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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.CiR. și al Sfatului popular orășenesc

Prin importantele depășiri ce Ie 
Obține lună de lună, sudorul Radu 
Laurian e bine cunoscut la 
U.R.U.M.P. El a fost surprins in 
fotografie executînd asamblarea u- 
nor ghidaje pentru mină.

LA TEMELIA RITMULUI VIGUROS
0 314 ml lucrări miniere peste plan
£ 2 300 000 lei — valoarea lucrârilor exe

cutate în plus
O Planul de punere în funcțiune realizat in

tegral ; toate lucrările recepționate fârâ 
obiecțiuni.

Tată bilanțul deschizătorilor noilor
— timpuri de cărbune din Petrila după 

prima jumătate a anului.
Urmărind realizarea dezideratului 

de primă importanță ce stă în fața 
exploatărilor miniere — îndeplinirea 
integrală a planului lucrărilor mi
niere menite să asigure viitoarele 
cîmpuri de cărbune, am poposit la 
Petrila. Sectorul de investiții al a- 
cestei exploatări obține de multă 
vreme rezultatele cele mai meritorii 
pe bazin în realizarea la termen și 
în condiții de calitate a lucrărilor 
miniere prevăzute în programul de 
dezvoltare și modernizare a minei.

Care sînt factorii ce determină 
ca acest colectiv să înregistreze lu
nă ,de lună rezultate meritorii ?

— In primul rînd. CONDIȚIILE 
OPTIME DE LUCRU CE NE STRĂ
DUIM SA ASIGURĂM BRIGĂZI
LOR SPRE A REALIZA RITMIC 
PLANUL, ȘI A ATINGE VITEZE 
SPORITE DE AVANSARE, ne-a in
format tînărul inginer SUICI GHEOR- 
GHE, locțiitorul șefului de sector. 
Pe această linie ne preocupă, cu 
deosebire, să facem o repartizare ju
dicioasă a materialelor — balast, ci
ment; betonite, armături, cherestea 
— spre a evita eventualele stran 
gulări din cauza lipsei de mate
riale De asemenea, dispunem de 
locuri de muncă de rezervă, ca 
atunci cînd se ivește vreo criză de 
materiale să plasăm brigăzile de ia 
betonare la înaintări.

Un alt factor ce chezășuiește suc
cesele acestui sector îl constituie 
PREOCUPAREA SUSȚINUTĂ A ÎN
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DIN VIAȚA CULTURAL-ARTISTICA
A VĂII JIULUI

B Audiție muzicală
Cultivarea gustului 

pentru muzică este una 
din laturile importante 
ce revine cluburilor, 
toțelegînri importanta 
sarcinii ce o are în a- 
cest sens, conducerea 
clubului sindicatelor 
dan PetnUa a inclus în

■ Biblioteca 
cârji noi

împrospătarea fondu
lui de cărți al bibliote
cii cu cele mai recente 
lucrări beletristice, teh
nice și politice a preo
cupat în tot cursul a- 
cestui an sindicatul 
minier din Uriicani. Do
vada o constituie fap
tul că de la 1 ianuarie

B Medalion literar
Peste 100 de tineri 

din Donea au partici
pat la medalionul lite
rar organizat, în urmă 
cu cîteva zile, în sala 
de festivități a clubu
lui din localitate. închi

planul său de activita
te și acțiuni menite să 
satisfacă această cerin
ță. In săptămiîna în 
curs, de pildă, peste 
60 de iubitori ai muzi
cii au avut prilejul să 
asculte în cadrul audi
ției muzicale organizată

a primit

și pînă în prezent bi
blioteca clubului sindi
catelor din localitate a 
fost înzestrată cu peste 
1 000 noi volume de 
cărți. Numai în cursul 
lunii iulie printre cele 
140 de volume cu caTe 
s-a îmbogățit fondul de 
cărți al bibliotecii pot

nat vieții și activității 
lui N. Bălcescu, în ca
drul medalionului s-a 
vorbit despre activita
tea politică și cea de 
■istoric a marelui pa
triot. Această manifes

