brigadă 
au extras mii de tone de cărbune 
cocsificabîl peste plan.

IN CLIȘEU : Cîțiva mineri din a- 
ceastă harnică brigadă.

Autotractorul SR—115
Autotractorul SR-J15 este cel de-al 

8-lea tip de autovehicul conce
put de proiectanții uzinelor „Stea
gul Roșu" din Brașov, care se află 
In curs de asimilare. Fabricația lui 
în Serie va începe încă în acest an. El 
este destinat tractării remorcilor cu 
șea pentru transporturi grele pînă 
la 10-12 tone.

Noul autovehicul, realizat la nive
lul ultimelor exigențe tehnice, se 
înscrie pe linia acțiunii de diversifi
care a producției uzinelor de auto
camioane din Brașov.

(Agerpres)
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CASATORIA

familiei in general, un fli- 
viață optim pe mătura dez- 
economiei socialiste. Drep- 

muncă, la bunăstare mate-

relațiilor de producție 
dezrobirea economică și 
femOii, ajutorul tot mai 

statul nostru îl 
copilului, au de- 
noastră formarea

Șl FAMI
Păuriree 

socialiste, 
politici «
iiuemnat pe care 
acordă mamei și 
terminat In țara 
și dezvoltarea unor relații de fa
milie de tip nou. In forma ei de 
astfai familia socialistă se înfăți- 
șeati ca o familie superioară, în- 
tstnelată pe căsătoria liber con
simțită între soți. Egalitatea în 
drepturi dintre bărbat și femeie, 
ocrotirea căsătoriei și familiei, a- 
părarea intereselor mamei și co
pilului, Sint numai cîteva din prin
cipiile înscrise în legea fundamen
tală a statului nostru. Relațiile fa- 
miliâte fondate pe sentimente 
afecțiune reciprocă, precum și

de
da-

L I A
toria membrilor familiei de a-și 
cord* unul altuia sprijin moral 
material constituie elementele 
sențiale pentru consolidarea fami
liei.

Articolul 23 al proiectului Consti
tuției Republicii Socialiste Româ
nia precizează că statul ocrotește 
căsătoria șl familia.

De aici rezultă că în țara noas
tră ocrotirea familiei este o pro
blemă de stat. Femeia este elibe
rată de exploatare și devine egală 
în drepturi cu bărbatul, atît din 
punct de 
juridic șl 
de bărbat

Si
e-

reieșite din drepturile fundamen
tale garantate de legile țării, asi- 
gurînd 
vel de 
voltării 
tul la
riălâ, la odihnă, la nivel intelec
tual ridicat, la o justă încadrare 
socială dau posibilitate familiei să 
răspundă îndatoririlor ei multila
terale.

Tocmai datorită 
riale asigurate de 
rită sentimentelor 
înfiripează și s6 
tineri, în orașul
rul căsătoriilor crește de la an la 
an. Astfel, între 1 ianuarie și 10 au
gust 1961 la biroul stării CiVile s-au 
înregistrat un număr de 103 Căsă
torii. In aceeași perioadă a anului 
In curs s-au 
torli. Această 
o reflectare 
noastre noi, a
trai ce permite tinerilor să se că
sătorească, să sporească numărul 
familiilor.

condițiilor mate- 
către Stat, dato- 
einstite ce se 
cimentează intre 
Petroșani numă-

de femeie

vedere economic cît și 
politic. Independența față 
că și drepturile cucerite 
se răsfrîng șl asupra

tuăției mamei și a 
constituind

si-

DREPTUL 
LA ODIHNA

grea 
de 

ore.

ai muncii din
Jiului. In perioada sezonului

Cetățenii Republicii Socia
liste România au dreptul la 
odihnă.

Dreptul la odihnă este garan
tat celor ce muncesc prin sta
bilirea duratei maxime a zilei 
de muncă la 8 ore, a unui re
paus săptămînal și prin conce
dii anuale plătite.

In sectoarele de muncă 
și foarte grea, durata zilei 
muncă este redusă sub 8 
fără scăderea salariului.

Citind acest articol din proiectul 
Constituției Republicii Socialiste Ro
mânia, gîndul îți zboară spre minu
natele stațiuni de odihnă de pe li
toralul Mării Negre, ori de pe alte 
meleaguri ale țării, unde își petrec 
concediile de odihnă zeci și sute 
de mu de oameni ai muncii.

Litoralul nostru este cunoscut și 
apreciat în prezent de numeroși mi
neri și alți oameni
Valea
1988, peste 1 333 muncitori, tehni
cieni,
Valeă Jiului și-au petrecut zile deo
sebit de plăcute din concediile de 
odihnă In stațiunile de pe litoral. 
TuCaciuc Mihai, AnastaSe Gheor- 
ghe, Groza Lazăr de la mina Vul- 
cah, Codrea Gheorghe, Baia Irimie 
de la mina Aninoasa sînt doar cîțiva 
dintre aceștia. Slănicul Moldovei, 
Călimănești, Sinaia și celelalte sta
țiuni sînt tot atîta de prețuite. Nu
mărul celor care și-au petrecut sau 
îșl petrec concediul în alte stațiuni 
balneo-climaterice se ridică la 809. 
Mii de oameni ai muncii își petrec 
concediile de odihnă organizlnd ex
cursii cu mașinile și motocicletele 
proprii, cu trenul în circuit sau cu 
autocarele O.N.T. Carpați, după do
rința și plăcerea fiecăruia.

