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In fafa oglinzii abatafelor

Mina Lupeni — gara plinelor.

A 250.000-a tonă 
de bauxită la stația 
de la Dobrești

Stația de spălare și preparare a 
bauxitei de la Dobrești, regiunea 
Crișana, a livrat ieri Uzinei de 
alunlină din Oradea cea de-a 250 000-a 
tont de minereu. Evenimentul a 
coincis cu împlinirea a doi ani de 
cînd aici, în muntele Piatra Craiu
lui, au început lucrările de funda
ție ale acestei întreprinderi. Acum, 
aici se află o modernă și masivă 
construcție, cu hale spațioase, care 
cuprind 4 linii tehnologice, al căror 
proces de fabricație, începînd de la 
încărcarea minereului și pînă la spă
larea și transportarea lui în depozi
tul de omogenizare, este mecanizat 
său automatizat. Pe cele 19 hectare, 
cît însumează suprafața noii unități 
industriale de la Dobrești, nervuri 
metalice protejează uriașe vase, uti
laje diverse, de mare randament, zeci 
de km de conducte.

A fost și un film. Se intitula: 
„Drum bun, autobuzule l". Dar ăsta 
nu-i film, nici poveste, ci e reali
tate. Da, o realitate în autobuzul 
cu nr. 51 696 care circulă pe ruta 
Livezeni — Petrila. De fapt care-i 
realitatea ? Acest autobuz este ne
îngrijit. L-am urmărit cum se dez
membrează. Mai întîi i s-a defec
tat un scaun. N-a fost reparat, ci 
aruncat din mașină. Apoi s-a rupt 
al doilea scaun. A fost aruncat și 
el. A urmat al 
treilea... soarta 
primelor două. 
Nu-i bai și-a 
zis, probabil, șo
ferul, Pal Dioni- 
sie. Au mai rămas citeva. Au mai 
rămas desigur. In acest autobuz a 
rămas și o roată de autobuz cît... 
toate zilele. Stă acolo în spate. 
Sărmanul autobuz I E bătut de 
soartă. Și ii mai „bate" și șoierul, 
îl pornește, îl oprește, îl opintește 
să „avanseze lumea înainte". E și 
asta o metodă șoterească. Numai 
cine n-a călătorit cu autobuzele 
l.C.O. Petroșani n-o cunoaște, mai 
bine zis n-a cunoscut-o pe pro- 
pria-i piele. Cel mai bine ar putea 
spune — dacă mai pot în starea 
in care se află — cele două femei 
care in seara zilei de 16 august, 
ora 22,20. nerăbdătoare foc să a-

ÎNSEMNARE

Z2 raiicul întrecerii socialiste 
expus in cel mai vizibil loc 

din incinta E. M. Pettila ate sensul 
unui simbol. Aici sint întruchipate 
in ciire laconice munca oamenilor, 
entuziasmul, priceperea și in ulti
mă instanță victoriile lor de fiecare 
zi. Pentru că o mină grijulie Îm
prospătează in fiecare dimineață 
cifrele acestea, cu aceeași grijă cu 
care se împrospătează florile din- 
tr-o vază. Graficul își găsește vita
litatea lui tocmai în aceste cifre 
cu semnele plus sau minus în 
față, semne în care dinamica, pul-

O La izvoarele cărbunelui O Secretul se ve
de O Interdependentă O imaginea întrecerii

sul întrecerii subterane, Sînt ur- 
măirte ai cea mai desăvîrșită exac
titate.

In colțul său din stingă, graficul 
prezintă rezultatele celorlalte ex
ploatări miniere din Valea Jiului 
și faptul acesta presupune interesul 
minerilor de aici, pentru mersul ge
neral al întrecerii pe întreaga Vale. 
Rezultatele exploatărilor vecine 
prezintă pentru ei aceeași impor
tanță ca și propriile lor rezultate 
pentru că ele împreună, completln- 
du-se, împlinindu-se, alcătuiesc 
marele dar, pe care minerii, smul- 
gîndu-1 adincurilor, îl dăruiesc oa
menilor în fiecare zi.

Acum, în preajma zilei de 23 
August, privirile se opresc mai cer
cetător și mai îndelung pe rubri

cile graficului deoarece bilanțul, 
devenit tradițional in cinstea săr
bătorilor poporului, se apropie, 
întrecerea este mai însuflețită pen
tru că ea se desfășoară in lumina 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al P.C.R., minerii înțelegind că ba
zele înfăptuirilor prevăzute în pla
nul cincinal se pun Încă de pe a- 
cum, fiecare succes obținut azi în- 
semnind preludiul succeselor vi
itoare.

¥ a E. M. Petrila, graficul în- 
trecerii, această oglindă a 

abatajelor, evidențiază faptul că 
sectorul III, pînă în prezent fruntaș 
pe exploatare, promite să-și men- 

cule cu 
pasageri

jungă acasă, s-au agățat pe scara au
tobuzului nr. 51 696. Ceea ce s-a în- 
timplat cu ele, pasagerii nu știu. Cert 
este că s-au întîmplat lucruri gra
ve și că șoferul Pal Dionisie va 
trebui să dea socoteală. Pentru că 
taxatoarea l-a făcut mereu atent 
să nu pornească, apoi să o- 
prească, dar parcă a vrut ? Și 
parcă nu știe că n-are voie să cir- 

ușiie deschise și cu 
pe scară. Ba știe, dar 

parcă-1 interesea
ză ? I De-acum 
va trebui să-1 in- 
intereseze. Ba mai 
vorbește și ne- 
cuviincios cu 

pasagerii. E modal lui de a li. Un 
mod de a fi... curat nelalocul Iui. 
Sau poate are permisiunea de la 
conducerea l.C.O. Dacă de atiia 
vreme nimeni nu-i spune nimic.

Ah, autobuzule I Și mai ai frați. 
Nu chiar așa de... părăsiți de scau
ne, dar mai ai. Cîțiva au scaunele 
înnegrite de... minie că nu sînt 
spălate, curățate la timp. Altora le 
lipsesc sau scaune sau barele de 
sprijinire sau plasele, care s-au 
rupt și rupte au rămas. Ar trebui 
puțin strînse șuruburile pe unde
va... pe la încheieturi.

D. PLOIEȘTEANU 

țină avansul cîștigat, cifrele reali
zărilor Iui fiind îhtr-o permanentă 
și constantă creștere.

— Sîntem sectorul cu ponderea 
cea mai mare în producția minei 
— spune inginerul Marin Gheor- 
ghe, locțiitorul șefului de sector. 
Și dacă tocmai noi ne situăm pe 
locul de frunte este cu atît mai 
semnificativ. Aspectul care carac
terizează munca în abatajele noas
tre este acela că toate brigăzile 
sînt cu sarcinile depășite și că 
deosebirile dintre realizările uneia 
sau aiteia sint foarte mici, (tonele 

de cărbune peste plan nu sini un 
etalon în această privință, deoare
ce unele brigăzi au multe lucrări 
de pregătiri).

