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IN CINNIIA tilt» III 23 AI1OIIST
Prin folosirea 
tehnicii noi

In abatajele sectorului III de 
; la mina Lupeni tehnica nouă 
' este folosită cu pricepere de 

către mineri. Pe această bază 
' colectivul sectorului a sporit 

productivitatea muncii la 3,270 
tone cărbune pe post, lucru ce 
a permis sectorului să depă
șească planul pe primele 17 
zile ale lunii august cu 1250 
tone de cărbune și să ocupe 
un Ioc fruntaș pe exploatare. 
Plusul de producție realizat de 
minerii de aici de la începutul 
anului însumează peste 15 000 
tone de cărbune cocsificabil. 
Brigăzile minerilor Ghioancă 
Sabin, Petre Constantin și Ghi- 

■'.■oancă loan au contribuit în 
; mod deosebit Іа succesele sec

torului. Din abatajele frontale 
în care lucrează aceste brigăzi 
au fost extrase mii de tone de 
cărbune peste prevederile pla
nului.

întregul colectiv al sectoru
lui III este hotărît ca în zilele 
ce au mai rămas pină la 23 
August să extragă peste plan 
încă 500 tone de cărbune coc
sificabil de bună calitate.

Pe primul loc 
în întrecere

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 
23 August, la mina Lonea pri
mul loc îl ocupă colectivul 
sectorului III. Munca însufleți
tă a brigăzilor de la abataje 
s-a materializat prin cele I 100 
tone de cărbune extrase peste 
plan în primele 17 zile ale 
lunii august. Demn de remar
cat este faptul că în fiecare zi 
care a trecut din această lună, 
minerii din sector și-au înde
plinit ritmic sarcinile de plan 
la extracția cărbunelui. Rezul
tate semnificative a obținut co
lectivul de aici și în privința 
sporirii productivității muncii. 
Randamentul planificat pe sec
tor a fost depășit, în luna cu
rentă, cu aproape 200 kg căr
bune pe post. In același timp 
în abatajele cameră din sector 
s-au obținut viteze medii de 
avansare cu peste 10 la sută 
mai mari decît cele planificate. 
Sînt succese pe care minerii 
sectorului sînt dornici să le 
dezvolte tot mai mult în cin
stea măreței zile de 23 August.

Roade 
ale hărniciei

In fața clădirii administrati
ve a minei Vulcan se află un 
grafic unde sînt însemnate re
zultatele obținute în întrecere 
de către brigăzile de mineri 
din sectoarele exploatării. Pe 
acest grafic Ia loc de frunte 
este trecut numele minerului 
Șerban Nicolae din sectorul 
IV. In dreptul numelui este 
scris că brigada sa a dat de 
la începutul anului 6 000 tone 
de cărbune peste prevederile 
planului. Este rodul hărniciei 
minerilor din brigada condusă 
de Șerban Nicolae, hotărîrea 
lor de a iptîmpina cea de-a 
21-a aniversare a eliberării pa
triei cu succese dintre cele 
mai însemnate.

Realizări frumoase au înre
gistrat în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August 
și alte numeroase brigăzi de 
mineri de la exploatarea Vul
can. Printre acestea se numără 
cele conduse de Bfiyte Pavel, 
Sima Ilie, Nicoară Alexandru 
și Zaharia Constantin care au 
extras însemnate cantități de 
cărbune peste plan.

Pe traseul funicularului de la Dîlja, constructorii de Ia I.G.M.M, se 
apropie acum, în preajma zilei de 23 August, de sfîrșitul lucrărilor-

In exploatarea forestieră Polatișie

Pușcare masivă
Pentru dislocarea rocii din masi

vul de' calcar la Bănită se feloseș- 
te, în afară de perforatoarele ma
nuale, și o foreză „URALET" de 
mare randament, care permite să 
se sfredelească în stincă găuri •de- 
200 mm diametru și in lungime: de 
peste 30 m, pentru executarea de 
puscări masive.

Pușcarea masivă a dat rezultatele 
așteptate derocînd din stincă peste 
30 000 tone de calcar metalurgic 
necesar furnalelor de la Cătan, 
Hunedoara și Reșița. Pușcarea îa 
masă cu azotat de amoniu a dus 
la o economie de 34 892 lei la pre
țul de cost, față de pușcările ante
rioare făcute cu trotil, creîndu-se 
posibilitatea de a se realiza și de-

ACTUALITATEA
♦ Orchestra „Plaiurile Bistriței" 

a Filarmonicii de stat din Bacău a 
sosit in turneu oficial în Valea Jiu
lui și urmează să prezinte concer
tul de muzică populară „Trandafir 
de la Moldova". Primul concert va 
avea Ioc mîine, la ora 20, în sala 
palatului cultural din Lupeni. Iși 
dau concursul soliștii vocali Ștefan 
Lăzărescu, Elisabeta Pavel, Etta 
Alexandrescu, Mișu Rusu.

♦ Un colectiv de actori ai Tea
trului Național din Craiova va pre
zenta azi, la ora 20, în sala clubu
lui muncitoresc din Vulcan, și mîi
ne, orele 17,30 și 20,30 în sala Tea
trului de stat din Petroșani, come
dia Esop (Vulpea și strugurii) de 
Guilherme Figueredo.

♦ Azi, Ia ora 19, în sala clubu
lui muncitoresc din Lupeni este pro
gramată o seară literară cu tema
Tezaurul creației argheziene".

♦ Un grup de 34 mineri de la 
Aninoasa, evidențiați în întrecerea 
socialistă, va pleca vineri diminea
ța cu autocarul O.N.T. Carpați, în- 
tr-o excursie de trei zile prin țară. 
Excursioniștii vor vizita orașul Tg. 
Mureș, stațiunea de odihnă Lacul 
Roșu, hidrocentrala „V. I. Lenin" de 
la Bicaz.

O nouă garnitură cu calcar meta
lurgic pornește de la cariera Bănită 
spre oțelării.

păși planul de producție în cinstea 
zilei de 23 August.

Disciplina muncii nu
Colectivul de muncă al întreprin

derii forestiere Petroșani a întimpi- 
nat anul acesta mari greutăți la rea
lizarea planului de producție, dato
rită avariilor provocate de ploile 
torențiale din primăvara acestui an.