Asigurarea prin legea fundamen
tală a țării a dreptului de odihnă 
constituie expresia grijii statului 
nostru socialist față de toți acei ce 
muncesc. In semn de recunoștință 
față de grija ce li se poartă, oame
nii muncii din Valea Jiului sînt 
ferm hotărîți să contribuie din plin 
la traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

ingineri și funcționari din

f

dezvoltarea
list. Statul

ele
elemente
familiei

copilului, 
principale 
de tip socia-

nostru aplică măsurile

îr

înregistrat 196 căsă- 
comparație este fiică 
elocventă a vieții 
creșterii nivelului de

DOOARU DOINA
Biroul stării civile 

al Sfatului popular 
al orașului Petroșani Bucuria de a fi mamă.
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LEGEA FUNDAMENTALA
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

„O bucurie nu vine niciodată 
singură" — spune o veche zicală 
din popor. Acest adevăr s-a con
firmat și de astă dată. Apariția în 
presă a proiectelor de Directive ce 
au fosi puse în dezbaterea și apro
barea Congresului al IX-lea al 
P.C.R. a fost urinată de publicarea 
proiectului de Constituție a Republi
cii Socialiste România. Proiectul 
legii fundamentale a statului nos
tru a fost elaborat pe baza reali
zărilor obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în ope
ra de construire a României socia
liste și consfințește aceste reali
zări istorice.

Punerea în dezbaterea întregu
lui popor a proiectului Constituției 
Republicii Socialiste România, pre
vederile sale, constituie expresia 
Înaltului democratism 
noastre de stat.

In curînd proiectul 
tuții va fi pus spre 
aprobare sesiunii Marii Adunări Na
ționale-. Odată aprobat, el va de
veni lege.

Largul democratism al orînduirii 
noastre de stat este pregnant oglin
dit in articolul 35 în care se arată 
Că :

„Cetățenii Republicii Socia
liste România au dreptul de a 
alege șl de a fi aleși In Marea 
Adunare Națională și în sfatu
rile populare.

Votul este universal, egal, di
rect și secret. Au drept de vot 
toți cetățenii care au împlinit 
vîrsta de 18 ani.

Cetățenii cu drept de vot

care au împlinit vîrsta de 23 
de ani pot fi aleși deputați în 
Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare.

Dreptul de a depune candida
turi este asigurat tuturor orga
nizațiilor oamenilor muncii: 
organizațiilor Partidului Comu
nist Român, sindicatelor, coope
rativelor, organizațiilor de ti
nerei, de femei, asociațiilor cul
turale și altor orgăiiizățli da 
masă șl obștești.

Alegătorii au dreptul d* a 
revoca orielnd pe deputat, po

economică social-cultural» Șl gos
podărească.

In munca sa de zi au aii Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
al orașului Vulcan, se bucură de 
sprijinul unui număr de 79 depu
tat!. Cine sînt cei aleși ca gospo
dari ai treburilor obștești ? Căi măi 
buni dintre mineri, preparatori, con
structori, intelectuali, Conducători 
ai organizațiilor de partid $1 de 
masă.

Activitatea deputaților рё tărîm 
obștesc este deosebit de rodnică. 
Mobilizați de exemplul deputaților, 
la îndemnul lor, locuitorii orașului 
Vulcan au efectuat 000 900 ore de 
muncă patriotică, realizînd în nu
mai 0 luni din acest an economii 
în valoare de 980 000 Iei.

ai orînduirii

noii consti- 
dezbatere și

trivit aceleeași proceduri după 
cate acesta a fost propui *1 
ales".

Expresie a înaltului democratism 
sînt alegerile de deputați In Mates 
Adunare Națională Și sfaturile popu
lare.

Alese prin vot universal, egal, 
direct și secret, bucurîndu-se de 
sprijinul celor ce le-au ales, Ma
rea Adunare Națională și organe
le locale ale puterii de stat conduc 
întreaga activitate de dezvoltare

Deputății răspund în fața ale
gătorilor de întreaga ]0f acti
vitate.

Prezentarea periodică de către 
deputați în fața alegătorilor de dări 
de seamă privind activitatea des
fășurată constituie încă o expresie 
a spiritului democratic încetățenit 
în munca de conducere a treburi
lor noastre obștești.

Imbunătățindu-și mereu activita
tea, bucurîndu-se de sprijinul per
manent 
largi de 
orașului 
case în

al deputaților, al maselor 
cetățeni, Sfatul popular al 
Vulcan va obține noi suc- 
muncta sa.

GALERIU VICTOR 
vice-președinte al Sfatului popular 

al orașului Vulcan

BRIJA FATA DE MAME
Pretutindeni, la orașe și sate, 

oamenii muncii au luat cunoștință 
cu interes și bucurie de conținutul 
proiectului de Constituție a Repu
blicii Socialiste România, docu
ment istoric care, după ce va fi 
dezbătut șl aprobat de apropiata 
sesiune a Marii Adunări Naționale 
va deveni legea fundamentală a 
statului nostru socialist.

Proiectul de Constituție consfin
țește mărețele victorii obținute de 
poporul nostru pe calea făuririi 
orînduirii socialiste, înfățișează 
chipul României In plin progres 
pe drumul bunăstării și civilizației, 
viața nouă a poporului român li
ber Șl stăpîn al tuturor bogățiilor 
naționale, al roadelor muncii '.lui, 
al propriului său destin. Parcufgfnd 
cu ochii și cu sufletul proiectul 
de Constituție, atenția mi-a fost 
reținută de articolul 20. In acest 
articol 
pubiicli 
dreptul 
cast de 
pacitate 
asupra unui singur aspect. Legea 
fundamentală a statului nostru 
precizează că femeii ii este garan
tat concediul de maternitate plătit. 
De acest drept se bucură toate fe
meile gravide. Statul asigură asis
tența medicală prin instituțiile 
sale sanitare. Potrivit prevederilor 
constituționale, femeilor li se ga
rantează plata concediului de 52 
de iile, înainte de naștere și a 
concediului de 60 de zile după 
naștere. Această prevedere reflec
tă grija deosebită cu care este în
conjurată fiecare mamă din patria 
noastră.