Q ă ne întoarcem însă in fața 
graficului. La rubrica secto

rului III sînt înșiruite cele nouă 
brigăzi conduse de Laszlo Ștefan, 
Cîșlaru loan, Enache Chiriță, Purda 
Constantin, Bartok Iosif, Jurca loan, 
Rotaru Ioan, Bartha Francisc și 
Miclea Ioan. In dreptul fiecăreia 
sînt consemnate rezultatele muncii 
pe luna august și este greu să în
țelegi adevărata lor valoare fără | 
să cobori la izvoare, în abataje. i 

Sîntem alături de minerii brigă
zii lui Purda. Chiar el ne dă rela
țiile despre -munca oamenilor.

— Care este schimbul de vîrf la 
dv ? — l-am întrebat.

— Toate trei sînt de vîrf. Mun
cesc în aeelași ritm.

— Dar cel mai bun dintre schim
buri ?

— O deosebire între ele este im
posibilă. Sînt in strînsă dependen
ță unul de altul, colaborează, se 

ajută, fiecare schimb fiind intr-o oa
recare măsură părtaș ia rezultatele 
celuilalt schimb.

— Cît ați extras pînă acum peste 
plan ?

— 2 535 tone de la începutul a- 
nului.

— Care vă este secretul ?
— Priviți-11 Ordinea în abataj 

disciplina, buna organizare. Iată, 
schimbul nostru se pregătește să 
efectueze a doua pușcare. Și dacă 
toate schimburile reușesc să puște 
de cite două ori pe fiecare aripă de 
abataj, secretul succeselor este e- 
vident.

L. R.
(Continuare in pag. 3-a)

Braia înnoită — unul din cartierele frumoase ale LupeniuluL

Brigada de mineri condusă de Dediu Vasile de la sectorul IV al minei 
Aninoasa este evidențiată lună de lună în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Kovacs Ludovic — din această bri
gadă — discută posibilitățile obținerii unor noi succese în muncă ia 
cinstea sărbătorii eliberării.

PULSUL
Autobuzele au sosit unul după al

tul. Veniți de la Petroșani sau Is- 
croni, Livezeni ori Vulcan, minerii 
Aninoasei au pornit grăbiți spre 
adîncuri. La scurt timp după cobo- 
rîrea lor în subteran, telefonul din 
biroul dispecerului a sunat scurt. 
De la capătul celălalt al firului, vo
cea supraveghetorului de transport, 
Oneasă loan, s-a auzit deslușit.

—Sectorul I 140 vagonete...
Peste o oră aceeași voce a rapor

tat :
— Sectorul I 185 vagonete...
Era trecut de 

ora zece cu cîte- 
va minute cînd 
dispecerul de ser
viciu a notat în 
cartea cu eviden
ța producției că în ziua de 16 august, 
pînă la acea oră din sectorul I al 
exploatării au pornit spre puț 185 
vagonete de cărbune. Abia a termi
nat de consemnat situația cînd tele
fonul a sunat din nou. Ora 11. Din 
mină s-a comunicat din nou situația 
producției sectoarelor.

— Din sectorul I a trecut acum 
încă un țug. Deci, pînă în prezent, 
au trecut spre puț 240 de vagonete...

După fiecare 60 de minute, 
vești noi, îmbucurătoare străbateau 
galeriile anunțînd că în toate sec
toarele minei se lucrează cu însu
flețire. De pretutindeni se raporta 
că munca avîntată a minerilor dă 
roade bogate, că noi vagonete, prin
se în trenuri, încărcate cu bulgări 
strălucitori de cărbune se îndreaptă 
spre ziuă.

Din cifrele trecute în rubricile 
fiecărui sector puteai să-ți formezi 
păreri concludente despre modul în 
care lucrează fiecare brigadă. Acum, 
în preajma celei de-a XXI-a aniver
sări a eliberării patriei, în toate a- 
batajele minei se muncește cu însu
flețire. Aflîndu-se în primele rîn- 
duri ale întrecerii socialiste ce se: 
desfășoară în cinstea marii sărbă-

Din carnetul 
reporterului

MINEI
Я Muncă avîntată în toate 

abatajele
Я 10.360 tone de cărbune 

peste plan
Я 200.000 lei economii în 

7 luni
Я Comuniștii în fruntea în

trecerii
tori, comuniștii de 
la această exploa
tare aduc an aport 
substantial la în
deplinirea anga
jamentelor. Aceas

tă afirmație poate fi suățirfttă 
cu argumente convingătoare. Iată 
cîteva. Brigada lui .Cristea Aurel, 
spre exemplu, a extras de Ia înce
putul anului pînă la 16 august 
2 800 tone de cărbune în plus față de 
plan. Comuniștii Roman Petru, Berei 
Dionisie, Gall Mihai, David Ioan, 
din sectorul I, Hegedus Dionisie din 
sectorul II, Schneider Francisc din 
sectorul III, minerii Fulga Dumitru, 
Dediu Vasile din sectorul IV și mulți 
alții au extras, numai în lunile iulie 
și august între 100-400 tone de căr
bune peste prevederile planului.

Ca o încununare a muncii între
gului colectiv, avînd în frunte co
muniștii, minerii aninoseni au trimis 
spre preparare, pînă în dimineața 
zilei de 17 august, 10 360 tone de 
cărbune peste plan, din cele 15 000 
tone cît s-au angajat șă dea în plus 
pînă la sfîrșitul anului. Totodată co
lectivul minei a reușit ca pe cele 
7 luni ce au trecut din anul în 
curs să realizeze peste 200 000 lei 
economii Ia prețul de cost; să-și de
pășească randamentul planificat și 
să dea cărbune de bună calitate.

M. CHIOREANU
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PRODUCȚIA VIITOARE
SE ASIGURA ACUM

FELICITĂRI

Investițiile miniere trebuie realizate integral
&№ ea tdallfiuâ a M»

ziBUhl ftdalru rtfbdnlfer partidul șl 
IttWkUl albvă де Й» де ftaduri не 
івшш i«t і*в! awl ваішк "■ 
сеЖШ refit, eh rtllhdtm
ii eamm, wu iy>
erarile ptotrii ШМ ийі 
«is» twi »i еьшйгаіт а 
rWH Шмиѵе игё-1Ш«» d* Hi- 
рнШ.

tt Ш» » ІИЙ1 irtWtt Л1 hw. 
an аёііѵіійіёэ șaniierafâf Йе esa-- 
sthicții din cadrul I.C.M.M. petro
șani și T.C.M.C. Vulcan пн s-e И- 
dicat la nivelul cerințelor. în aceas
tă perioadă, față de prevederile 
anuale, planul de investiții la con- 
strucții-montaj nu a fost realizat, în- 
registrîndu-se însemnate rămîneri îh 
Urmă, îndeosebi № lUcîărife indus
triale de suprafață îft еіеёіШа șan
tierelor aparlinînd I.C.M.M. și 
ТЛУйД Bfirtt KHftittt ttUlt lucră
rile la alimentarea cu apă potabilă,
îndiguirea Jiului, tălea fefată în- 
gustă, fuhieularul peiittU ratnblâii și 
hSldârea sterilului, drumul dă âftces 
în incintele 1-3, UMMtflt de extrac-

tte ilMWl a {puțului iUMlllsr 1, ba
ia ei іійцжіа аіш fâîija ista, au 
termen de ривеими йіадма® în 
ââ»t Ab.