Cu țpatș aceste greutăți, planul 
producției globale pe luna iulie a 
fost realizat în proporție de 102 la 
sută; iar planul producției marfă de 
132 la sută. In luna iulie forestierii 
Văii Jiului au produs peste plan 989 
m c bușteni rășinoase, 852 m p buș
teni gater fag, 605 m c celuloză fag, 
1 841 buc. traverse normale etc. 
Se înțelege de la siiie că aceste suc 
cese nu ar fi fost posibile fără un 
efort colectiv al tuturor lucrătorilor 
întreprinderii. Exemplul în muncă 
al membrilor de partid de la parche-
tele de exploatare a servit drept 
stimulent pentru toți în realizarea

A. RADULESCU I sarcinilor de plan.

tflSEMMARI DE REPORTER

Soluția : bt'ityada eonipleră

trebuie neglijată
La exploatarea Polatiște, de exem

plu, mecanicul de funicular Ste- 
.IgșgB Șîlcpjae cu muncitorii din 
brigada ce o conduce a terminat pî
nă la 13 august transportarea buș
tenilor prevăzuți pentru toată luna 
și s-a angajat ca în Ioc de 600 metri 
steri lemn de foc, ce mai au de 
transportat pînă Ia sfîrșitul lunii, să 
dea 1 000 metri steri. Realizarea a- 
cestui angajament luat în cinstea zi
lei de 23 August este garantată de 
munca susținută depusă de forestieri 
cum sînt Cătănoiu Dumitru, Ghitui- 
că loan, Mihart Gheorghe, Gorjan 
Nicolae, Gogonea Romulus și alții.

Și brigada condusă de Vilaia Ilie 
de la funicularul Wiesen nr. 2 se 
evidențiază zi de zi în muncă. Numai 
în perioada 1-13 august brigada a 
transportat din pădure pînă la rampa 
de încărcare auto peste 500 metri 
steri lemn de foc și s-au angajat ca 
în cinstea zilei eliberării patriei de 
sub jugul fascist să dea încă 400 
metri steri, cu 100 metri steri peste 
planul lunii.

Ing. M. BALINT

[Continuare in pag. 3-a)

In urmă cu trei luni, in axul 7 
al straielor 17/18 din sectorul 1 al 
minei Uricani lucrau 6 brigăzi 
de mineri. Printre acestea se nu
măra și brigada condusă de comu
nistul Năsăleanu Miron. Cu cei 16 
oameni, această brigadă a reușit să 
extragă in luna iunie 521 tone de 
cărbune peste plan situindu-se ia 
loc de irunte printre brigăzile sec
torului. La celelalte locuri de 
muncă activitatea a lost mai sla
bă, de pildă cele 5 abataje de pe 
axul 7 au dat peste plan numai 383 
tone de cărbune. Din ce cauză ?

Pină la 1 iulie a. c„ posturile 
brigăzilor care munceau pe axul 7 
se calculau in raport cu metrii de 
înaintare realizați.

Sarcinile de mare răspundere 
puse în țața minerilor de cel de-al 
IX-Iea Congres al partidului im
pun sporirea necontenită a pro
ducției de cărbune. Comuniștii din 
sectorul 1 al minei Uricani cunosc 
bine acest lucru. De aceea, intr-o 
adunare generală au dezbătut pro
blema reorganizării brigăzilor de 
pe axul 7. In adunarea generală 
s-a propus să se Încredințeze con
ducerea celor 6 brigăzi de pe axul 
7 minerului Năsăleanu Miron, fi
ind considerat ca unul dintre cei 
mai destoinici mineri ai sectorului.

Potrivit măsurilor stabilite, in- 
cepind cu 1 iulie minerii de Ia 
cele 6 abataje cameră s-au unifi
cat intr-o brigadă complexă. A- 
ceasta. nouă lormă de organizare 
a îngăduit ca 5 din cei 6 brigadieri 
care au lucrat aici să fie reparti-

• Problema celor din axul 7
• 2 589 tone într-o singură 

lună
• Ce spune graficul

zați la alte locuri de muncă. în
treaga producție a celor 6 aba
taje este evacuată de un crater 
care se află de-a lungul galeriei 
transversale și se colectează In
tr-un rol comun. Acum, retribuția 
membrilor brigăzilor se calculează 
în raport cu cantitatea de cărbune 
încărcat din rolul respectiv.

Rezultatele de la Unele lunii 
iulie au arătat că noua organizare 
a dat roade. Brigada ini Năsăleanu 
Miron a extras in iulie 2 589 tone 
de cărbune peste prevederile pla
nului.

Prin munca plină de abnegație 
deslășurată de mineri, randamen

tul brigăzii a ajuns la 6,23 tone pe 
post.

Un grafic afișat in biroul sec
torului I de la mina Uricani este 
cercetat cu atenție de minerii ca
re vin sau pleacă de. la șut. Este 
graficul cu care se urmăresc rea
lizările brigăzii complexe de pe 
axul 7. Completat din trei în trei 
zile, cifrele lui permit să se cu
noască nu numai posturile presta
te, randamentul realizat etc., dar 
și cîștigul fiecărui membru al bri
găzii. In ziua de 5 august, de pil
dă, minerii brigăzii complexe au 
realizat un salariu de 143,79 Iei 
pe post; in 7 august 115,62 lei pe 
post.

Comuniștii ștefan Florea, Scor
pie Nicolae, Năsăleanu Ioan, Pă
dure loan și ceilalți membri, ai bri
găzii: пи-și precupețesc eforturile 
ca in cinstea celei de a XXI-a a- 
niversări a eliberării patriei' să 
sporească necontenit cantitătea de 
cărbune extras. De altfel, față de 
angajamentul de a da peste plan 
3 100 tone de cărbune, luat in cin
stea marii sărbători, minerii lui 
Năsăleanu se mîndresc cu cele 
3593 tone date peste plan pină in 
dimineața zilei de 17 august.

M. CHIOREANU

i

In întrecerea socialistă desfășurata 
de muncitorii de la S.R.E. Vulcan, 
bobinatoarea Viizdugan Catinca se 
dovedește o concurentă de valoare.



i STEAGUL ROȘU

EE6EA FUNDAMENTALĂ In spiritul unui înalt democratism
T ♦

A ROMÂNIEI SOCIALISTE
MUNCA - O 
DE ONOARE
Ziua de 20 august 1666 va fi 

scrisa cu litere de aur In istoria 
patriei noastre, a Întregului popor 
român. In aceasta zi, încep lucră
rile sesiunii Marii Adunări Națio
nale in care urmează sa fie apro
bat proiectul de Constituție a Re
publicii Socialiste România. Noua 
lege de baza a României ce va fi 
adoptată In actuala sesiune a Ma
rii Adunări Naționale consfințește 
mărețele realizări obținute de oa
menii muncii din patria noastră, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, In desăvirșirea socialismului 
in țara noastră.