Articolele proiectului de Consti
tuție sînt expresia făgașului nou 
pe care a pornit România socia
listă, viața fericită ce șl-o făuriște 
poporul nostru sub înțeleaptă con
ducere a partidului.

dr. NICOLAE SCARLÂTOIU 
medic specialist 

Maternitatea Petroșani
- . . - ...........

se arată că „Cetățenii Re-
Soclaliste România au 

la asigurarea materială in 
băttinete, boală sau inca- 
de muncă". Mă voi opri

Mangalia, una din frumoasele stațiuni de pe litoral.

Munca izvorul vieții fericite
Peste cîteva zile Marea A- 

dunare Națională va lua în 
discuție proiectul de Consti
tuție a Republicii Socialiste 
România. Prevederile sale 
constituie un puternic im
bold în activitatea fiecărui 
om al muncii din patria noas
tră. Toate capitolele proiec
tului oglindesc marile reali
zări înfăptuite de poporul 
român, sub conducerea parti
dului, pe drumul construirii 
societății socialiste. In mod 
deosebit mi-a atras atenția 
articolul 18 al proiectului de 
Constituție în care se preci
zează că în Republica Socia
listă România cetățenii au 
dreptul la muncă.

Această formulare laconică

în aparență are o semnifica
ție profundă. Ea arată că în 
patria noastră fiecărui cetă
țean i se asigură posibilita
tea de a munci potrivit cu 
pregătirea sa, în acel dome
niu de activitate unde poate 
da cele măi bune rezultate. 
Paralel cu asigurarea dreptu
lui la muhcă. Statul ne creea
ză condiții să ne ridicăm ne
contenit nivelul pregătirii 
profesionale. Dreptul la mun
că -X drept pe care hu-1 asi
gură constituția nici unui stat 
Capitalist *“ iă noi este un 
fafjt împlinit. Dreptul de a 
munci este astfel consfințit 
prin legea fundamentală a 
statului. Această prevedere, 
cît și celelalte, oglindesc

noile coordonate pe care a 
pășit România în anii puterii 
populare, reprezintă oglinda 
vieții fericite, lipsită de grijă, 
pe care o trăim.

Pătruns de importanța drep
turilor ce ne sint garantate, 
de obligațiile care le impun 
aceste drepturi, mă voi stră
dui să-mi ridic necontenit 
nivelul profesional ca să-mi 
pot aduce aportul modest la 
înfăptuirea sarcinilor mărețe 
trasate de cel de-al ÎX*lea 
Congres al partidului oame
nilor muncii din patria noas
tră, pe calea desăvirșirii con
strucției socialismului.

GHEORGHE C1MPEANU 
lăcătuș — U.R.U.M.P.
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Nicoară ІасоЬ — tînărul grav 
dirt fotografie — conduce o bri
gadă de lăcătuși de la atelierul 
de construcții metalice al I.C.M.M. 
de mal bine de trei ani.

Drumul său m Viață a lest mar
eei de fapte șl realizări care 
poartă in Întregime amprenta unei 
chibzuințe majore.

tntif a lost desenator tehnic. II 
pasiona desenul linear din ale că
nii contururi se închegau piese 
metalice. Apoi, desenatorul tehnic, 
și-a schimbat profesia. І se părea 
Că viața între cei 4 pereți ai ate
lierului de proiectări nu-i oferă 
satisfacția deplină a împlinirilor. 
A fnlnui acul de trasat ori cleștele 
de sudură, ștanța sau polizorul 1 

se părea o muncă mar aproape de 
aspirațiile sale. Căci tînărul tta 
mistuit de locul căutărilor. Atelie
rul îi putea oferi terendl de eare 
avea nevbie ca să poată da Viață 
mai ușor Și mai aproape de nece
sitățile de producție Căutărilor 
sale cieatoafe. Așa s-a translor- 
rnat desenatorul tehnic în lăcătuș 
Drumul l-a început la mina Petrila 
și l-a continual la l.CMM. A Stră
bătut Intr-lin timp relativ scurt 
drumul către „tainele" inițierii in 
meserie și a continuat acest drum 
prin pettecțioharea continuă. intre 
el și metalul de prelucrat S-a pro
dus o apropiere aproape organică. 
Iar atunci cînd metalul se dove
dea răzvrătit și nu se supunea stă- 
pînltoruiui său, atunci începea 
muncă de creație. Lăcătușul răde- 
venea desenator și creator. Ața 
s-a născut valțul pentru îndoirea 
tablei de diferite dimensiuni, ășa 
s-a născut ștan{Ci pentiu tăiai pro
file ușoaie și alte inovații și ra- 
lionâlizări care funcționează acum 
fără reproș în procesul de produc
ție al atelierului de confecții. De 
dial bine de trei ani, brigada de 
lăcătuși pe care o Conduce figu
rează mereu printre brigăzile frun
tașe pe Întreprindere.

Omul nu-1 dezminte pe meseriaș- 
In brigadă bunui pedagog îl eoih- 
pietedză pe lăcătușul destoinic, 

iai rezultatul e aptopierea care 
s-a produs încet dar sigur intre 
el și oamenii iui. Omul, altfei tă
cut, nu ezită să împărtășească to
varășilor lui îndoielile sale. Iși 
împarte astfel povara sa cu tova
rășii din brigadă și primește de 
ia ei o povară îndoită pe care o 
duce pină cînd nota uidaieinof 
asupra 'reușitei unui lucru sau ac
țiuni se risipesc.

Pe masa șefului de atelier poș
tașul a pus în lipsa acestuia o ve
dere, de pe litoral, Ii e adresată 
«cestuia numai prin faptul că ia 
rubrica „destinatar" o fost com
pletată cu numele lui. dar ea se 
adresează întregului colectiv al 
■Aelieruiui căruia îi dorește „suc
ces în muncă șr așteaptă să vină 
și ei pe litoral". Bucuria unui con
cediu la mare e astfel împărtășită 
rără rezerve tuturor ortacilor. ĂȘA 
e omul, care îl completează pe 
meseriaș, omul care înainte de a 
scoate o vorbă o clntărește bine.