îh ăeeăâșl situație sa fâsâite șl in
stalația ргйѵіШіе de separe la pu
țul aUMiiiet, raetitlearâa tu teului și 
tttâlfulm ЖІиі, slftția de votfipre- 
setie, fala șt lampâna prevîfcerie, 
dfUtnUi de acces lâ І de
ettltt țt âităl», t« iâ miaă Pâtsșfeni, 
T.6.M.6. Vbfcan â reaiW hutfiai 75 
la sută din prevederile graficelor de 
execuție. Sînt, de asemenea; întîrzia- 
te și lucrările industriale de supra
față d® la minele bobea, Vulcan Uri- 
cani. Printre âeestea Bînt baia ți lim- 
păria, instalația de transport, turnul 
principal, instalația de haldare de la 
mina Loiitâi tcricoănele dfe ІЙ pUțtîl 7 
est, eânaiîltfeâ pîrîUltii CSriVidiâv fu- 
nicularul de steril de la puțurile 8-10, 
Stația de ventilație de la puțul 5 de 
la mina Vulcân; stația de compre- 
soare și tabloul de distribuție ca și 
linia eleetrică abttânM de 35 kW Lu- 
pchi-Uricâni Й® la Sini Urieăhi,

Lâ această ațiiâțW а Contribuit în

primttl rînd neiuarâa din tffip de ca
ll® еЬпйиеегёа іеЛййв а l.ts.M.M. și 
T.C.M.C. a măsurilor corespunzătoa
re pentru Asigurarea taatiebiof eu 
forțele de ffiuncă necesare Іа nivelul 
sătclnil&t ea ți faptul et pentru o 
parte din lucrările d@ taâi sue, Com
binatul Carbonifer Velfea Jiului n-a 
reușit să pună la dispoziția construc
torilor documentația cuvenită și o se
rie de utilaje tehnologice (cazul lu
crărilor de la instalația de extracție 
definitivă a puțului auxiliar nr. 1, fu- 
niculărul pentru rambleu și haldarea 
sterilului de la mina Dîlja,- rețeaua 
de apă potabilă și industriali, linia 
electrică aeriană de lâ mina Paro- 
șeni și altele}. Legat de problema 
lucrărilor miniere subterane, E.D.M.k. 
Petroșani prin nerealizareâ planului 
la mina Bîlța Și mina Pătoșeni a 
contribuit și ea la rămînerea în 
urmă pe combinat la aceste lucrări, 
bih punct de vedere valoric rămîneri 
în urmă s-au înregistrat și la minele 
Lonea, Lupeni și Uricani, iar din 
punct de vedere fizic pe lingi mi
nele bîlja și Patoțeni este dețin 
ponderea nefiealizarilat, la săpări 
au rămăS în lihni rnlhele Vulcan, 
Lupeni și Uricani, iâr lâ bătotiări 
minele Ardnbasa și Uricani.

Toate acestea au făcut ea th pe
rioadă analizată să tiu se termine 
h deci să nu se papă în funcțiu
ne un nufflăr de 19 obiective indus
triale fle suprafață și Un volum ma
re de intrări uriniere subterane.

VolumUi mate de lucrări rămase 
a se executa pînă la sfîițitul anu
lui, cere din partea constructorilor 
de la I.C.M.M. și T.C.M.6. cit și din 
partea minerilor de la sectoarele 
de investiții un efort deosebit care, 
în cinci luni, Să ЙисЙ Ia termina
rea tuturor lucrărilor' țtteVlzilte în 
planul de investiții hv-banâ соЙйі- 
țiuni, pentru a să putea porni de pe 
o bază solid! lă îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului pentru 
dezvoltarea continuă a industriei 
carbonifere.

N. CERBU
directorul Filialei PetrOșahi 

a Băncii de investiții

Brigada lui Dușan Ioan a ajuns 
în prezent ia z0 m adîncime cu să
parea puțului auxiliar nr. 3 ai mi
nei Dîlja.

IN CLIȘEU : Schimbul condus de 
minerul Bartolici Artemie înaintea 
intrării în șut

Ь7я imperativ pentru 
Pwoșem

Indici care să apropie 
punerea în funcțiune

«li miliarde lei. Le aceasta cifră 
M Vâ ridica vaidttH investițiilor 
№ Vsle» Jiului in următbrii s tai 
pentru deschiderea de nbi mine și 
dtMirea minei©? existente, îh 
vederea ebținetii піѵёіиіш de prfi- 
duetîe pliwtificst. Una dintre тійёі® 
ёага va intra in ptMusțlâ In viito
rul plan cincinal câte și mina Pa- 
râțt&L la care luerariie de №№ 
dwe au ineeput dsja. Funerea ій 
fufiSțlune la timp a acestei оЖрІёв- 
ttri depinde iași de Viteza de e- 
neeuție a iuerărilw miniere, adie! 
• fâleriiler ti puțuriiur, Kt vedem 
deci ce *t№i ewâUve au îdit 
lucia de tâtte e&hduterw I.D.M-N. 
la Vederea âeeeietStii luerârller.

й vedere te pite ti lu- 
ertriie merf mae, inibidevlt. în 
pleam tehaic «1 ffiiaei ie prevede 
a rima de iaeiftim ta «наш de 
Иціае luai. Feți й leeaelt 
vtWH de intimate, la ігіанігиі 
t ай гміімі HI m 1/iual. ta in 
meatral II Ml m 1 Й luni tar la 
lnaa iulie ml = adiel depl--
șiri peste tot. La fel și 11 indica
torul încărcare mecanică in gale
rii, față de 1 000 ш c in trimestrul

l SM reâlisat î Ш tn ®, iat ÎH tri- 
ffiesttul 11 tot fall dviOOOmc — 
1 Ooâ m c, îh lună iulie față de 309 
mc plah s-a realizat 416 mc.