In fiecare zi, presa și radioul ne 
aduc vești despre noi realizări în
făptuite de oamenii muncii din u- 
zine și de pe ogoare. Privesc cu

DATORIE

ochii minții harta țării. In față îmi 
apare puternica hidrocentrală șl 
giganticul baraj de la Bicaz, ce a 
transformat vijelioasa apă a Bistri
ței Intr-o măre liniștită, In izvor de 
energie și lumină. Glndul înaripat 
Iml zboară șpre marele șantier al 
viitoarei cetăți de foc și oțel de la 
Galați, spre Craiova, Turnu Seve- 
nn. plutește parcă peste cimpiile 
întinsă brăzdate de tractoare și 
combine, poposește In stațiunile de 
pe litoral. Peste tot Înnoiri I Valea 
Jiului s-a transformat dintr-o Vale 
a plingerii într-o Vale a fericirii.

Tot ce s-a inăltat în anii noștri 
este rodul hărniciei milioanelor de 
oameni ai muncii conduși cu înțe
lepciune de partid. Ca miner, am 
satisfacția și bucuria de a fi pus 

și eu umărul la făurirea României 
Socialiste, patria noastră iubită, în 
care toți acei ce muncesc se bucu
ră de drepturi egale asigurate prin 
legea de bază a tării.

Studiind cu atenție proiectul de 
Constituție, m-am Oprit în mod deo
sebit asupra articolului 18 în care 
se arată că: „In Republica Socia
listă România, cetățenii au dreptul 
la muncă". Cine n-a trăit pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc poate 
nu-și dă seama de adevărata valoare 
a aceetui drept consfințit prin lege. 
Pe acele vremuri minele se închi
deau una după alta, iar mii de mi
neri erau lăsați pe drumuri pradă 
șomajului și mizeriei. Această soar
tă au avut-o minele Vulcan, Dîlja 
și Lonea I și II. Dar și celelalte mi
ne din Valea Jiului și-au reâtrîns 
simțitor activitatea. Mulți dintre 
minerii rămași pe drumuri au plecat 
în țări străine în căutare de lucru.

In anii noștri munca a devenit în
să o datorie de onoare. Partidul și

Mîine se deschide sesiunea Marii 
Adunări Naționale, care va vota le
gea fundamentală a tării noastre— 
Constituția Republicii Socialiste Ro
mânia. Această lege reflectă pro
fundele transformări petrecute în 
structura social-economică a țării, 
consfințește conținutul actual al 
orînduirii noastre, caracterizat prin 
victoria deplină șl definitivă a so
cialismului.

O caracteristică esențială a noii 
Constituții este profundul ei demo
cratism. Socialismul victorios, rea
lizare a oamenilor muncii de diferi
te naționalități, sub conducerea 

niior muncii de naționalitate ma
ghiară, la dezvoltarea conștiinței lor 
socialiste.

In 6 localități ale țării funcționea
ză 8 teatre și alte formații artisti
ce în limba maghiară, îndeplinind 
rolul de educator al oamenilor mun
cii în spiritul socialismului și al pă
cii. Populația Văii Jiului a avut ne
numărate ocazii de a vedea, pe sce
nele diferitelor localități, multe din 
aceste formații teatrale și artistică. 
Numai în cursul anului curent au 
fost prezentate, în diferite localități 
ale Văii Jiului, mai mult dă 20 spec
tacole de către aceste teatre aflate 
în turneu.

Comuniștii — cetățenii
cei ma înaintați

Pornind de la faptul că partidul 
nostru se bucură de dragostea și în
crederea nestrămutată a poporului, 
proiectul de Constituție consfințește 
rolul Partidului Comunist Român de 
forță politică conducătoare a între
gii societăți. Articolul 26 din proiect 
arată că: „Cetățenii cei. mai înain
tați și mai conștlenți din rîndurile 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor și ale celorlalte categorii de oa
meni ai muncii se unesc în Partidul 
Comunist Român, cea mai înaltă for- 
mi de organizare a clasei muncitoa
re, detașamentul ei de avangardă.

Partidul Comunist Român exprimă 
și slujește cu fidelitate năzuințele și 
interesele vitale ale poporului, înde
plinește rolul conducător în toate 
domeniile construcției socialiste, în
drumă activitatea organizațiilor de 
&U1 și obștești, precum șl a orga
nelor de stat"

La sectorul VI investiții al minei 
Lonea se află o organizație de partid 
puternică, care numără în rîndurile 
sale mal bine de o treime din tota
lul sălarlatilor. Prin exemplul lor 
personal, membrii de partid sînt ani
matorii întrecerii socialiste, ei iint 
acei care cu capacitatea И experien
ța lor îndeplinesc muncile cele mai 
grele și de răspundere.

Așa de exemplu, brigăzii comunis
tului CrlBnic Liviu i s-au încred tat 
lucrările de amenajare a puțului cu 
schlp, lucrare la care comunistul

Priviți în foto
grafie chipurile 
minerilor Becheru 
loan și Molnar 
loan. Ele reflectă 
bucuria muncii șl 
a rezultatelor ob
ținute în întrece
rea socialista. 
Munca constituind 
un inepuizabil iz
vor de belșug și 
de bucurii, e fi
resc ca acești 
doi mineri din 
brigada comunis
tului Molnar Tra
ian, de la secto
rul II ai minei 
Lonea, să-și ex
prime bucuria de 
a ii contribuit la 
succesele cu care 
colectivul lor de 
muncă intimpină 
ziua de 23 Au
gust.

Crîsnic și-a reafirmat spiritul de 
organizare și priceperea sa în mine
rit. Un alt comunist, minerul Sichi- 
tiu Gheorghe, a primit să execute, 
cu brigada sa, pentru prima Oară în 
Valea Jiului, o lucrare specială : 
complexul de însilozare de la puțul 
cu schip, lucrare la executarea că
reia minerii brigăzii au obținut ca
lificativul : „foarte bine".

Brigada condusă de comunistul 
Simion Ioan este considerată în sec
tor drept o brigadă de bază. Aici 
lucrează cei patru frați Simion, din
tre care trei sînt membri de partid 
iar mezinul familiei se pregătește și 
el zi de zi, ajutat de membrii de 
partid din brigadă, pentru a fi demn 
de înaltul titlu spre care năzuiește. 
Si această brigadă nu e singura de 
la mina Lonea în care cresc și se 
formează oameni înaintați, demni de 
înaltul titlu de comunist.

Comuniștii din sectorul nostru cît 
și de la celelalte sectoare ale mi
nei Lonea, prin conștiința, spiritul 
de abnegație și răspunderea față de 
sarcini dovedesc Că sînt oamenii cei 
mai înaintați, că sînt mobilizatorii 
tovarășilor lor de muncă la îndepli
nirea obiectivelor de întrecere.