TREGULUI COLECTIV PENTRU 
PROMOVAREA PROCEDEELOR A- 
VANSATE DE LUCRU. Perforajul

[QVitEZB IBIli 
spre viitoarele 

lirniHi li! (Mi!
umed este extins Ia toate locurile 
de muncă, ceea ce le permite bri
găzilor să cîștige timp prețios în 
executarea operațiilor și să reali
zeze viteze de înaintare sporite. Un 
alt procedeu ce este aplicat cu suc
ces de către brigăzile conduse de 
Graur Ilie, Băbeanu Nicolae, Butu- 
za Petru constă în folosirea banda
jelor metalice la betonări. Acest 
procedeu exclude consumul banda
jelor de lemn, deci elimină și tim
pul folosit pînă acum pentru con
fecționarea acestora.

Contribuie, de asemenea, la re
zultatele colectivului asistența teh
nică ce o asigură maiștrii minieri 
brigăzilor, respectarea programului 
de pușcare de către artificieri, a- 
tenția ce o acordă conducerea sec
torului — prin seminariile perio
dice ce Ie organizează — ridicării 
competenței, a pregătirii profesio
nale a minerilor, mai ales a șefilor 
de brigadă în executarea lucrărilor 
mai speciale.

Și acum o privire în viitor. Sec
torul are de predat în continuare cî
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la club, uverturi ale o- 
perelor lui Rossini.

Scurta prezentare a 
epocii în care a trăit 
compozitorul, a vieții 
și activității acestuia 
(pregătită de tovarășa 
Farcaș Elena) a îngă
duit celor prezenți să 
înțeleagă, cu mai mare 
ușurință, piesele muzi
cale audiate.

îi amintite lucrările 
„Intîlnirea din pămîn- 
turi" de M. Preda, „In
tr-o seară liniștită" de 
E. Stanev, „Viitorul a 
început ieri" de I. Hoba- 
na, „Gravură în lemn" 
de B. Lovremov, „Pos
tume" de T. Vianu și 
altele care permit citi
torilor din Uricagli să 
petreacă multe ore plă
cute în tovărășia căr
ților.

tație culturală s-a bu
curat de aprecierea u- 
nanimă a paTticipanți- 
lor dornici să asculte 
expuneri interesante, 
consacrate unor figuri 
proeminente ale știin
ței și culturii romă-. 
nești.

M. C.

teva lucrări de mare importanță ca 
de pildă: deschiderea blocurilor 
zero și I la orizontul XII A, puțul 
11 precum și altele. Sînt lucrări im
portante care se cer executate în- 
tr-un timp cît mai scurt.

La întrebarea în ce constă 
preocuparea conducerii sectoru
lui pentru mărirea vitezelor de 
înaintare am primit următorul 
răspuns :

— Vom primi în ciirînd 3 noi ma
șini de încărcat pneumatice; prin 
utilizarea acestora, precum și a te- 
lescoapelor pentru susținerea perfo
ratoarelor, prin îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și a 
asistenței tehnice, vom ajunge cu 
siguranță la viteze de înaintare și 
mai mari și vom reuși să asigurăm 
din timp, chiar înainte de vreme, 
predarea lucrărilor de deschidere a 
noilor rezerve de cărbune ale mi
nei Petrila.

I. D.

Peisaj industrial al Diljei renăscute. Fete : N. Moldoveanu

Plenara
Consiliului National 

al Cercetării Științifice
In sala mică a Palatului Repu

blicii Socialiste România au început 
joi dimineața, lucrările primei șe
dințe plenare a Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice.

La lucrări iau parte: membrii 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, membrii Prezidiului A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, membrii comisiilor pe ramuri 
științifice ale Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, președinții, 
vicepreședinții și secretarii științi
fici ai comisiilor de coordonare a 
activității științifice din ministere 
și organe centrale, președinții, vi
cepreședinții și secretarii științifici 
ai comisiilor teritoriale de coordo
nare a activității de cercetare ști
ințifică, vicepreședinți ai Comitetu
lui de Stat al Planificării, prorecto
rii cu activitatea științifică ai in
stitutelor de învățămînt superior 
din București, directorii și directo
rii adjuncți ai institutelor de cer
cetări din București și ai princi
palelor institute din țară, consilie
rii, experții și secretarii științifici 
ai comisiilor Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
din toate ramurile de activitate ști
ințifică.