Realizările tehnice de mai sus 
corespund indicilor prevăzuțî iii 
plănui de sistematizate a mihei Fa- 
roșeni, adie! s® ійШіи ți ehlar 
■iepășese țjtarîcul de >XH:viic ra- 
poltat lâ aittfâtm amil нп Шд»*ПІ 
dat, Ims, dâeâ mm ta v«d»te 
tiptul 61 ineepma luerlriîat dl 
desehîaen a minei patoșem a rost 
immiâll, mdiittttva sectorului mi
nier, eu ajutatul chhducerti 

trebuie »ă ia mlfett d« 
â&celetât» a lUtHtlldr miniere. M 
refâtim âivi la faptul tl planul ivi» 
tms de mimtare ia gaierti șt pu
țuri trebuie mileulal in a$a r»I 
iaetl ei tt W
t№u|iHNi HualniHi ta urmi tați 
de йгвпеиі & даме ta meRoie

Itatim seaviați el ie miaa Fa* 
reșent «e peale realii в vilttl 
mult mei mare de Înaintare ia ta
lerii, dar pentru acest luciu trebuie 
efeate condiții mult mei corespun
zătoare de lucru pentru minerii de

aici căci capacitățile de lucru ele 
btigââilbt conduse de minerii Mo
isei Tudor și Marton 1&іойі«іе, care 
lucrează in direcționalele de pe 
stratul 18 sînt mult mai miri dâcît 
realizările obținute pini in pieient. 
Bar, briflUle de mineri tH&u№ să 
flâ aproviziOhate mai bine 6u ma
terial de armare, cu efteâele cu 
O$ete arihata șl chiar cu ftftâdele 
fidrffial®. știe și cotiducerea secto
rului de aeold vâ pentru pușCârea 
unui mal de galerie cu profil 
dublu este necesar să se perforeze 
cel puțin 40--45 de găuri, ©r, la 
executarea acestor găuri minerii 
au nevsie fiu de і&Мё bucăți Hre- 
aelâ; ci de й5»^30 ain «are 3—4 
«frtdel® Bă fit armate eu plăcuțe 
Viaia. .

Bouă aâpiete: apreviiWherea 
mai.bună «u materiale yi unelte a 
bllgltildr precum șl ВПІШІІгеа 
iâ Йбіьегш гмрееЧѵе t tepara- 
tulbr eurMtt 11 uttlâjUl |i ftași- 
nili din Mtare. Rmlvtnt amtor 
probleth® va duee ia Imbutillălitea 
activității tehnico-miniere.

Ing. M. BALINT
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DouA feluri de a munci» 
du ud reaultate
O pondere substanțială în produc

ția de cărbune a Văii Jiului o are 
mina Lonea care în ultimul an al vi
itorului cincinal Vi tflfebl ІІ elWlgă 
1 300 000 tone dă elibube. ЙеаІІШеа 
sarcinilor sporite ce revin colectivu
lui minei în perioada Cfe ШЙРІ&І Is
te strîns legată de activitatea poli
tică a organizațiilor dl partid. Una 
dih verigile importante ale muncii 
politice este, fără îndoială, activul 
flră de partid, pe sprijinul căruia se 
bisează ЙШса ârganizațiilot de 
bazl.

fekpfertența a dbVedit că acolo un
de organizațiile de bază desfășoară 
® MpnPă J ;niianentl cu activul li
te dă ] irtid, rezuilătete sînt bune. 
Apelt Ibcruj iese preghâht îh ivi- 
dtbță tecîna ® comparație între Bî- 
todlle de fttinte pe care le folosesc 
Itt «tetiVtti tete dl pâfîîd Prfăbteati- 
ite de bază din sectoarele li și ЙІ aie 
minei, tâ timp ei ofSabiziția de 
baZă din icterul Й desfiȘoate o 
muncă sistematici, atrăgînd activul 
f&te dl pâftld te ihtreagă activitate 
• «hăanfâattei H bază de slfcini 
Лпѵ^йі, lb sfectetui ЙІ acelei! im- 
HHâdte diudte lite dute în i»d 
M»«aălc, (tete ifîhatl de ftaritall&fc. 
Gill două moduri de a munci feu ac
tivul de partid tint oglindite de 
mititelele Obținute de Organizațiile 
dt bate respective и toate domeni
ile de aetivitate. Să redăm Mai jos 
doar eîtevi ekimpte despre medul 
1Й cete cete doua orgchisițli de 
bălp teunceic eh edlivil tetă de 
pltliâ și rezultatele obținute.

ІП cadrul uhei adunări generale 
a Organizației de bază nr. 2 sra ana
lizat felul în care sînt îndeplinite 
sarcinile de plan și angajamentele dl 
întrecere. Referatul a fost prezentat 
ăl Iov. ifi|. Mîttegeahu tean, șeful 
șeclbțUlui, cate de altfel face parte 
din activul fără de partid, Cu tOate 
dl № perioada în care s-e făcut a- 
OOMte ânâllsă, sectorul avea eatrase 
pești plan 1 356 tone de fcărbUhe, 
teplitlfile nu erau totuși pe măsura 
fteUbliiteUlor. Tovarășul Mîrlogeahu 
a venit cu □ seamă de propuneri 
pHhtte tare i asigurarea permanentă

a liniei de front în sector prin rea
lității plinuiul de pregătiri; urgen
tarea centralizării transportului la 
ftH&ntul 813, ptecUM H tapsteizafeu 
lâ lociirite grele a» Muhcă й brigă
zilor că o bogată experiență și înai-, 
tă tesHfteite. TirtMi-si ml di pte- 
punerite făcute, brigada lui Fatol 
Vasile a f&st repartizată ii lucreze 
în abatajul 0104, iar cea condusă 
de Paraschiv GhewrghC — în abata
jul 0102.

Atenție deosebită se acordă în or-

VIAȚA OE PARTID
ttriasiS

ganizațiâ da bate nr. 2 Я tdticării 
sctivfllui fărî de partid. 1Ц atare In
vitării la adunările generale ale or- 
ganiZațtei dg bază, ca forme de edu
care a activului fatfi de partid se fo
losesc conferințele, încadrarea tova
rășilor din activ în îrivătămîntul de 
partid precum și trasarea de sarcini 
contrele membrilor de partid de a 
Șl ottipa dl 1-2 tovarăși din activul 
fără de partid,

Mărcihlte сойегШ trasate htembri- 
iot de partid de â fee ©dup* de ridi
carea ’nivelului p'dlitteddielogic ai 
teVarășibl- din attivtll fără dl partid 
se reflecte în întărirea Prgâhlzăjtei 
ne bata prin primirea in mantile 
Membrilor de partid a tovarășilor 
din activul firii de partid.

Iii măsura în care se primesc tnlm- 
bti de partid, activul fără de partid 
este hi f teu împrospătat prin recru
tatei de hot minerit tehnicieni, muh- 
citori cu o bună calificare cafe an 
devenit prin Ihtreagâ ter naivitate 
că se străduiesc să traducă în viață 
hotătîrile partidului, se achită cu 
Siihț ne tăspiitldere dl săreîfflte de 
producție. Printre tovarășii noi coop
tați în activul fără de partid se nu
mără mintrui Roman artificie
rul StelCa Grigori și alții.

Să relatăm actlm pe scuft felul 
în Care muncește cu activul îăte de 
partid organizația de bază din sec
torul III (secretar Tekar Edmund).

Este adevărat că organizația de 
bază respectivă ar^ Uli йёНѵ tari 
de partid format din B6 de lovataȘi, 
însă acest lucru este insuficient. Fă
ră îndeiaiâ șî mirttertil tovarășilor 
din activul fără de partid are im
portanță însă eficiența este sțrîns 
legată de munte dlsteșutelă, Gr, or
ganizația dfe bilă dih sectorul III nu 
deifășoarâ o muncă Sistematici cu 
activul lata ae partid, mi-i atrage la 
dlflrile acțiuni pe bază de sarcini 
Concrete șl au duce ti mtihcă per
severenta de educare a lui. In ase
menea condiții nu-I de mirare că 
în acest ah nici Un tovarăș din ac
tivul fără de partid de la Sectorul 
ÎH au a fost primit în rîndurile mem
brilor de partid.