COSTINAȘ AUREL 
secretarul organizației de bază 

lng. CIOATĂ CONSTANTIN 
din ictlvul nesalariat al comitetului 

de partid E. M. Lonea 

guvernul au luat măsuri de redeschi
dere a minelor închise de capitaliști, 
de modernizare a lor. Pe harta Văii
Jiului au apărut mine noi la Uricani 
și Paroșeni. Și ce poate să-ti pro

ducă mai multă bucurie și satisfac
ție decît faptul de a munci cu uti
laje moderne, conștient că tot ceea 
ce producem oii făurim este în sco
pul ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce mun
cesc.

Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al partidului nostru trasează și 
industriei extractive sarcini noi, mo
bilizatoare. Eu împreună cu tovară
șii mei de muncă mă voi strădui 
din toate puterile să-mi aduc părti
cica de contribuție la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, conștient 
fiind că prin munca noastră plină 
de abnegație, Republica Socialistă 
România va deveni tot mal înflori
toare.

IONUT IOAN 
miner E. M. Vulcan

FEMEIA — PREȚUITA,
EGALA IN DREPTURI
Statul nostru socialist a asigurat 

femeii deplina egalitate în drepturi, 
respectarea demnității de om și ce
tățean, posibilități nelimitate de 
dezvoltare și afirmare a aptitudini
lor și capacității sale creatoare.

Nu există întreprindere său insti
tuție in care femeia să nu fie ia 
înălțime, funcție pe care să n-o 
ducă la îndeplinire cu dăruire de 
sine.

Participarea femeilor la treburile 
Statului, exercitarea dreptului de 
vot, stabilirea relațiilor noi, socia
liste, de muncă bazate pe egalita
tea în drepturi reflectă pregnant că 
în patria noastră respectarea dem
nității de om și cetățean a femeii 
este o realitate vie a zilelor noas
tre. Pe cînd în trecutul nu prea în
depărtat femeia avea un orizont 
restrîns fiind considerată bună doar 
pentru munci inferioare, necalifica
te și pentru munca în gospodărie 
acum ne mîndrim cu femei cerce
tătoare, proiectante, judecătoare, cu 
femei inginer, cu deputate.

Printre școlile construite în ultimii ani în Valea Jiului se nu
mără și Șcbala generală de 8 ani nr. 5 din Petroșani. Aici funcționează 
și o secție cu limba de predare maghiară.

Partidului Comunist Român, asigură 
deplină egalitate tuturor naționali
tăților conlocuitoare din tara noas
tră. Rezolvarea problemei naționa
le constituie o importantă cucerire a 
poporului, sub conducerea partidului. 
Ea este consfințită în Constituția 
Republicii Socialiste România. Arti
colul 22 din legea fundamentală a 
tării glăsuiește astfel: „In Republica 
Socialistă România naționalităților 
conlocuitoare li se asigură folosirea 
liberă a limbii materne, precum și 
cărți, ziare, reviste, teatre, învăță- 
mintul de toate gradele, în limba 
proprie".

O trăsătură a Constituției este 
faptul că ea nu se limitează la sim
pla enunțare a drepturilor. Artico
lele ei au o puternică bază, o ga
ranție materială. Minoritățile națio
nale din patria noastră, printre care 
și populația maghiară, se bucură de 
drepturile consfințite prin legea 

fundamentală a tării. In tara noastră 
apar 27 publicații în limba maghia
ră, din care 13 ziare centrale și lo
cale, 3 reviste politice, sociale și 
culturale — ele contribuind la ridi
carea nivelului cultural și ideologic, 
la pregătirea profesională a oame-

In fabrică noastră, de exemplu, 
în trecut nu exista nici o femeie 
maistru, tehnician sau inginer, A- 
cum ne mîndrim cu numeroase to
varășe care conduc cu competență 
procesul de producție. Bunăoară în 
secția de finisaj textil, în care lu
crez șl eu, toate cadrele de con
ducere Sînt femei iar In frunte o 
avem pe tînăra ingineră, comu
nista Martonossy Imola. In secția 
de preparare chimică un om de nă
dejde este maistorița Racolța Aha, 
secretară a comitetului de partid al 
fabricii, iar în Secția filatură mun
cește de mai mulți ani ca maistru 
tov. Iancu Aurelia, muncitoarea de 
odinioară, Mulțumesc din inimă 
partidului pentru prevederea con
stituțională reînscrisă în articolul 
23 al prezentului proiect de Consti
tuție — egalitatea în drepturi a fe
meii.

SUSANA MAGHIAR 
maistru — F.₽A. „Viscoza" 

Lupeni

Invățămîntul în limba maternă es-, 
te asigurat de către stat printr-o lar
gă rețea de școli de toate gradele. 
Numai în Valea Jiului funcționează, 
pe lingă școlile de 8 ani și medii, 9 
secții cu limba de predare maghia
ră. Acestea sînt frecventate de pas
te 1 000 de elevi. Absolvenții acestor 
școli au aceleași posibilități și se 
bucură de aceleași drepturi ca , și 
absolvenții celorlalte școli. Mțulți 
dintre ei urmează cursurile școlilor 
superioare sau profesionale, pregă- 
tindu-se să-și aducă din plin aportul 
la înfăptuirea programului grandios 
de dezvoltare multilaterală a econo
miei și culturii patriei noastre so
cialiste, program pus în fața popo
rului de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Prof. PAAL EUGEN 
Director adjunct 

Școala medie Petroșani

Masele participă 
la conducerea statului

Proiectul noii Constituții care a 
fost supus dezbaterii întregului po
por și care miine va fi pus în dez
baterea Marii Adunări Naționale, re
flectă pregnant transformările în
noitoare și victoriile obținute de 
poporul român în făurirea societății 
socialiste.

Toate articolele sale vorbesc dei- 
pre drepturile care se acordă celor 
ce muncesc din patria noastră. Ar
ticolul 25 spre exemplu, arată că : 
„Cetățenii Republicii Socialiste Ro
mânia au dreptul de a alege și de 
a fi aleși în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare".

Această prevedere a legii funda-' • 
mentale a statului este reflectată prin 
alegerea, în organele centrale și lo
cale ale puterii de stat, a oamenilor 
muncii din toate domeniile de acti
vitate. In orașul Uricani, de pildă, 
în alegerile ce au avut loc la înce
putul acestui an, au fost aleși 36 de- 
putați care se ocupă cu simt de răs
pundere de treburile Obștești. Depu- 
tați ca : Sorescu Gheorghe, Caragea 
Pompiliu, Cuzuban Gheorghe, Ca
ched Vașile și ceilalți participă cu 
simt de răspundere la gospodărirea 
orașului, la soluționarea competentă 
a tuturor problemelor cetățenești 
care se ivesc. Participarea largi a 
maselor de oameni ai muncii la con
ducerea statului este expresia pro
fundă a dreptului de a alege Și de a 
fi ales pe care-1 consfințește nroiee- 
tul noii Constituții.