Am spus despre el lucruri fru
moase și încă nu am putut cuprin
de toată personalitatea omului și 
a meseriașului. Am spus lucruri 
comune și poate că așa e. Aseme
nea profiluri poți să Schițezi astăzi 
multor oameni. Ai de unde. Si t 
bine că ai.

I. C1OCLEI

irmn 

ti 1№|

Wilt

Colectivul Depoului C.P.R. Petroșani irttimpină 
lie-a XXI«a univeisare a eliberării patriei cu 

ІІОІ Și imiftnate ftțâJi&an. Mecanicii depoului ан te- 
morcat de la începutul anului 2 679 trenuri cu tonaj 
sporit, transportind In piu* 307 0.35 tone mărfuri. Ій 
âseeași peiioailă s-au economisit peste 4 280 tone de 
combustibil convențional. Cu această cantitate ds 
combustibil se pot remorca circa 1 250 trenuri pe 
distanța Petroșani—Simeria. Printre brigăzile care 
s-au evidențiat In întrecerea socialistă și au con
tribuit la obținerea acestor succese se numără Cele 
de pe locomotivele 1 500 002, 1 500 013 și 230 024. O 
contribuție insemhată a adus-o și brigada de repa
rații cu ridicarea locomotivei de pe osii, care a exe
cutat reparații de bună calitate și în termenul 
stabilit.

MARTIN ELEMER
șeful Depoului C.F.R. Petroșani

Li Ml- 

mRHiarea 

ОПЦІИ

in primele 10 iile din luna august, oamenii mun
cii din Petrila au organizat ci te va acțiuni de muncă 
patriotică, cu sprijinul deputaților, pentru înfrumu
sețarea orașului. In această setiftă perioadă de timp 
peste 1840 de cetățeni din Petrila au efectuat 5293 
ere de mutica patriotică; prin care s-au obținut eco
nomii ІЙ Valoare de 16 500 lei. In toate Cartierele 
brațului s-au executat lucrări de nivelare a terenu
lui, s-au încărcat și transportat cu autocamioanele 
zeci de tone pietriș rezultat din viituri, s-au curățit 
șanțuri și rigole etc. Cele mă! frumoase rezultate au 
fost obținute de cetățenii și deputății din cartierele 
8 Martie, 7 Noiembrie și Mihăi EmlnescU.

M1STRIK FRANCISC 
vicepreședinte ăl Comitetului executiv 

al Sfatului popular Petrila

Primul buletin 
al Societății române 
de lingvistică romanică

A apărut primul buletin al So
cietății române de lingvistică ro
manică, adresat cadrelor didactice 
universitare din facultățile de fi
lologie și specialiștilor care lu
crează în domeniul lingvisticii. El 
cuprinde, printre altele, un cu 
vint introductiv semnat de acad 
Iorgu Iordan, președintele Socie
tății'' române de lingvistică roma
nic^-rezumate ale unor importan
țe comunicări elaborate în ultimii 
doi ani de lingviști români și de 
peste hotare, studii de lingvistică 
romanică generală, comentarii des
pre limba poeziilor lui Emines- 
Cu, motivația cuvintelor din 
fondurile principale ale lexicului 
român și francez — realizate de 
membrii Societății române de 
lingvistică romanică — precum și 
indicații bibliografice referitoare la 
unele din cele mai valoroase lu
crări de specialitate editate în ța
ra noastră și in străinătate.

(Agerpres)

O bibliotecă fruntașă
Lucrătorii cooperativei meșteșugărești „Jiul" din

(Urmare din pag. I-»)

dar dacă ar face-o și alte bibliote
care n-ar fi de loc rău. Dimpotrivă.

Bine funcționează la Vulcan și ce
le 40 de biblioteci mobile la care 
părțile se schimbă cu regularitate, 
îat bibliotecarii voluntari se achită 
conștiincios de sarcinile ce le revin.. 
Se cuvine să menționăm cîțiva 
dintre ei: Munteanu Elvira, Neaga 
Nicolae, Носа Valeria, Ignat Zo
rită, Moca Lidia, Varga Elena
Lista cititorilor fruntași e, de ase
menea, afișată lă intrarea In bi
bliotecă. De pe aceasta am spicuit 
cîteva nume, intrate de multă vre
me în fișele de cititori ai biblio
tecii din Vulcan: Drob Gheorghe, 
Niță Radu, Munteanu Sabin, Rață 
Carol, Vintilă Viorel, Ionescu A- 
dela, Munteanu Dumitru, Străuți 
Florian. Listă este Insă mult mai 
mate șl cuprinde oameni de virste 

șl profesii diferite dar stăptnițl de 
aceeași pasiune — cărțile.

Prin varietatea acțiunilor cu car
tea, prin atragerea a tot mai multi 
oameni ai muncii spre lumină Căr
ții, prin preocuparea conștiincioasă 
a bibliotecarei Lenuța Boda și a 
bibliotecarilor voluntari, biblioteca 
clubului muncitoresc din Vulcan Se 
numără printre cele fruntașe dih 
Valea Jiului. Celelalte bibliotecare 
au de unde lua exemplu. Mai tre
buie doar... să-l ia.

Reaiizirl 

ale toope- 

ritorlloi

Petroșani au încheiat primele 7 luni din acest an 
Cu rezultate remarcabile. Planul la producția glo
bală a fost realizat în proporție de 104,4 la sută, iar 
Cel al producției marfă â fost depășit cu 1,5 la sută. 
Prin preocuparea permanentă pentru reducerea con
sumurilor specifice de materiale s-au obținut 71 000 
lei economii la pretțul de cost. O contribuție Înseni
nată în dobîndirea acestor realizări au adus-o co
lectivele secțiilor de croitorie nr. 8 și nr. 20. Prin
tre evidebțiaț! se numără tovarășii NiCșa Adam, 
Crlstea Beniamin, Albu Toma, Popa Gheorghe, Po- 
pescu Dumitru și alții.