Statutul Partidului Ctottluniet Ro
mân prevede într-unul din capito
lele sale primirea în partid fără sta
giu de candidat. Acest lucru cere ti 
mai mare exigență din partea mem
brilor de partid în darea recomandă
rilor, a organizațiilor de bază îil 
discutarea cererilor de primire iții 
partid. Totodată va trebui acordată; 
o dedșebltl atenție muncii cu acti
vul făte de pârtia — izvor de înll- 
rlte perftiahentă a organizațiilor de 
bâM.

Organizația de bază din sectorul 
1Й al minei Lbnea va tfebui să-și îift- 
bunltățeascâ substanțial munca cu 
activul fără de pârliți, prin această 
activitatea de partid va cunoaște în 
ansamblul ei un salt calitativ substan-

ANUNȚ 
îNlriTUtUL oi MINI мшозаыі

primește PÎNÂ LÂ. DATA ВЁ 51 AUGUST A C, 
ÎNSCRIERI PENTRU COiMCURSUb t)E ADMITERE LA UrMA» 

T0AIBLP РАёЛтМІ:

1. Facultatea de mine cu secțiile: Exploatări miniere. Prepara
re! cirbUnilot yl ttteereutilor. rupbgtefl» ВДйШН.

2. Facultatea de Electromecanică minieră.
In mbd excepțional, pentru candidații reușiți la examenul de 

maturitate în sesiunea august 196ă, înscrierea sfe Vi putea tale |l fii 
ziua de 1 septembrie a.c.

Caiteldlții W ttfebttl Й îndeplinească cehdițlite pfevUunt |«t 
broșura „Admiterea în îbvățlMlntul superior”.

Concursul pentru secțiile : fexpKmtăH Min№№. TtJpigtelWj ttîdieril 
șl Electromecanică Minllră constă Шй MHhătoatele probii

— Algebră, ttigohumettle
|i calcul diferențial șrris șl oral

— Geometrii plană și în spațiu »- s«»
-s. hzldl tttecanîte, eăldti^

«, electricitate, structu
ra atomului — scris
Total 4 probe.

pentru Secția di bApSmrea tîtMinlter și miftvreuriler, 
cursul constă din următoarele probe:

ь* Matematică (algebră, tri
gonometrie, geometrie

- plană și în spațiu) — scris și oral 
Hzită (ftiecanită, dUthi- 
ră, structura atomului) ■— sette

— Chimie ahorgahicl — Sfcris
Total 4 probe.

latre 25 si 31 august a.c., se or an: Л Consultații pentru 
Somații țcbhlor medii înscriși la COHdâtelil de Mtelterâ în 
universitar IStS IV6&.

Concursul de admitere începe ia dlta de 2 septembrie 1945. 
informații suplimentare se pot obține de ia sîcrelariătete 

tăților, telefon 116 Și 210 Petroșani.

ab- 
anttl

In fața oglinzii abatajelor
(Urrăăle âih făg i-â)

fn abatajul cămeră al brigă- 
л zii lui Purda se observă, de 

iseMlMm, interesai oartnnifor pen
tru fol&iitvu armăturilor metalice, 
pentru promovarea tehnicii noi. 
Ates Sint folosiți in mtercalajîe cu 
napii âe lemn, stupii metalici — 
eKiettldfl chipd concep/in iinuf gfttp 
di fhpineti ți fohntctehl din Sector. 
Avantajul acestor stil’pi constă în 
ruptul св au o rezistențe superioa
re, că sini reUUperttblli șt reutfiîzați 
t#fc nenumărate titi, realizfndu-se pe 
«ceasta taie importante 
ЙІ material lemnos.

— Intr-adevăt, spotted 
nul Moktovun Ștefan, prin 
tea acestor stiipi, mina a
cit în 7 luni 57 m c de lemn de rd- 
ȘPfofU».

JJe aici ifotttfi Ift uite ăHtejl.
*— în fiecare simțim marea însu

flețire cu care minerii se Iftltei pWilrti 
a da patriei mai mult cărbune, pen
tru a ititimpina ziua de 33 August 
cti realizări cit mai muri. In aba
tajul Iui Laszlo ni se vorbește de 
1 320 de tone 
in abatajul lui 
tone, într-ai 
1 900 tone etc. 
toate ne 
ginău-rte 
am ajuns 
terminase
îndreptau spre case, nu înainte insă 
de a arunca privirea pe graficul 
dih eurtea minei. Cifra de Б 125 
tone cit reprezintă depășirea de 
plan a sectorului III de iu începu
tul anului pinii in prezent ii care 
atrage toate privirile, este semni
ficativ subliniată, cu doud linii.

extrase peste plan,
Cîșlaru despre 2 279 
tui KOtaru despre 
Cifrele acestea prăi-

insoțetd peste tot, intte- 
imaginea întrecerii. &nd 
din nou /й sttprafttfâ se 
schimbul l. Miherii se

ССОПѲП7І/

tehnîcta- 
extlhde- 
economi-
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Ш1 șef (Й seelie ott
«aterizare № 790» 179 

—• un magadoner cu ®a- 
tarltafe № ММ2І

un șef de cție ian» 
гоавй-patiserte cti sa» 
lariaare de

Doritorii se 
la I. С. R. A. 
Pelt fon 461.

7S0-W7I

Lăcătușul Weber îdâh de ii 
secția mecanici a 
se numără printre 

harnici care execută 
ctări de buni 
lucrind la polizarea roților din
țate.

да
■'Iț

PROGRAM DE RADIO
19 august

PROGRAMUL î 5,00 BUtetih de 
Știri, 5,06 2pri de zi cu Melodii; 
5,15 Jurnalul Satelor,- S>25 Mici 
piese instrumentale,- 5,45 Jocuri 
populate,- 6,00 Radiojurnal. Buletin 
ffieteferdiogic; 6,io Cihtece sporti
ve și de tineret; 6,35 Melodii din 
folclorul nou și jocuri populare,- 
#;09 Radiojurnal; 7,15 Potpuriuri 
de muiidă ușoară; 7,ăâ ifatui me
dicului; 7,35 Anunțuri, muzică,- 
7,45 Salut voios de pionier; 8,00 
Sumarul ptesei; 6,06 Fragmente 
din Operete; 8.30 Soliști dl miizică 
populate,- 9 00 La microfon melo
dii țWMteteti; 10,6b feietih de 
șHtl; IC),03 Etfiteluhe Й® cin1 
iecc, 10. ÎS ,Luleaua lui Moș 
Setevăstru" -*i poem de Cicerone 
Theodorescu; 10,30 Muzică româ
nească în repertoriul ifiterpteților 
Străini,- iMs Pagini din ©petele 
lui Lortzihfl; 11,30 flntă formați