IOAN MIHUȚ - - •
Secretarul sfatului popular . s

Uricani



STBAdUl KU$U В

Disciplina muncii nu trebuie neglijată
(Urmare din pag. l-a)

Rezultatele amintite sînt îmbucu
rătoare, ele reflecta sîrguința mun
citorilor forestieri. Trebuie însă sa 
amintim faptul că aceste rezultate 
ar putea să fie și mai frumoase. Rea
lizările ău fost însă frînate de une
le acte de indisciplină din cadrul 
sectorului. Iată un exemplu în acest 
sens petrecut în ziua de 13 august 
a.c. și la care am fost martori ocu
lari. Ce s-a intimplat ? Tamaș Nico- 
lae, mecanic de funicular de la Pola- 
tiște, a venit la biroul sectorului să 
anunțe plecarea sa din sector pen
tru motivul că „nu i s-a asigurat 
materialul lemnos necesar pentru 
transport". Susținea ferm că nu poate 
cîștiga din cauza lipsei de material.

Fiind curioși de adevărata stare M 
lucrurilor, ne-am deplasat împreună 
cu șeful sectorului. Popa Dumitru 
și maistrul de exploatare, Copriva 
Ludovic la fata locului. Dar înainte 
de a ajunge la locul respectiv ne-am 
întîlnit cu tractoristul Tudorașcu 
Constantin care aprovizionează pe 
Tamaș cu materialul lemnos. Tudo- 
rașcv. amenința și el că pleacă din 
cauză că rarppa de încărcare a fu- 
nicelarulul lui Tamaș este plină cu 
bușteni, că mecanicul de funicular

tli se străduiește să transporte la 
timp buștenii.

După aceste declarații contraver- 
se, curioși, am ajuns la fața locului. 
Ce am constatat ? Tamaș nu a avut 
dreptate, deoarece pe rampa de în
cărcare a funicUlarului se aflau pe 
puțin 50 m c bușteni gata pentru 
transport. Tudorașcu la fel nu a avut 
dreptate pentru că, pe lingă cei 50 
m c bușteni amintiți, s-ar fi putut 
apropia cu tractorul încă aiți 50 
m c.

Adevărul este că acești doi oa
meni — mai ales Tamaș — în loc 
să-și vadă de treburile lor, să lu
creze în mod conștiincios, căută să 
chiulească, să amenințe cu plecarea

pe motivul că nu au condiții de lu
cru,

Față da aceste comportări condu
cerea sectorului, personal tovarășul 
Popa Dumitru, șeful sectorului fores
tier, a dovedit o indulgență neper- 
misă. Spunem nepermisă pentru fap
tul că acești oatneni au reușit să 
paralizeze complet producția din 
acest parchet de exploatare pe o zi 
Întreagă, și după cum am fost in
formați, nu este prima oară cînd se 
întîmplă asemenea lucruri.

Recomandăm conducerii sectorului 
ca în viitor să ia măsuri imediate 
împotriva manifestărilor de indisci
plină de acest fel de pe urma că
rora suferă producția.

Sub tipar

Lexiconul tehnic român — voi. 17
La Editura tehnică se află în pre

zent sub tipar al 17-lea volum al 
Lexiconului tehnic român.

Această importantă lucrare le
xicografică pune la îndemîna ingi
nerilor, tehnicienilor, cadrelor di
dactice, cercetătorilor, proiectanțllor, 
studenților din institutele politehni
ce, date prețioase din toate dome

niile tehnicii și ale științelor teh
nice. El cuprinde un vast material 
documentar din aproxiihatîv 70 dis
cipline de bază. Termenii definiți în 
Lexicon se referă la descrierea ma
șinilor; aparatelor, instalațiilor, Ope
rațiilor, fenomenelor și a altor pro
bleme întîlnite frecvent în produc-

In^ legătură cu admiterea 
în învățămîntul mediu seral

In anii regimului democrat-popu
lar, lfivățămlntul din țara noastră, 

,aub îndrumarea și sprijinul parti
dului și guvernului, a obținut im
portante succese, mergind pe o li
nie ascendentă în pas cu dezvolta
rea rapidă și multilaterală a țării.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
subliniat sarcinile de mare răspun
dere ce revin școlii, în asigurarea 
pregătirii cadrelor chemate să în
făptuiască mărețele obiective ale 
dezvoltării economiei și culturii 
naționale. La îndeplinirea acestor 
mărețe sarcini ce-i revin școlii, își 
aduc aportul și secțiile Serale de pe 
lingă școlile .medii, care își încep 
activitatea la 1 septembrie.

Pentru multi tineri muncitori ca
re vor deveni elevi ai secțiilor se
rale, activitatea va începe însă o 
dată cu examenul de admitere în 
clasa IX-a ce se va ține între 25-30 
septembrie a. c. In legătură cu a- 
ceasta celor interesați le reamin
tim următoarele :

înscrierile pentru concursul de 
admitere la secția serală a Școlii 
medii Petroșani se fac zilnic pînă la 
data de 21 august a.c.

Dosarele pentru înscriere trebuie 
să cuprindă următoarele acte:

— certificat de naștere tip R.P.R. 
(original și copie);

—- certificat de absolvire a șco
lii elementare de 7 sau 8 ani (ori
ginal);

— actul de calificare profesională;
— recomandare din partea comi

siei de selecționare din întreprin
dere.

Examenul de admitere va consta 
din probe Scrise și orale la limba 
română și matematică.

In aceste zile, în întreprinderile 
Văii Jiului își desfășoară activitatea 
comisiile de selecționare și reco
mandare pentru secțiile serale a ce
lor mai merituoși tineri muncitori. 
Organizațiile U.T.C. și sindicatele, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, sînt chemate să sprijine efi
cient comisiile de selecțloiiare pen
tru a se putea termina acțiunea de 
selecționare și recomandare la 
timp.

TINERI MUNCITORI ! REȚINEȚI : 
NUMAI PÎNÂ LA DATA DE 21 
AUGUST A. C., ORELE 20, SE MAI 
FAC ÎNSCRIERI PENTRU EXAME
NUL DE ADMITERE IN CLASA 
A IX-A CURS SERAL.

Prof. MUȘTEAN POMPI1IU

ție și în cercetarea științifică. Pentru 
fiecare termen important sînt indica
te specialitățile cărora Ій aparține, 
iar pentru înțelegerea lor de un 
cerc mai larg de cititori, textele sînt 
ilustrate cu figuri.