C. IOAN 
muncitor tipograf

Io aiooiia lioiiorilof si railoi ssortivi ’
Comitetul Filialei de vînătoare și pescuit sportiv — Petroșani 

anunță pe vînătorii care au restanțe de cotizație pe anul 1865 să 
se prezinte Ia filială pentru achitarea cotizațiilor pînă la 31 august 
a.c„ cunoscînd că după această dată, conform Ordinului nr. 21 000 
al AGVPS, nu mai pot ieși cu arma în teren.

Totodată, comitetul filialei anunță membrii pescari, să trea
că Imediat la efectuarea lucrărilor de amenajare a apelor de mun
te conform sarcinilor repartizate grupelor. Responsabilii de grupe 

vor mobiliza pescarii sportivi 1 a acțiunile pentru executarea lucră
rilor stabilite, pină la 31 august curent.

Cetățeni din Petroșani luctînd la amenajarea terenului din fața sfatului popular.

PROGRAM DE RADIO
i3 august

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Potpuriul „Garofița" de
Gheorghe Dinicu, 5,15 Jurnalul sa
telor,- 5,25 Program de mici piese 
instrumentale,- 5,45 „Numai cînt ș> 
voie buhă" — emisiune de muzică 
populară; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Tineri interpret! 
de muzică ușoară; 6,35 Muzică 
ușoară și de estradă; 7,00 Radiojur
nal; 7,15 Muzică ușoară; 7,30 Sfa
tul medicului; 7,35 Anunțuri mu
zică,- 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 Sumarul presei; 8,06 „Satul 
nostru a-nflorit" — emisiune de 
muzică populară; 8,35 Dansuri sim
fonice,- 9,00 La microfon melodia 
preferată; 10,00 Buletin de știri; 
10,03 Teatru la microfon: „lubesci 
iubesc!"; 11,22 Pagini alese din 
muzica ușoară; 11,45 Arii din opere
te,- 12,00 Buletin de știri; 12,03 Sui

ta simfonică „Picturi de Grigores- 
cu" de Ion Ilartulary-Darclie,- 12;31 
Muzică de estradă; 13,00 Selecțiuni 
din opera „Freischutz" de Weber,- 
14,00 Buletin de știri; 14,10 Itine
rar folcloric muzical transilvănean; 
15,00 Formații vocale de muzică 
ușoară; 15,20 Baletul ,,Bourse fan- 
tasque" de Chabrieri 15,45 Aril din 
opere ihtei pretate de Garbis Zo- 
biaii; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîntă 
Orchestra „Barbu Lăutaru"; 16,30 
Emisiune de basme; 17,00 Melodii 
de estradă; 17,30 In slujbă patriei; 
18,00 Cel de-âl ПМеа concurs și 
festival de mutică ușoară româneas
că — Mamaia 1965; 18,50 „Un nou 
capitol de istorie**; 19,06 Caleidos
cop muzica),- 20,00 Radiogazsta de 
seară,- 20,30 Recital Pablo CaSals, 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Cîn- 
tece napolitane de Emil Skelletti,- 

21,15 Lectură dramatizată; 21,45 ton 
Luea Bănățeanu, interpret al cin- 
tecului popular; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologie. Sport; 22,20 
Simfonietta de Mihail AlidriCU; 
23,05 Melodii pentru ore tîrzîi; 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL Ii : 7,30 Ruletin de 
știri; 7,35 O melodie, trei interpret!,- 
7,50 Selecțiuni din operetele iul 
Lehar; 8,30 „Melodii... melodii...",- 
9,00 Buletin de știri; 9,03 Mănunchi 
de floricele" —- emisiune de muzi
că populară,- 9,30 Radioracheta pio
nierilor; 10,00 Simfonia de Ștefan 
Niculoscu, 10,33 Recunoașteți me
lodia?; 11,00 Buletin de știrii 11,03 
Muzică coreeană; 11,15 „Rîule Ce 
curgi la vale" — emisiune de mu
zică populară,- 11,45 Piese instru
mentale .de mare popularitate; 12,00 
Muzică distractivă din 
tinere talente; 13,00 BulStih de știri; 
13,03 Mici piese distractive inter
pretate de fanfară; 13,15 Călătorie 

muzicală pe Meleagurile patriei,- 
13,30 Limba rioăslră ; „Explicații de 
vocabular 13,40 Concert de prînz; 
14,35 Valsuri și tangouri de con
cert,- 15,00 Buletin de știri,- 15,10 
Arii cu cor din opere,- 16,30 Din 
țările socialiste; 15,55 Cîntec pentru 
clarinet și pian de Ludovic Feld
man; 16,00 Melodii populare,- 16,2D 
Sport; 16,30 Interpret! la microfon.- 
17,00 Radiojurnal,- 17,16 Recital de 
operă Magda lanculescu,- 17,30 Sfa
tul medicului; 17>35 AnUnțuri, re
clame, muzică; 18,00- Din lucrările 
ținerilor compozitori,- 18,33 Muzică
din operete; 19,00 Buletin de știri;
19,06 „Pe strunele viorii" mu
zică de estradă; 19,30 Școala și 
viata,- 19,50 Despre jazz; 20,35 Din 
folclorul ihuiiCăl al popoarelor, 21,00 
Radiojurnal. Spori; 21,20 Concertul 

operete,- 12,30 1® Re major pentru Vioară și or-
chestră de Brahms: 22,00 Intilnire 
cu melodiile compozitorului Ion Va- 
sllescu; 22,30 Actrița Elena Săreda 

recită pentru dumneavoastră din 
poeziile sale preferate,- 22,40 Se
lecțiuni din operetele lui Johann 
Strauss; 23,00 Buletin de știri; 23,06 
Ciclu) „Pagini din muzica precla
sică"; 23,53 Ritm și melodii,- 0,52 
Buletin de Știri.