ile j 0inu Serblnescu, Vilmoș Kdr- 
tnendi Și îyette Hefner; 11,46 So
nata în sol minor penttu vioară și 
pian „Trilul diavolului" de Tartirii; 
12,00 Buletin de șfiti; 12,03 Itinerar 
folcloric pe meleagurile moldove
ne; 12,30 „Partidului" emisiune 
de versuri; 12,45 Simfonia concer
tantă în Mi bemol major pentru 
vioară, violă și orchestră de Mo
zart; 13,80 Muzici din aperi; із,ад 
Suită „Iberia” de Albânii; 14,60 
Butetm ăe ștîH,- 14,10 Parada Me
lodiilor de muzică ușoară; 15,00 
Muzică populară ihterpretală de a- 
matori; ld,29 Piesa Simfonică „O- 
magiu lui Eneseu" de Theodor 
Grigoriu,- 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Ansambluri artistice de tineret; 
10,36 Prietena noastră caftea: „Co
pilărie fericită'1 — Șezătoare iite- 
rări; 17,00 Muzică usbârS; 1?,1§ 
„criARTĂ marilor libertăți";

17,35 Muzică populară cerută de 
ascultători; 18,00 , Seară penlfu ti
neret; 19,90 Cîntă, dansează, tine
rețe; 19,30 Act de naștere —- anul 
XXI; 19,40 Cîntă, dansează tinere
le (continuare),- 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Varietăți mu
zicale; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Varietăți muzicale (continua
re); 21,15 Părinți și copii; 2|.3O 
Cîntă Mia Barbu, Emil Gavtiș și 
Gheorghe Zamfir — muzică popu
lară; 22,00 Radiojurnal Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Muzică u- 
șoară de : George Grigoriu și Flo
tai Bogardo; 22,40 Metedii lirice,- 
MiO ăiffitehte a jtifbâ în Fa ma- 
jbt de ©iinitfte CuiHlh; 83,52 Bule
tin de știri.

PWGRAMUL Й. 7,30 Buletin de 
șliti; ^,30 Mifiică ușoara dl ёШеІ 
^tteffătîlî; 7,30 SOlîȘtI și effi’tteStte 
de И&ійІ populară ЙІП diferite 
o lașe ate țării; b,13 Câtetorte faâ- 
Sicate muzică ușdarâ; 8,4fe gtese 
ibBttuffientaie; 9,D0 Bulitih dfe ștlfi,- 
S,»3 Soliști r&ffiâni dl speră, 9,30 
Vreau să ȘliU; 10,00 UVerttlte de

Zoltan Âladar, Suita dl dahstirî 
di Sabih Brăgei,- 10,30 Mtftiei 
populară, 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Cvartetul de coarde nr> 3 

Opus 73 în Fa major de Dmitri Șosta- 
kovici; 11,34 Cîntece pionierești, 
12,24 La braț cu muzica ușoară; 
13,00 Buletin de știri; 13,0.3 Din re
pertoriul orc' estrei de muzică 
populară „Doina Sabatului11 dih 
Caransebeș; 13,30 Emisiune Stela
ră, 13,40 Concert de prinz, 14,33 
Soliști ai Operei de stat din lași; 
І5,00 Buletin de știri, 13,10 î’ntM- 
pfeți de muzică ti'șoâfâ, 15,30 Ah- 
tolOgte poetică: btilia Caziihir; 
iS,43 Muzică de promenadă ihteti 
pretată de faftfâtă; 10,00 Dih cb- 
mbara folclorului nostru — jbSiiri 
din regiunăa București; 16.20 Dia
log au ășeuiiălbrii,- te,за UeteH 
cdhcetiâ'nte dl linifi bdhWit&fl 
f&mtai;,. 17,00 MâdtejUthab 17,10 
Gintă btchistrell: Paul Cheflii» 
Șl bl. Rijavec; 17,30 SfălUl ffieâU 
Stilul; 17.33 Afitihțtifb reetefte, ей; 
ЯМ; 18,00 Reeitâl Mafii Crișăh « 
afli dih apari; lț,lâ Carnet plăS.

tit; 18,30 tPagWihi »i ifiteteWii 
Săi; 19,00 Buletin di șlirl; 19.08 
„Bat hdu, elnteb hbu‘* ptogreih 
folcloric, 19,15 „Muzică, creație, 
cultură"; 19,30 Bihte de operl r 
„Fata tu garoafe" de Gheorghe 
Dlitolltesctij Hi,00 Radiojurnal;
21,20 Jocuri populari, 81,fo 
chestre, interpreta ffielb&i 
zică ușoară, 22,30 Pagini alese din 
muzica de bâtei; 23,00 Bulelth dl 
șuri; 23,05 Varietăți «micite» 
23,50 Mtizică Ușoară; 0,62 Buititlh 
dl Știri.

Ctatffiafîiprate
10 duptist

PfeTSeșANi f ЫШІМЙМйі 
Fiul Йрііійнійі Stead, RgPUSMi 
CÂ: Patru tell Ihthb ЬйНе; p®* 
flit A» Aeeattehs» ІѲМеаі F» 
hăhd isw-boV; teCRONi ■ Libetetes 
ÂNINOASA : Limuzină nhitioa, 
uRîcANfț pădureț iptetutețitet 
-a. setia t șl Й.
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Vizita președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, în Indonezia

DJAKARTA 17 (Agerpres) Trimi
șii speciali G. Serafin și I. Gălă- 
țeanu transmit:

Invitat de președintele Indone
ziei, Sukarno, și soția sa, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Române, Chivu Stoica. împreună 
cu ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, au plecat luni di
mineața la Bogor. Călătoria cu 
elicopterul pină la această pito
rească localitate prezidențială, si

]\|are miting CU prilejul
sărbătorii naționale a Indoneziei

DJAKARTA 17. — De la trimi
șii speciali George Serafin și Ion 
Gălățeanu :

La 17 august poporul indonezian 
a sărbătorit cea de-a 20-a aniver
sare a proclamării independenței 
patriei sale. Capitala Indoneziei a 
cunoscut din primele ore ale dimi
neții un freamăt neobișnuit. Gru
puri, grupuri de oameni se re
varsă pe străzi, pun stăpînire pe 
marile artere de circulație și se în
dreaptă spre piața din fața pala
tului Merdeka.

Reprezentanți ai principalelor 
insule care formează frumoasa Re

CHILE

Stare de dezastru național
SANTIAGO DE CHILE 17 Ager

pres).
Guvernul chilian a decretat luni 

„stare de dezastru național" după 
6 șăptămînă de viscole, furtuni, 
inundații și avalanșe considerate 
drept cele mai grave cunoscute de 
aceaștă țară în actualul secol. Noi 
furtuni au bîntuit luni pe ambii 
versanți ai munților Anzi, ridicînd 
numărul victimelor la 156 morți și 
peste 70 000 de sinistrați.