(Agerpres)

I. O. R= A.
Filiala Petroșani

angajează

Pmiri itpoilHl Petrațaai
— un șef de secție cu 

salarizare de 750-1075
— un magazioner cu sa

larizare de 645-925

Риш йріціііі Ѵпісав
—- un șef de secție zaha- 

roase-patlserie cu sa
larizare de 750-1075

Doritorii se vor adresa 
la I. C, R. A. Petroșani, 
telefon 461.

PROGRA M DE RADIO
20 august

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
„Spre noi victorii socialiste" — 
program de cîntece; 5,35 Gimnas
tica de Înviorare; 5,45 Melodii 
populare interpretate la acordeon; 
6,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 6,10 Muzică ușoară româ
nească; 6,30 Recomandări din pro
gram; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Muzi
că ușoară; 7,30 Sfatul medicului : 
Ceăiul de mușețel; 7,45 Salut vo
ios de pionier; 8,00 Sumarul pre
iei, 8,06 Poemul simfonic „Vîrful 
cu dor" de Ion Hartulary Darclee, 
Rapsodia I de Marțian Negrea,- 
8,30 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare; 8,45 „Sub flamuri 
de partid biruitoare" — emisiune 
de cîntece; 9,00 Muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri; 10,03 Teatru 
la microfon : „Steaua polară". Sce
nariu radiofonic de Sergiu Fărcă- 
șan,- 11,27 Muzică distractivă in
terpretată de fanfară; 11,45 Muzică 
ușoară; 12,00 Buletin de știri; 12,30 
Estrada melodiilor; 13,00 Selecțiuni 
din opere in interpretarea soliști
lor noștri; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Recomandări din program,- 
14,10 Muzică populară românească 
și a naționalităților conlocuitoare,- 
15,00 Muzică ușoară rotnâhească; 
15,45 Arii din opere; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 16,15 
„Slăvită fii Republică" —- emisiu
ne de cîntece,- 16,30 Emisiune de 
basme; 17,00 Melodii de neuitat;

17.30 In slujba patriei; 18,00 Pro
gram muzical dedicat fruntașilor 
in întrecerea socialistă; 18,50 Tri
buna radio; 19,00 Caleidoscop, mu
zical; 20,00 Radiogazeta de seară,-
20.30 Buchet de melodii lirice; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Piese premiate la Concursul și 
festivalul de muzică ușoară româ
nească — Mamaia 1965,- 21,15 Lec
tură dramatizată din povestirea: 
„Ce părere ai dumneata î", cu
prinsă in volumul „Romeo, Julieta 
și lumina" de Vasile Nicorovici; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport; 22,20 Muzică ușoa
ră; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Muzică ușoară; 7,45 Re
comandări din program,- 8,30 Mu
zică ușoară,- 9,00 Buletin de s'iri; 
9,03 Prelucrări de folclor; 9,30 Ra- 
dioraeheta pionierilor,- 10,00 Con
certul pentru -pian și orchestră de 
Sabin Drăgoi,- 10,38 Soliști de mu
zică ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Cîntece create în ariii puterii 
populare,- 11,15 Cîntece și jocuri din 
regiunile patriei,- 12,00 Selecțiuni din 
operete; 12,30 Sonata pentru vio
loncel și pian de Tudor Ciortea; 
13,00 Buletin de știri; 13,15 Muzică 
ușoară; 13,30 Limba noastră: „Cu
vinte internaționale". Vorbește 
acad. prof. Al. Graur,- 13,40 Con
cert de prînz; 14,30 Recomandări 
din program; 15,00 Buletin de știri; 
15,10 Uverturi și coruri dih opere;

15,30 Din țările socialiste; 16,00 In
terpret; și formații ale cooperati
velor agricole de producție; 16,20 
Sport,- 17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Recital Arta Flores- 
cu — arii din opere; 17,30 Sfatul me
dicului : Ceaiul de mușețel; 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Simfonietta de Ion Dumitrescu;
18,25 Soliști de operetă ai teatre
lor muzicale din țară; 19,00 Buletin 
de știri; 19,65 Melodii de : Nlco- 
lae Kirculescu, H. Mălineanu, 
Noru Demetriad și Temistocle Po
pa,- 19,30 Școala și viata; 19,50 Vă 
invităm la dans; 20.30 Moment poe
tic : Laudă României Socialiste; 
20,35 Interpreți ai muzicii popu
lare,- 21,00 Radiojurnal Sport; 21,41 
Cîntă orchestrele Cornel Popescu 
Si Electrecord; 22,30 Meridiane; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Simfo
nia a П-a în Fa major „a Repu
blicii" de Nicolae Buicliu; 23,50 
Mozaic liric- 0,52 Buletin de Știri.

Cinem atografe
20 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fiul căpitanului Blood; REPUBLI
CA : Patru fete Intr-o curte,- LO- 
NEA : Fernand cow-boy; ISCRONI: 
Fernand cow-boy,- ANINOASA: 
Limuzina neagră; VULCAN: Cele 
trei lumi ale lui Guliver; LUPEN1 
— CULTURAL: Merii sălbatici; 
BÂRBĂTENI: Asasinul din cartea 
de telefon: URICANI: Pădurea 
spittzuraților seria I și II.
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Vizita tovarășului Chivu Stoica în Indonezia Sîtua(ia politică din Grecia
DJAKARTA 18 (Agerpres). Tri

mișii speciali G. Serafin și I. Gălă- 
teanu transmit :

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica a 
primit luni seara la reședința sa de 
la Palatul Negara pe Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și ministru al aface
rilor externe, conducătorul delega
ției chineze care participă la săr
bătorirea Zilei independenței Indo

neziei. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

☆

Marți dimineața președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
primit vizita ministrului de externe 
al Siriei, Hassan Mariyud, care se 
află în capitala Indoneziei cu oca- 
zia sărbătorii naționale a acestei 
țări. A avut loc un schimb amical 
de vederi.

La prînz președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Române l-a primit 
pe Nguyep Duy Trinh, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam și ministru al afa
cerilor externe, șeful delegației 
R. D. Vietnam la festivitățile de la 
Djakarta. In cadrul intilnirii a a- 
vut loc o convorbire prietenească.

La aceste convorbiri au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al R. P. Române șl 
membri ai delegațiilor R. P. Chi
neze, Siriei și R. D. Vietnam.

ATENA 18. Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite :

Miercuri seara, regele Constantin 
al Greciei l-a Însărcinat pe fostul 
ministru de interne, Tsirimokos, cu 
formarea noului guvern.