Participanții au întimpinat cu vii 
și îndelungi aplauze pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnăraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Manea Mă- 
nescu.

După deschiderea lucrărilor, ple
nara a adoptat următoarea ordine 
de zi:

1. — Dezbaterea Programului uni
tar al cercetării științifice Pe peri
oada 1966—1970.

2. — Măsuri privind participarea 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, a oamenilor de știință 
și cercetătorilor științifici la acțiu
nea de lansare a Planului de Stat 
pe perioada 1966—1970.

La primul punct de pe ordinea 
de zi, tovarășul Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, a ex
pus „Raportul Biroului executiv al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice de prezentare a proiec
tului de program unitar al cercetă
rii științifice pe perioada 1966— 
1970".

In cadrul plenarei au fost pre
zentate expunerile comisiilor pe 
ramuri științifice ale Consiliului 
Național al Cercetării Științifice 
privind principalele probleme și te
me ale cercetărilor științifice în 
domeniile de care se ocupă comi
siile respective. Expunerile au fost 
făcute de acad. Nicolae Teodorescu 
din partea comisiei de științe matema
tice și științe fizice; prof. dr. Mihai 
Drăgănescu — comisia de științe 

tehnice pentru siderurgie, construc
ția de mașini, electronică și elec
trotehnică; conf. dr. ing. Dan Du
mitrescu — comisia de științe teh
nice pentru construcții, industria 
materialelor de construcții și indus
tria lemnului; dr. ing. Vașile Chiriță, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice — co
misia de științe tehnice pentru 
transporturi și telecomunicații; acad. 
Ștefan Milcu — comisia de științe 
biologice și științe medicale; prof, 
univ. Mircea Biji, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice — comisia de științe e- 
conomice și cercetări sociologice; 
ing. Nicolae Sîrbu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice — comisia de științe 
tehnice pentru industria bunurilor 
de consum; acad. Costin Nenițescu 
— comisia de științe chimice, in
dustria chimică, celuloză și hîrtie, 
metale neferoase și prelucrarea ți
țeiului; acad. Remus Răduleț, vice
președinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice — comisia 
de științe tehnice pentru energeti
că și industria extractivă, științe 
geologice și geografice; acad. Gri- 
gore Obrejanu — comisia de ști
ințe agricole, silvice și hidroame
liorații; acad. Athanase Joja — co
misia de științe sociale și umanis
tice.

La discuții au luat cuvîntul: ing. 
Octavian Groza, adjunct al minis
trului energiei electrice, prof. univ. 
Cornel Penescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România, conf. univ. Ton 
Moraru, secretar general al Minis
terului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, prof. dr. Irimie Staicu, 
membru corespondent al Academiei,* ».J - *directorul Institutului central. ,<re 
cercetări agricole, ing. Ștefan Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice, ing. GheoT- 
ghe Pacoste, adjunct al ministrului 
petrolului, ing. Gavrilă Mureșan, 
director științific al Institutului de 
cercetări forestiere, acad. Grigore 
Moisil, prof. dr. Virgil Ianovici, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Geologie, acad. Horia Hu
lubei, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
acad. Constantin Daicoviciu, recto
rul Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România.