Pe o lungime de 1 600 kilometri 
de-a lungul coastei chiliene între 
Coquiembo și Puerto Montt, în nor
dul țării, întreaga regiune de 
coastă se află sub ape, care au 
distrus locuințe, poduri, căi ferate, 
șosele, linii de transport a energiei 
electrice. 22 din cele 25 de pro
vincii ale țării sînt sinistrate, ma
rile orașe Valparaiso, Santiago de 
Chile și Concepcion fiind practic 
izolate de restul țării. Pește 30 000 
de persoane au fost evacuate din 
regiunea Santiago care este inun
dată, și numeroși locuitori pără
sesc cu vapoarele și bărcile por
tul Valparaiso. In provincia Co- 
quimbo o avalanșă a distrus o par
te a centralei hidroelectrice „Los 
Molles". Pentru a evita ruperea u- 
nui baraj de irigații pe fluviul Qui- 
limari, armata a hotărît să sape 
cu dinamita canale de scurgere a 
apelor, și toate localitățile ame
nințate au fost evacuate. Unități 

tuată la 60 km de Djakarta, oferă 
admirabile priveliști naturale. La 
Bogor, oaspeții au făcut un scurt 
popas la palatul prezidențial de 
vară și au vizitat grădina bota
nică. Președintele Sukarno a pre
zentat oaspeților pe directorul a- 
cestei grădini, inginer Sudjana, 
care â dat ample explicații cu 
privire la particularitățile florei și 
activitatea științifică desfășurată 
pentru obținerea unor specii noi.

publică Indonezia și cetățeni ai 
Capitalei participă la ceremonia 
înălțării steagului sacru. In vas
ta piață din fața palatului Mer
deka, încadrată de impozantul mo
nument național și de statuia le
gendarului erou Diponegoro, mul
țimea așteaptă începerea festivi
tăților. In tribună iau loc persona
lități de frunte ale vieții politi
ce, economice și social-culturale in
doneziene, membri ai corpului 
diplomatic. Sînt de față, de ase
menea, oaspeți din 20 de țări.

Aplauze puternice salută sosi
rea președintelui Sukarno, care a 

de geniști au aruncat, de aseme
nea, în aer o stîncă de 200 tone 
care amenința să cadă asupra căii 
ferate Santiago-Valparaiso.

In regiunile de munte, stațiunea 
de sporturi^de iarnă Portillo, unde 
anul viitor erau programate cam
pionatele mondiale de schi, este 
izolată de avalanșe. Concursurile 
internaționale de schi programate 
în aceste zile la Portillo au fost 
contramandate; De asemenea, o ava
lanșă a ucis luni opt muncitori în- 
tr-o tabără a unei mine de cupru 
la 70 km de Santiago. Autoritățile 
chiliene au anunțat că 43 de ofi
țeri și marinari au pierit în nau
fragiul vasului chilian „Janequeo", 
surprins de furtună in golful San 
Vedro.

In Argentina, pe celălalt ver
sant al Anzilor, o avalanșă a aco
perit o tabără muncitorească în 
provincia Las Cuevas, 50 de per
soane fiind ucise.

întreruperea comunicațiilor îm
piedică, deocamdată, autoritățile 
chiliene să facă o evaluare mai 
precisă a pagubelor. Oficialitățile 
au afirmat, totuși, că actualul de
zastru este la fel de mare ca șl 
cel provocat de cutremurul din lu
na martie care a ucis 350 de per
soane și a provocat pagube in va
loare de peste 100 milioane do
lari.

După vizitarea grădinii botanice, 
oaspeții români și președintele 
Sukarno au plecat cu mașinile la 
muntele Ryung. Prin satele străbă
tute, împodobite festiv cu prilejul 
marii sărbători a Indoneziei, lo
cuitorii au ovaționat îndelung pe 
oaspeți. La restaurantul situat pe 
un mic platou al muntelui, la o al
titudine de 1 000 metri, președinte
le Indoneziei a oferit un dejun, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

venit la miting împreună cu tova
rășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro

mâne. însoțit de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Sukarno se 
îndreaptă spre podiumul din fața 
tribunei, unde rostește un amplu 
și important discurs.

Chaerul Saleh al treilea viceprim- 
ministru a dat apoi citire procla
mației de independență enunțată 
de poporul indonezian acum 20 de 
ani. A urmat ceremonia sobră și im
presionantă a înălțării pe același 
catarg a steagului care a fost ri
dicat pentru prima dată la 17 au
gust 1945, marcînd după veacuri 
de dominație colonială izbînda 
luptei poporului indonezian pen
tru libertate și independență na
țională. Ceremonia din piața Mer
deka a luat sfîrșit în sunetele so- 

lomne ale Imnului național indo
nezian. In cursul după-amiezii a 
avut loc o paradă la care au 
participat 10 000 de tineri.

Seara, președintele Sukarno a 
oferit la paialuj ‘-lerucl-a o mare 
recepție cu prilejul Zilei inde
pendenței.

Războiul din Vietnam devine tot mai nepopular 
în rindurile americanilor

NEW YORK 17 (Agerpres).
Soldatul american de culoare 

Winstel Belton h declarat începînd 
de miercurea trecută, greva foamei 
pentru a protesta împotriva trimi
terii sale în Vietnamul de sud. A- 
genția France Presse arată că hotă- 
rirea lui Bellon a pus într-o seri
oasă încurcătură autoritățile mili
tare de ia Fort-Benning (Georgia) 
unde acest soldat face în prezent 
serviciul. Intr-adevăr, scrie agen
ția, dacă ele îi vor ordona lui Bel
ton să mănînce și acesta va refu
za, el va fi pedepsit pentru nesu
punere și nu va mai pleca. Pe 
de altă parte, dacă îl lasă să con
tinue greva foamei el va fi prea 
slăbit și nu va mai îndeplini con
dițiile necesare pentru a fi trimis în 
Vietnam.

Este pentru prima oară cînd un

VIETNAMUL DE SUD

O unitate americană de tancuri 
atacată de forțele patriotice

SAIGON 17 (Agerpres).
Luni noaptea, forțele patriotice 

sud-vietnameze au atacat o unitate 
americană de tancuri care asigură 
apărarea bazei strategice aeriene 
de la Da Nang. După cum se știe, 
această bază situată la 360 mile 
nord de Saigon, cu un efectiv de 
aproximativ 9 000 de infanteriști a- 
mericani și 3 000 de militari ai for
țelor aeriene, este principala ba
ză folosită de forțele militare ame
ricane dizlocate în Vietnamul de 
sud pentru atacurile aeriene Între
prinse împotriva R. D. Vietnam.

Patrioții sud-vietnamezi au supus 
pozițiile ocupate de unitatea ame
ricană de tancuri — la numai 5 
km sud-vest de baza de la Da Nang 
— unui puternic tir de mortiere, 
grenade și arme automate. Pen
tru a putea respinge atacul patrio- 
ților infanteriștii marini americani 
au trebuit să folosească artileria.