Cinem alegra îe
13 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
America, America,- REPUBLICA: 
Micul pescar, LONț-A ; Scaramou- 
ehe; ISGRON1: Rachetele nu trebu
ie să decoleze,- ANINOASA :' Re
belul magnific,- VULCAN : Mofturi 
1900,- BĂRBĂTENI: Inspectorul si 
noaptea, URICANI : Comisarul Mai
gret se înfurie.
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FilMl loninHt „tiKirna" 
premiat la Veneția

VENEȚIA 11 (Agerpres).
La Palatul cinematografiei din 

Veneția a avut loc festivitatea dis
tribuirii premiilor pentru filmele 
documentare și filmele pentru co
pii, prezentate în cadrul Festivalu
lui internațional al filmului des
fășurat în acest oraș.

„Marele premiu Leul San Mar
co" pentru cel mai bun film do
cumentar a fost acordat filmului 
italian „Sicilia — inima oprită". 
„Premiul Leul San Marco" a fost 
acordat filmului sovietic „Insulele 
vrăjite". Filmul românesc „Ciucu- 
rencu" a obținut premiul „Placa 
Leul San Marco" pentru filme de 
artă. Regizorul Mircea Popescu, de 
la Studioul . cinematografic Ale
xandru Sahia din București a făcut 
parte din juriul festivalului interna
țional de filme documentare.

In cadrul filmelor pentru copii, 
filmul sovietic „Morozko" a obți
nut „Marele premiu Leul San Mar
co".

Propunerile O.S.A. contravin 
aspirațiilor poporului dominican

Criza politică dominicană, nelip
sită din coloanele presei interna
ționale de la declanșarea ei in 
urmă cu aproape 4 luni continuă 
să se mențină la ordinea zilei. 
Faptul „La zi" intervenit în evo
luția acestei crize îl constituie pro
punerile mediatorilor O.S.A. pre
zentate luni părților în conflict care 
după părerea inițiatorilor ar fi me
nite să ofere soluția reglementă
rii îndelungatului conflict. Așa- 
numitul act instituțional propus de 
O.S.A. și care cuprinde 55 de ar
ticole încearcă să definească îm
puternicirile viitorului guvern pro
vizoriu care ar urma să aibă în 
frunte pe marele industriaș Hector 
Garcia Godoy. El prevede, de 
asemenea, organizarea în decurs 
de 9 luni a alegerilor pentru no
ua Adunare Constituantă, amnistie 
generală pentru deținuții politici, 
menținerea trupelor de ocupație 
pe termen nelimitat în Republica 
Dominicană. In forma lor actuală 
propunerile O.S.A. prezentate mai 
degrabă ca un ultimatum sînt de
parte de a lua în considerație po
zițiile de bază ale grupărilor a- 
flate în conflict. Colonelul Fran
cisco Caamano a declarat că pro
punerile O.S.A. au constituit o 
surpriză pentru guvernul constitu
tionalist, multe dintre acestea ne- 
fiind discutate de reprezentanții

■мул Incidentele din orașul Patna 
au căpătat amploare

DELIII 11 (Agerpres).
După ce poliția a intervenit îm

potriva demonstrațiilor studențești 
din orașul indian Patna, inciden
tele din această localitate au că
pătat amploare. Marți după-amia- 
ză, poliția a deschis de patru ori 
focul împotriva manifestanților ră
nind numeroase persoane. Mulți
mea care a încercat să pătrundă 
într-o instituție guvernamentală a

Guvernul Sudanului va apăra tara 
eu prețul oricăror sacrificii

KHARTUM 11 (Agerpres).
Postul de radio Omdurman a fă

cut cunoscut că primul ministru 
sudanez, Mohamed Ahmed Mah- 
goub, a declarat că guvernul său 
„este hotărît să apere teritoriul 
țării, cu prețul oricăror sacrificii".

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tei. interurban 322, automat 269.

Problema ciptiatâ
Rezoluția adoptată 
de Consiliul de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres).
Consiliul de Securitate și-a re

luat marți lucrările in problema 
Ciprului. Consiliul a adoptat fără 
dezbateri și în unanimitate rezolu
ția prezentată de membrii neperma- 
nenți, respectiv Bolivia, Coasta de 
Fildeș, Iordania, Malayezia, Olan
da și Uruguay, care invită din nou 
toate părțile interesate să se ab
țină de la orice act care ar putea 
agrava situația de pe insulă.

Declarația președintelui Makarios
NICOSIA 11 (Agerpres).
„Hotărirea Consiliului de Se

curitate constituie o nouă con
damnare a acordurilor de la Zu
rich și Londra și în special a pre
tinsului tratat de garanție", a de
clarat marți seara președintele Ma
karios, comentînd rezoluția Consi
liului de Securitate cu privire la 
Cipru. In același timp, președinte
le Makarios a declarat că „înainte 
de a face apel la Consiliul de Se
curitate, guvernul Turciei a încer-

O.S.A. cu guvernul său. La rinduî 
său, guvernul condus de Imbert 
Barreras declară că „propunerile 
O.S.A. trebuie să lase posibilita
tea unor discuții în vederea unor 
eventuale modificări, întrucit el 
nu este dispus să accepte o for
mulă impusă care ar constitui o re
nunțare la drepturile șale". In a- 
ceastă situație, este și mai evident 
faptul că soluția de compromis care 
să ducă la rezolvarea actualei cri
ze politice dominicane nu poate 
fi găsită decît cu sprijinul ambe
lor grupări dominicane și a popo
rului dominican. Este imperioasă 
cererea formulată de ambele gru
pări ca mai întîi să fie retrase din 
Republica Dominicană toate tru
pele intervenționiste, aceasta fiind 
condiția de bază pentru ca poporul 
dominican să-și poată alege un gu
vern propriu care să-i apere inte
resele. Organizațiile de masă care 
grupează majoritatea populației tă
rii sini gata să contribuie și pot 
să ducă la normalizarea vieții în 
țară cu condiția să înceteze ames
tecul străin în Republica Domini
cană. De altfel prelungirea crizei 
politice dominicane demonstrează 
o dată în plus eșecul intervenției 
străine în treburile interne ale 
unui popor care își cunoaște mal 
bine propriile interese.