întimpinat cu puternice și înde
lungi aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Cuvintarea, urmărită cu deose
bit interes, a fost subliniată în 
repetate rinduri prin vii aplauze.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)
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MERGÎNB PE FIRUL
ÎNFĂPTUIRII MĂSURILOR LUATE

CONVORBIREA 
NOASTRĂ

Organizațiile fie bază de 
partid pe schimburi din secto
rul n al minei Lonea au acu
mulat experiență in conducerea 
competentă a activității econo
mice a schimbului din care tac 
parte. Planurile de muncă lu
nare cuprind cele mai impor
tante probleme ce le ridică pro
cesul de producție, viața in 
toată complexitatea ei. In adu
nările generale ale organiza
țiilor de bază pe schimburi (și 
cînd este cazul în cele ale tu
turor comuniștilor din sector! 
se întocmesc planuri de măsuri 
bine gîndite a căror traducere 
în' viață este urmărită cu simț 
de răspundere și perseverență.

In scopul răspîndirii expe
rienței pozitive a organizațiilor 
de bază pe schimburi din sec
torul II al minei Lonea privind 
elaborarea celor mai bune mă
suri și urmărirea înîăptuirii lor. 
am avut o convorbire pe aceas
tă temă cu secretarii organiza
țiilor de bâză respective care 
ne-au relatat lucruri intere
sante.

Planurile it masuri — 
rnd îl glitlrll mletim

CARCĂLEANU IOAN, secretar al 
organizației de bază nr. 2 A:

Munca de fiecare zi din subteran 
îți pune în fală spre rezolvare o 
seamă de probleme. Dacă muncești 
de unul singur stai și îți storci cre
ierii fără nici un rezultat. Practica 
aceasta fiind dăunătoare am elimi
nat-o complet din munca noas
tră. Mai ales cînd e vorba de. a lua 
măsuri de importanță vitală pentru 
bunul meis al procesului de pro
ducție, gîndirea colectivă a tuturor 
comuniștilor de pe schimb — chiar 
de pe toate trei schimburile atunci 
cînd e cazul — are un rol hotări- 
tor. Vreau să dau un exemplu în 
acest sens.

Deși sectorul nostru n-a cunos-

PROFILURI

SEMENII NOȘTRI
Din noianul de scrisori sosite la redacție am ales cîteva 

în care oamenii muncii vorbesc de semenii lor.
In cuvinte simple dar pline de căldură, autorii scriso

rilor zugrăvesc profilul omului cu atitudine înaintată față 
de muncă, față de obligațiile cetățenești.

Iată ce ne-a scris tov. Găină
Petru din Petrila.

„Comunistul Enache Nicolae răs
punde prezent atit sarcinilor de pro
ducție cit și celor obștești. El este 
mecanic la mașina puțului II de ex
tracție de la mina Petrila și orga
nizatorul grupei de partid la blocul 
I din cartierul L Noiembrie. In pro
ducție este printre cei mai destoi
nici, iar Ia activitățile gospodărești 
din cartier se numără printre pri
mii, mobilizindu-i și pe cei din ju
rul său. Tov. Enache constituie un 
exemplu pentru tovarășii de mun
că, cit și pentru colocatarii săi".

Tot de la Petrila ne-a saris 
tov. Bercea loan despre ing. 
Crîsnic Aurel, șeful sectorului 
de prelucrare al preparation 
Petrila.

„Șeful nostru de sector este fiu 
de miner, tovarăș apreciat și sti
mat fn colectivul nostru. Inginerul 
Crîsnic e prezent întotdeauna acolo 
unde e mai greu, unde trebuie pu- i 
sd mintea la contribuție, ba chiar 
și umărul, dacă este cazul, imbărbă- 
tindu-ne. Așa a tost astă-iarnă in 
zilele geroase, cind parcă și insta
lațiile înghețau de Irig, și tot așa 
în perioada in care ne-am luptat 
din greu pentru a recupera un mi
nus de producție de peste 5 000 
tone. Datorită Îndrumării și spriji
nului ce l-a dat colectivului, sec
torul nostru de prelucrare condus 
de ing. Crisnic Aurel a reușit sd 
lichideze răminerea în urmă din 
semestrul l și să pășească cu plus 