Totodată, la Saigon s-a anun
țat că un convoi de mașini mili
tare ale trupelor guvernamentale a 
fost avariat pe șoseaua care lea
gă Duc Co de Pleiku ca urmare a 
exploziei mai multor mine ampla
sate de forțele patriotice. O mașină 
a fost distrusă, iar alte trei, in

Mesaj de protest
HANOI 17 (Agerpres).
In mesajul de protest adresat la 

17 iulie Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam de către misiunea de legătu
ră a înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze, se 
arată că la 15 august mai multe 
formațiuni de avioane cu reacție 
americane, decolînd de pe port-avi- 
oanele Flotei a 7-a și de pe bazele 
din Vietnamul de sud și Tailan- 
da, au bombardat și mitraliat nu

asemenea caz este adus la cunoș
tința opiniei publice din Statele 
Unite.

☆

NEW YORK 17 (Agerpres).
După cum relatează revista „Us 

News and World Report", tot mai 
mulți cetățeni americani adresează 
senatorilor din partea statelor lor 
scrisori de protest împotriva războ
iului dus de S.U.A. în Vietnam.

Senatorul Jacob Javits (republi
can din partea statului New York) 
a anunțat că primește aproximativ 
1 000 de scrisori pe lună despre 
războiul din Vietnam, iar din nouă 
scrisori opt condamnă politica 
Washingtonului.

Senatorul Edward Kennedy (de
mocrat, din partea statului Mas
sachusetts) primește zilnic 10—20 

clusiv două mașini blindate au 
fost avariate.

☆
Pe de altă parte, agențiile de 

presă anunță că premierul sud- 
vietnamez, Nguyen Cao Ky, care 
se află in vizită în Tai van, a avut 
întrevederi cu președintele Cian 
Kai-și. Agențiile menționează, re- 
ferindu-se la surse informate, că 
au fost discutate, îndeosebi, pro
blema creării unui bloc agresiv 
în Asia de sud-est, precum și posi
bilitatea trimiterii de trupe în 
Vietnamul de sud pentru a lupta 
împotriva forțelor patriotice.

WASHINGTON 17 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Depar

tamentului de Stat a anunțat luni 
că Henry Cabot Lodge va pleca 
marți la Saigon pentru a-și relua 
funcția de ambasador aj Statelor 
Unite în această țară. î^dge a 
fost numit din nou în acest post 
pe care l-a deținut timp de 3 ani, 
pînă anul trecut cînd a fost înlo
cuit de generalul Maxwell Taylor. 
Purtătorul de cuvînt a precizat că 
noul ambasador se va opri la Ho
nolulu pentru convorbiri cu oficia
litățile militare americane din Pa
cific.

meroase regiuni populate și obiec
tive economice din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An și Ha Tinh. 
Tot în această zi, avioanele ame
ricane au bombardat și mitraliat 
orașul Thuan Chau din provincia 
Son La.

Misiunea de legătură cere ca 
guvernul S.U.A. să puiță capăt tu
turor actelor de război Împotriva 
R. D. Vietnam, să respeqp» și să 
aplice corect acordurile dA< la Ge
neva din 1954. —‘ 

de scrisori, care în majoritate cri
tică războiul din Vietnam.

Senatorul Joseph Clark (demo
crat, din partea statului Pennsyl
vania primește zilnic aproximativ 
15 scrisori, ai căror autori se pro
nunță in unanimitate împotriva a- 
gresiunii din Asia de sud-est.

Senatorul George Aiken (repu
blican, din partea statului Vermont 
informează că din cinci scrisori 
primite de el, patru cuprind chema
rea ca Statele Unite „să pără
sească Vietnamul"

Săptămîna trecută, după efectua
rea unui sondaj pe plan național. 
Institutul american pentru sondarea 
opiniei publice, a comunicat că 
războiul din Vietnam „s-a situat 
pe primul plan în rindurile opi
niei publice ca o sursă de neliniș
te, chiar mult mai serioasă, decit 
problema drepturilor cetățenești".

Ct a obținui ji и a oferii 
(№e Boan-olo!

BONN 17 (Agerpres).
Un comunicat publicat la Bonn 

anunță că guvernul R. F. Germane 
a promis primului ministru con- 
golez, Moise Chombe, acordarea 
unui credit de peste 10 milioane 
mărci pentru diferite proiecte in
dustriale în Congo. De asemenea, 
comunicatul precizează că în cu- 
rînd va fi semnat un acord privi
tor la încurajarea investițiilor de 
capital vest-german în Congo.

Intr-o declarație făcută presei, 
Chombe a declarat că este „foarte 
mulțumit" de rezultatele vizitei sale 
la Bonn.

NEW YORK. — La secretariatul 
O.N.U. s-a anunțat că miercuri du- 
pă-amiază Consiliul de Securitate 
își va. relua dezbaterile în proble
ma dominicană. Convocarea Consi
liului de Securitate s-a făcut la 
cererea guvernului constitutionalist 
dominican, care a atras atenția asu
pra încercărilor comisiei O.S.A., a- 
flată la Santo Domingo, de a im
pune o soluție а crizei politice do
minicane fără acordul guvernului 
constitutionalist și a poporului do
minican.

CARACAS. — Guvernatorul sta
tului L-ara (Venezuela), Miguel Ro
meo Antoni, a anunțat că zilnic în 
acest stat au loc ciocniri armate în
tre trupele guvernamentale și par
tizani. El a menționat că deși ar

mata define controlul în majorita
tea localităților din statul Lara, în 
anumite localități din munți con
tinuă să activeze trei grupuri de 
partizani, care atacă adesea trupe
le guvernamentale.

BELGRAD. — Ziarul iugoslav 
„Politika" anunță că în baza unui 

In cîtevn r înduri
acord semnat recent la Paris, gu
vernul francez pune la dispoziția 
R.S.F. Iugoslavia un credit în va
loare de 60 milioane franci. Acest 
credit va fi folosit pentru achizi
ționarea de materii prime și măr
furi de consum din Franța și con

stituie o parte din mijloacele pe 
care le va folosi Iugoslavia în le
gătură cu aplicarea noii reforme 
economice.

NEW YORK. — Trei muncitori 
de la construcția unui baraj de pe 
rîul Sierra (din California) au fost 
omorîti de explozia unei încăr

caturi de dinamită declanșată de 
căderea unui trăsnet.

BUDAPESTA. — In Ungaria la 
10 000 de locuitori revin 18,5 me
dici. In ultimul deceniu numărul 
personalului din instituțiile medico- 

sanitare a crescut de la 60 000 la 
104 000, iar numărul paturilor dif 
spitale cu 26 la sută, respectiv di 
la 62 000 la 78 000.

BERLIN. — Răspunzind invita
ției Frontului Național al Germa
niei Democrate, în R. D. Germană 
s-a aliat o delegație a juntei revo
luționare a frontului patriotic a] 
eliberării naționale din Portugalia, 
în frunte cu Fernando Piteira San
tos, membru al juntei.

După cum se subliniază in comu
nicat, junta revoluționară a Fron
tului patriotic al eliberării națio
nale din Portugalia și Frontul Na
țional ai Germaniei Democrate au 
hotărit să lărgească colaborarea 
spre binele păcii.
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