Acest fapt intervine la numai 48 
de ore de la depunerea în Parla
ment de către cei doi foști colabo
ratori ai lui Papandreu Tsirimokos 
și Stephanopoulos a declarației prin 
care s-au retras din partidul Uniu
nea de centru. Astfel, scrie presa 
de centru, cei doi s-au eliberat de 

formarea noului guvern, încredin
țat lui Stephanopoulos, a fost res
pins la 9 august de grupul parla
mentar al centrului. Aceasta este 
cea de-a treia încercare de a re
glementa criza guvernamentală, ex- 
cluzîndu-se organizarea în timp de 
45 de zile a alegerilor și formarea 
unui guvern Papandreu. Se știe că 
guvernul Novas, a cărei guvernare 
s-a încheiat o dată cu încredința
rea mandatului lui Stephanopoulos 
nu a reușit să obțină votul de în
credere al Parlamentului.

Dewstratia de la Djakarta ti prliejil Zilei iodepeidealel liltrtl
DJAKARTA 18 (Agerpres). Tri

mișii speciali G. Serafin și I. Gă- 
lățeanu transmit:

Miercuri dimineața în piața din 
fața palatului Merdeka din Djakar
ta a avut loc o mare demonstrație 
a poporului indonezian în cinstea 
Zilei independenței Indoneziei. In 
tribuna centrală se aflau președin
tele Sukarno și oficialități indone
ziene, precum și oaspeții sosiți de 
peste hotare. Alături de președinte
le Indoneziei, în tribuna oficială 
s-a aflat tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române. Ore în șir, prin pia
ța din fața palatului Merdeka au 
defilat unități ale forțelor armate 
indoneziene, și au demonstrat nu
meroase coloane repreizentînd or
ganizațiile de masă, instituțiile de 
învățămînt și cultură, precum și 
cele nouă partide care alcătuiesc

VIETNAM
Declarația Ministrului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că la 18 

august. Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație in care con
damnă hotărirea autorităților sud- 
coreene de a trimite un efectiv de 
încă 15 000 de soldați pentru a 
participa la războiul agresiv dus 
'de S.U.A. împotriva poporului sud- 
vietnamez.

Subliniind că hotărirea luată de 
regimul lui Pak Cijan Hi urmează 
hotărîrii președintelui Johnson cu 
privire la o dislocare masivă de 
trupe americane în Vietnamul de

Noi bombardamente efectuate 
de aviația americană în R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres).
In mesajul adresat la 18 august

Comisiei Internaționale de supra- 

Frontul Național. Carele alegorice 
înfățișînd diferite îndeletniciri ale 
poporului indonezian, panourile cu 
lozinci exprimînd dîrzenia de luptă 
și hotărirea poporului indonezian 
de a-și apăra libertatea și indepen
dența, grupurile de tineri băieți și 
fete în pitorești costume colorate, 
florile multicolore și parfumate im
primă coloanelor o atmosferă de 
sărbătoare, veselie și tinerețe. In 
rîndurile demonstranților se aflau 
detașamente formate din glorioși 
veterani, printre care numeroase 
femei care au participat la luptele 
împotriva ocupanților japonezi și 
ale colonialiștilor Olandezi.

Cu aplauze puternice a fost salu
tată trecerea prin fața tribunelor a 
demonstranților din Sumatra, Jawa, 
Bali și alte insule ale arhipelagu
lui indonezian, Urale și aclamații 
au întîmpinat apariția grupului din 

sud, declarația arată că această 
măsură demască planurile imperia
liștilor americani care pun în ac
țiune întreaga lor mașină de răz
boi și a aliatilor lor în vederea 
intensificării primejdioase a răz
boiului din Vietnam cu riscul de a 
fi extins în toată Indochina și Asia 
de sud-est.

Guvernul R. D. Vietnam, se arată 
in încheierea declarației, condam
nă cu hotărîre și denunță în fața 
opiniei publice mondiale aceste ac
țiuni primejdioase și cere in mod 
energic să se pună capăt tuturor 
actelor de agresiune și război îm
potriva poporului vietnamez.

Vietnam, să respecte și să aplice 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

Irianul de vest, pînă nu demult a- 
flat sub jugul colonial.

Demonstrația de la Djakarta a 
fost o concludentă afirmare a ho
tărîrii poporului indonezian de a-și 
apăra libertatea cucerită cu atîtea 
sacrificii și de a merge mai departe 
pe calea progresului și a civiliza
ției.

Convorbiri între 
Leonid Brejnev 
și Luigi Longo

MOSCOVA 18 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la Mos

cova a avut loc a întilnire între 
Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și Luigi Longo, se
cretar general al Partidului Comu
nist Italian. La convorbiri au fost 
de fată Mihail Suslov și Boris Po- 
nomariov.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească, a avut loc un schimb to
vărășesc de păreri in probleme ca
re interesează ambele partide și în 
probleme actuale- ale situației in
ternaționale.

A minarea convorbirilor între miniștrii
de externe indian și

DELHI 18 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită miercuri 

in țața Parlamentului, primul mi
nistru indian. Lal Bahadur Shastri, 
a anunțat că india a suspendat con
vorbirile care urmau să aibă loc la 
20 august între miniștrii de exter
ne indian și pakistanez. Aceste 
convorbiri, a spus Shastri, cu fost 
amînate „datorită înrăutățirii rela
țiilor dintre India și Pakistan", ca 
urmare a incidentelor ce au avut 
loc în ultimele zile în regiunea 
Cașmir.

Potrivit acordului intervenit între 
India șl Pakistan, privind înceta
rea focului în regiunea Kutch, mi
niștrii de externe aî celor două 

obligația de a prezenta grupului 
parlamentar al Uniunii de centru — 
pentru a fi discutat și aprobat — 
mandatul de formare a noului gu
vern. Se reamintește faptul că pre
cedentul mandat de sondaj pentru

Noi incidente în
LOS ANGELES 18 (Agerpres).
Noi incidente rasiale s-au pro

dus miercuri în cartierul Watts din 
Los Angeles între populația de cu
loare și polițiști. Ia numai o zi du
pă ce se anunțase că ordinea a 
fost stabilită în acest cartier. Inci
dentele au fost provocate de poli
tie care a deschis foc asupra unui 
grup de negri. Aceștia au intrat 
într-o moschee incercînd să se sus-

4
Johnson despre Alianța
pentru

WASHINGTON 18 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la o ceremonie 

consacrată aniversării a patru ani 
de la crearea planului nord-ameri- 
can pentru țările Americii Latine, 
cunoscut sub denumirea de „Alian-

pakistanez
țări urmau să se întîlnească la 20 
august în capitala Indiei pentru a 
adopta o hotărîre definitivă în pro
blema disputei de frontieră dintre 
India și Pakistan.

☆
NEW YORK 18 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a avut o nouă întrevedere 
cu reprezentantul permanent ad-in- 
terim al Indiei la O.N.U., Brajesh 
C. Meshra cu care a discutat situa
ția existentă în Cașmir. Secretarul 
general și-a exprimat îngrijorarea 
față de situația creată în Cașmir în 
ultimul timp.