I. PUȚINELU

fost oprită cu greutate- de detașa
mente de militari. O serie de stații 
de cale ferată au fost incendiate. 
Guvernul statal a ordonat aresta
rea unor lideri ai opoziției învi- 
nuiți de participare la demonstra
ții. Printre cei arestați se află și 
parlamentarul socialist Rammanohar 
Lohia. Orașul Patna și localitățile 
din împrejurimi se află sub stare 
excepțională.

Pe de altă parte, Abdel Rahman 
al-Nur, ministrul sudanez al in
formațiilor, a declarat marți că 
„în cazul unui amestec din par
tea puterilor imperialiste" este 
convins că „țările prietene nu vor 
ezita să sprijine Sudanul".

Rezoluția reia pe cea adoptată 
anterior, la 4 martie 1964 care a- 
dresa un apel asemănător guverne
lor Ciprului, Turciei și Greciei ca 
$i comunităților ciprioților greci 
și ciprioților turci.

De această dată, apelul se adre
sează îndeosebi guvernului cipriot 
și guvernului turc.

După adoptarea acestei rezolu
ții, dezbaterile in problema Cipru
lui. au fost încheiate.

cat energic să obțină Condamnarea 
guvernului cipriot, sub pretextul 
că acesta a adoptat o nouă lege 
electorală care nu ține seama de 
acordurile de Ia Ziirich și Londra".

In declarația sa, Makarios a 
amintit că în timpul lucrărilor 
Consiliului de Securitate, guvernul 
cipribt a făcut cunoscut fără echi
voc că nu mai recunoaște acordu
rile impuse poporului cipriot și că 
el nU va accepta sub nici o formă 
"Un amestec străin în afacerile in
terne ale Ciprului. In încheiere, 
președintele cipriot a menționat, 
după cum relatează agenția Fran
ce Presse, că „eforturile de a reîn
via acordurile susmenționate s-au 
Soldat cu un eșec total. Consiliul 
de Securitate a reafirmat o dată 
în plus că aceste acorduri sînt 
literă moartă".

Ambasadorul R.F.6. în izraei 
a sosit ia Tel Aviv

TEL AVIV 11 (Agerpres).
Primul ambasador al R.F.G. în 

Izraei, Rolf Pauls, a sosit mier
curi Ia Tel Aviv. In vederea sosi
rii sale în Izraei, autoritățile au 
amplasat în jurul aeroportului im
portante forțe de poliție. Totuși, 
un grup de manifestanți a așteptat 
sosirea diplomatului purtînd lozinci 
în care își exprimau împotrivirea 
față de prezența reprezentantului 
Germaniei occidentale în Izraei. 
Ambasadorul a fost însoțit de o 
escortă polițienească întărită. Săp- 
tămîna viitoare, Pauls va prezenta. 
Ia Ierusalim, scrisorile de acredi
tare președintelui Izraelului, Zal
man Sazar.

Tot miercuri a sosit la Bonn pri
mul ambasador al Izraelului în 
R.F.G., Asher Ben Nathan.

PE SCURT
La Geneva
și-a început lucrările un nou co
mitet creat de O.N.U., menit să pro
moveze exporturile industriale ale 
țărilor slab dezvoltate. înființarea 
comitetului, compus din reprezen
tanți ai 44 de țări, a fost hotărîtă 
în luna aprilie; el se va ocupa de 
elaborarea măsurilor avînd drept 
scop extihderea și diversificarea ex
porturilor de produse manufacturate 
și semimanufacturate din țările mai 
puțin dezvoltate.
Cineaștii sovietici
sînt pe punctul de a termina un 
film documentar despre marele fi
zician francez și luptător pentru 
pace Frederic Joliot-Curie. Filmul, 
prezentat sub forma unui dialog cu 
marele savant, reînvie pe ecran 
episoade din viata și activitatea ști
ințifică a lui Fr. Joliot-Curie și a 
soței sale Irene, precum și din ac
tivitatea lor pe tărîm social.
In statul indian Assam
inundațiile continuă să facăTavagii, 
apreciate ca cele mai mari din ul
timii ani. Apele fluviului Brahma
putra, care s-au revărsat în ultime
le zile, au rupt cîteva baraje și au 
inundat aproximativ 60 de localități. 
Pe cursul superior al Brahmaputrei, 
20 000 de locuitori au rămas fără

uâMă1 Adunarea reprezentanților 
unităților armate și ai populației

HANOI 11 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că la Ha

noi a avut loc o adunare a repre
zentanților unităților armate și ai 
populației din R. D. Vietnam, con
sacrată luptei împotriva agresorilor 
americani.

Luind cuvîntul la adunare, pre
ședintele Ho Și Min a declarat că 
focul revoluției poporului vietna
mez va transforma în cenușă toa
te planurile de cotropire ale agre
sorilor americani. „De la 5 august 
1964, a spus vorbitorul, avioanele 
americane au bombardat cu regu
laritate Vietnamul de nord sperînd 
să intimideze poporul nostru. Ei 
au suferit însă un eșec lamentabil. 
Armata și populația au doborît 
449 de avioane americane și au 
capturat mulți piloți americani". 
Președintele Ho Și Min a felicitat

împotriva agresiunii
CAR ACI 11 (Agerpres).
Populația pakistaneză continuă 

acțiunile de protest împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam.

In orașul Hyderabad (Pakistanul 
de vest) a avut loc un miting de 
masă. Participants au adoptat o 
rezoluție în care își exprimă soli
daritatea cu lupta eroică a popo
rului vietnamez.

Locuitorii orașului Chittagong 
(Pakistanul de est) au demonstrat 
pe principalele străzi ale orașului 
scandînd lozinci antiamericane. Ei 
au condamnat în cadrul unui mi 
ting agresiunea S.U.A. în Vietnam 
și au cerut retragerea tuturor tru
pelor americane precum și lichi
darea bazelor americane din Viet
namul de sud.