cut nici o lună din acest an ce în 
seamnă rămînerea în urmă, nu putea 
să nu ne alarmeze faptul că de 
fiecare dată eram penalizați pentru 
slaba calitate a cărbunelui. In luna 
februarie am pierdut 354 tone de 
cărbune din depășirea de plan ob
ținută. Atunci am stat de vorbă cu 
membrii de partid din schimb pen
tru a stabili ce e de făcut în direc
ția îmbunătățirii calității producției. 
Upul a venit cu o sugestie, altul cu 
alta și selecționîndu-le pe cele mai 
bune le-am trecut în planul nostru

viata
DE PARTID

de măsuri. Propunerile aveau două 
părți distincte. Unele de ordin eco
nomic ca : iluminatul fix în abataj, 
alegerea și depozitarea sterilului pe 
podltură etc. Pe acestea le-am adus 
la cunoștința conducerii tehnice » 
schimbului. Altele priveau munca 
politică de la om la om, agitația 
vizuală. Acestea din urmă reveneau 
organizației de bază.

ZATROK ALEXANDRU, secretarul 
organizației de bază nr. 2 C :

Aș avea de făcut o completare. 
Chiar și pentru ducerea la bun 
sfîrșit a măsurilor economice pre
conizate, s-au trasat și pe linie de 
partid sarcini concrete unor comu
niști care să răspundă pe linie de 
partid de înfăptuirea lor. De intro
ducerea iluminatului fix în abataje 
a răspuns pe linie de partid comu
nistul Lapșanski Iosif, maistru e- 
nergetic.

POPOVICI NICOLAE, secretarul 
organizației de bază nr. 2 B :

Cum problema calității era speci
fică întregului sector, nu putea să 
nu preocupi și pe comuniștii din 
schimbul nostru. Planul de măsuri 
a fost, deci, adoptat de toți membrii 
de partid din cele trei organizații 
de bază pe schimburi. Aș vrea doar 
să arăt că, la capitolul calitate, pla
nul de măsuri avea un caracter 
mai larg. In el se sublinia și nece
sitatea îmbunătățirii calității lucrări- 

peste pragul celei de-a doua jumă
tăți a anului".

N. R. Ing. Crîsnic Aurel, despre 
care ne scrie tov. Bercea loan, este 
același Crîsnic pe care iubitorii fot
balului l-au văzut timp de 12 ani 
apărînd culorile asociației sportive 
„Jiul".

Iată acum profilul unui mun
citor înaintat dintr-una din 
secțiile Uzinei de reparat utilaj 
minier despre care ne-a scris 
corespondentul nostru, tehnolo
gul Bertotl Ioan din uzină.

„Numele lăcătușului Popescu Vic
tor flutură pe buzele multora — 
își începe scrisoarea tov. Bertoti. 
Este numele omului care a format 
zeci de cadre de nădejde uzinei 
noastre. Tehnicianul Hirean Iul iu, 
maistrul Voinea Petru, lăcătușul 
Farcaș Petru și mulți alții au prins 
meșteșugul de la el. Recent tov. 
Popescu Victor a aniversat 47 ani 
de muncă în uzină. (Avea doar 11 
ani cind moartea tatălui său și 
condițiile vieții de atunci i-au 
curmat bucuriile copilăriei silindu-l 
să devină... intreținătorul mamei și 
al fraților mai mici). Din relatările 
autorului scrisorii am mai aflat că 
acest veteran al uzinei este Iubit 
și stimat nu numai de tovarășii săi 
de muncă mai in virstă și cu ex
periență, ci și de toți tinerii uzinei, 
cărora oridnd este gata să le dea 
un sfat, o povață. De la comunis
tul Popescu Victor învață și astăzi 
mulți tineri veniți in practică de Ia 
Grupul școlar minier". 

lor de pregătire, întreținerii căilor 
de acces.