Ziarele de centru lasă, însă, să 
se înțeleagă că Tsirimokos nu are 
asigurată deocamdată majoritatea/ 
absolută a voturilor Parlamentului. 
El mai are nevoie de sprijinul a 8 
deputați ai Uniunii de centru.

Los Angeles
tragă perchezițiilor politiei. 48 per
soane au fost rănite in cursul 
schimburilor de focuri dji ' o poli
țiști și grupul de negri. - identele 
au fost precedate de arestări în 
rîndurile populației de culoare. Po
trivit agenției U.P.I., poliția ares
tase 35 de persoane în așa-numita 
„acțiune de curățire". Situația din 
Los Angeles după aceste noi inci
dente continuă să rămînă încordată.

ța pentru progres", președintele 
Johnson s-a referit la „progresele 
realizate prin intermediul acestui 
plan" și a vorbit despre „eforturile, 
de o amploare fără precedent" în
treprinse de S.U.A. pentru a acorda 
ajutor țărilor de la sud pentru 
„transformarea întregului coi0inent". 
Cu toate acestea, el a redunoscut’•'Ч
că popoarele latino-americane tră
iesc în prezent „în disperare și mi
zerie".

Intr-un raport special dat publi
cității de conducerea „Alianței pen
tru progres" se arată că nu a putut 
fi rezolvată problema cea mai strin
gentă a Americii Latine — proble
ma pămîntului — iar cos
tul vieții a sporit în Brazilia cu 50 "
la sută, în Chile cu 25 la sută, iar 
datoriile externe ale Argentinei, 
Braziliei, Chile și Columbiei, care 
trebuie să fie rambursate în acest 
an, se ridică la 1,9 miliarde dolari. 
Aceasta înseamnă că datoriile ce
lor patru țări sînt mai mari decît 
toate investițiile de capital prevă
zute să fie efectuate de „Alianța 
pentru progres".

veghere și control din Vietnam de 
către Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze se arată са;1а 
17 august mai multe formațiuni de 
avioane cu reacție americane au 
pătruns în repetate rinduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam și au 
bombardat și mitraliat numeroase 
regiuni populate și obiective eco
nomice din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An și Ha Tinh. Deosebit de 
serios este faptul că avioanele a- 
mericane au atacat din nou orașul 
Vinh, bombardînd și mitraliind în 
mod sălbatic cartiere populate, spi
tale, școli, instituții publice și în
treprinderi.

In încheierea mesajului, misiunea 
de legătură protestează împotriva 
atacurilor întreprinse de forțele ae
riene americane și cere ca guver
nul S.U.A. să pună capăt actelor de 
agresiune și război împotriva R.D.

♦ NEW YORK. Ședința Consi
liului de Securitate consacrată dis
cutării problemei dominicane, care 
urma să aibă loc miercuri, a lost a- 
minată sine die. Președintele Con
siliului, lordul Caradon (Marea Bri- 
taniej, a luat această hotărîre du
pă ce a avut noi consultări cu re
prezentanții țărilor membre.

Agenția France Presse relatează 
că guvernul constitutionalist domi
nican, care solicitase convocarea a- 
ceslei ședințe, și-a retras cererea.

♦ LONDRA. Din surse autoriza
te londoneze se face cunoscut că 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, va pleca la New York la 
sfîrșitul lunii octombrie pentru a 
pronunța un discurs în cadrul A- 
dunării Generale a O.N.U.

♦ ULAN-BATOR. La 17 august 
s-a încheiat la Ulan-Bator semina
rul consacrat participării la viața 
socială, organizat de O.N.U., in co
laborare cu guvernul R. P. Mon
gole. Timp de două săptămini. re
prezentanți din 12 țări din Asia și 
Extremul Orient au dezbătut pro

blema participării iemeii la viața e- 
conomîcă și culturală și au exami
nat inăsurile îndreptate spre crește
rea rolului iemeilor in activitatea 
obștească.

> BUENOS AIRES. Confederația 
Generală a Muncii din Argentina 
a trecut, începînd de luni, la apli
carea celei de-a cincea etape a pla
nului său de luptă revendicativă. 
Muncitorii de la Fabrica metalurgi

PE SCURT • PE SCURT
că „Cogomimas" din localitatea San 
Justo au declarat grevă ocupînd în 
același timp fabrica. Ei cer spori
rea salariilor. Tot pentru mărirea 
salariilor au intrat în grevă și lu
crătorii de la agenția de presă 
„Telpress". O grevă de 48 de ore 
au declarat, de asemenea, lucrăto
rii din justiție.

ф MINSK. La uzina de motoci
clete din Minsk a început produc
ția unei motociclete cu capacitatea 
cilindrică de 125 cmc, de 7 CP ca 

patru viteze, care poate dezvolta 
viteza de 80 km/h. Noua motoci
cletă poartă marca „M-105", are 
forma aerodinamică și este tropica- 
lizată.

In afara acestui lip de motocicle
tă. uzinele din Minsk produc și alte 
citeva noi modele de motociclete 

de tip turistic și de curse.

ф LONDRA. Mica ambarcațiune 

cu pînze „Tinkerbelle", pe care zia
ristul american Robert Manry a 
traversat singur Oceanul Atlantic, 
a sosit marți la capătul călătoriei 
sale, în portul britanic Falmouth. 
In urmă cu 78 de zile, el a plecat 
din S.U.A. și, infruntînd cu curaj 
numeroase dificultăți, a reușit să 
termine cu bine lunga sa călătorie. 
O mare mulțime de oameni au ve
nit în port pentru a-1 saluta pe în- 
drăznețul navigator.

♦ BEIRUT. Camera Deputaților 
din Liban a aprobat la 18 august 
un proiect de lege care autorizea
ză guvernul să încheie un acord 
cu Franța privind amplasarea pe 
teritoriul libanez a unei stații mo
bile de lansare a sateliților artifi
ciali. Intr-o notă explicativă la pro
iectul de lege se menționează că 
experiențele care urmează să fie 
făcute la această stație „voi avea 
un caracter pur științific și nu un 
aspect militar".

♦ BONN. Un avion de luptă cu 
reacție de tip „F-104" al forțelor 
de aviație vest-germane s-a prăbu
șit în nord-vestul Germaniei occi
dentale. Din cei doi piloti care au 
încercat să se salveze sărind cu 
parașutele, unul este dat dispărut

♦ W ASHINGTON. La Washing
ton s-a anunțat oficial că, începind 
de la 17 august anul curent, Indo
nezia s-a retras din Banca interna
țională de reconstrucție și dezvol
tare (Banca Mondială) și din Fon
dul Internațional Monetat — insti
tuții specializate ale O.N.U.
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