DJAKARTA 11 (Agerpres).
In lirma convorbirilor purtate în

tre 25 și 27 iulie, la Djakarta de
legațiile de femei din R. D. Viet
nam, din partea Frontului Națio
nal de eliberare din Vietnamul da 
sud și din Australia au dat publi
cității un apel comun în care chea
mă popoarele din Australia șt din 
S.U.A., precum șî popoarele iubi
toare de pace și dreptate din lumea 
întreagă să sprijine acțiunile în 
vederea încetării războiului agre
siv din Vietnam.

BERLINUL OCCIDENTAL 11 (A- 
gerpres).

La plenara Uniunii tineretului 
liber german din Berlinul occiden
tal a fost adoptată o rezoluție care 
cere să se pună capăt imediat 
bombardamentelor americane asu
pra Vietnamului. In rezoluție se 

adăpost. In aceste regiuni nivelul 
apelor continuă să crească. Aproxi
mativ 170 de localități din regiunea 
Sibsagar au fost în întregime dis
truse. 65 000 de persoane au rămas 
fără adăpost.
Prințul Norodom Sianuk
șeful statului cambodgian, a anun
țat miercuri în parlament că guver
nul țării a fost remaniat. In urma 
demisiei ministrului afacerilor ex
terne, Koun Wick, în acest post a 
fost numit prințul Kantol, iar In 
Tam a fost numit ministru de in
terne în locul lui Pil care a demi
sionat, de asemenea. Prințul Noro
dom Sianuk a precizat că remanie
rea guvernamentală nu va influen
ța asupra politicii externe și inter
ne a statului.
Un puternic incendiu
a izbucnit marți în clădirea de 20 
de etaje a Bibliotecii din Austin 
(Texas). Un mare număr de colecții 
rare au fost arse. Unul din funcțio
narii bibliotecii, dr. Frederick Hun
ter, a declarat că multe din aceste 
colecții sînt de neînlocuit, ele aflîn- 
du-se în exemplar unic.
Camera Reprezentanților a S.U.A.
a aprobat un proiect de lege care 
prevede alocarea a 58 287 000 do
lari diferitelor unități terestre, na
vale și aeriene de la bazele ameri
cane din Orientul îndepărtat. Prin
tre bazele militarea americane viza

Tiparul t I.P.H. Subunitatea Petroșani

unitățile care s-au evidențiat în 
lupta împotriva agresorilor și le-a 
acordat distincții.

Adunarea a adresat un mesaj tu
turor unităților armatei populare 
în care se exprimă sprijinul de
plin pentru declarația din 2 august 
a guvernului R. D. Vietnam, pen
tru declarația din 30 iulie a purtă
torului de cuvînt al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și pentru apelul înaltului 
comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze. A fost de ase
menea, adoptat un mesaj adresat 
compatrioților și armatei de eli
berare din Vietnamul de sud în 
care se exprimă hotărîrea de a lup
ta umăr la umăr cu armata de eli
berare și poporul din Vietnamul 
de sud pînă la victoria finală.

americane
ii. 

spune că tineretul vest-german 
sprijină oamenii iubitori de pace 
din întreagă lume în tendința lor 
de a obține încetarea războiului 
în Vietnam, evacuarea imediată a 
trupelor intervenționiste și recu
noașterea Frontului Național de 
Eliberare ca reprezentant legitim al 
Vietnamului de sud și respecta
rea cu strictețe a acordurilor de 
la Geneva cu privire la Vietnam.

OTTAWA 11 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să, Paul Martin, ministrul afaceri
lor externe al Canadei, a decla
rat că „nu poate fi vorba de un 
ajutor militar al Canadei pentru 
Vietnamul de sud în împrejurările 
actuale". „Cred, a spus Paul Mar
tin, că nu ar fi de dorit ca țara 
noastră să trimită forțe militare în 
Asia". •>' '

Ministrul canadian a refuzSt să 
spună dacă președintele Johnson a 
invitat Canada să acorde un aju
tor militar Vietnamului de sud.

WASHINGTON 11 (Agerpres).
Camera Reprezentanților a S.U.A. 

a votat o lege care declară drept 
„ofensă federală" ruperea ordine
lor de încorporare de către cei 
chemați sub arme, care își expri
mă astfel protestul împotriva răz
boiului pe care S.U.A. îl duc în 
Vietnam. Legea instituie pedeapsa 
cu închisoarea pe termen pînă la 
5 ani și o amendă de 10 000 de 
dolari. Acest proiect de lege a fost 
prezentat în Camera Reprezentan
ților de către senatorul Strom 
Thurmond, republican din partea 
statului Carolina de sud.

te prin aceste alocări se numără ce
le aflate în Japonia, Coreea, Filipi- 
ne și Taiwan.
La 10 august
Iordania și Arabia Saudită au sem
nat un acord prin care se delimitea
ză frontiera în regiunea golfului 
Aqaba, precum și de-a lungul de
șertului iordaniano-saudit. Potrivit 
acordului, Iordania își extinde ieși
rea la Marea Roșie de la 6 mile la 
15 mile, în timp ce Arabia Saudită 
primește o regiune echivalentă din 
deșertul Iordanian. Cele două părți 
au convenit, de asemenea, să be- \ 
neficieze în mod egal de resursele 
petrolifere și minereurile descope
rite în teritoriile schimbate.
In capitala japoneză 
ș-au deschis miercuri, lucrările Con
ferinței internaționale împotriva ar
melor atomice și cu hidrogen în 
prezența a 34 de delegații din 12 
țări ale lumii. înainte de începerea 
lucrărilor, participanții Ia conferin
ță au păstrat un moment de recu
legere în memoria zecilor de mii de 
victime de la Hiroșima și Nagasaki. 
Delegații care au luat cuvîntul au 
condamnat acțiunile de război ale 
guvernului S.U.A. în peninsula In- 
dochineză.
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