(iiirgi iunamt ți elitlnt
POPOVICI NICOLAE:

Obiective judicios gîndite au 
fost fixate în planurile de măsuri 
ale tuturor celor trei organizații da 
schimb din sector. Urmărind perma
nent felul în care au fost realizate 
obiectivele din planul de măsuri, 
noi am obținut rezultate bune. Ma
joritatea obiectivelor preconizate în 
planul de măsuri au fost deja în
făptuite. S-a introdus iluminatul fix 
la toate locurile de muncă, iar bri
găzile ce aleg șistul din cărbune și-1 
depozitează pe poditură sînt stimu
late materialicește. Avînd un carac
ter specific întregului sector, cali
tatea cărbunelui și lucrărilor de 
pregătire și întreținere, respectarea 
N.T.S.-ului și altele au fost incluse 
în planul de măsuri ale tuturor ce
lor trei organizații de bază. La pu
țul orb nr. 7, Ioc pe unde trec zil
nic minerii de la brigăzile din aba
taje, a fost afișat un panou pe care 
sînt trecute zilnic brigăzile fruntașe 
și codașe în lupta pentru calitate, 
numărul de vagonete rebutate pen
tru șist vizibil. Rezultate pozitive 
au dat și chemările mobilizatoare 
ca: „Tovarăși, alegeți cu atenți" 
șistul din cărbune l“, „Incărcați va- 
gcnetele la capacitatea lor normală", 
„Respectați cu strictețe normele de 
tehnica securității muncii", afișate la 
locuri vizibile în subteran.

CARCÂLEANU IOAN:
O formă de control ce și-a dove

dit eficiența o constituie analizarea 
stadiului îndeplinirii măsurilor in 
adunările generale ale organizației 
de bază. Ținînd seamă de impor
tanța problemei, noi am găsit de 
cuviință să analizăm stadiul înde
plinirii lor într-o adunare generală 
comună. Aici a reieșit că marea ma- 
loritate a obiectivelor fixate în pla
nul de măsuri comun au fost tra
duse în viață.

ZATROK ALEXANDRU:
Aceeași atenție o acordăm și con

trolului asupra felului în care sînt 
înfăptuite obiectivele din planul de 
măsuri ale organizației de bază pe 
schimb. Controlul ne dă toată certi
tudinea că ceea ce am preconizat 
să facem nu va rămîne doar pe hîr- 
tie.

★

Din cele relatate de secretarii 
organizațiilor de bază pe schim
buri din sectorul n al minei Lo
nea se desprinde faptul că 
atunci cînd planurile de măsuri 
«iot concrete, cînd sînt trasate 
sarcini precise unor comuniști 
care să răspundă de înfăptuirea 
lor, cînd există un control per
manent și eficace, planurile de 
măsuri sînt traduse în mod ope
rativ în viață avînd o mare 
contribuție în buna desfășurare 
a procesului de producție, a 
muncii politice în întreaga ei 
complexitate.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
S-au luat ntâsurl

In nr. 5169 al ziarului nostru a 
fost publicat articolul „De ce lip
sesc goalele"; erau semnalate unele 
deficiente în transportul minei Dîl- 
ja. In răspunsul adresat redacției, 
conducerea E.D.M.N. ne face cu ■ 
noscut că lipsa de vagonete goale 
era, pe atunci, cauzată de func
ționarea defectuoasă a complexului 
de haldare. Deplasîndu-se aici, timp 
de o săptămînă, cîte un inginer cu 
experiență s-au luat măsurile cores
punzătoare încît în prezent halda- 
rea se desfășoară satisfăcător. Fap
tul că sectorul de producție nu și-a 
realizat sarcinile de plan în luna 
iunie se datorește unor lipsuri în 
activitatea acestui colectiv și mai 
ales neasigurării fronturilor de re
zervă.

în urma demersurilor făcute, mi
nei Dîlja i-au fost repartizate în 
luna iunie 76 vagonete noi și 10 că-
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AGENDĂ
Lucrări literare și științifice

romlneștl cerute 

peste hotare
• Aproape 600 oameni de știin

ță și cultură din diferite țări cer 
lunar Bibliotecii centrale universi
tare din București cărți reprezen- 
tind valoroase opere literare și ști
ințifice realizate de cunoscuți poeți, 
prozatori șt literați ai țării noas
tre, In solicitările lor, un loc im
portant ii ocupă versurile lui Mi
hai Eminescu, epica semnată de 
George Călinescu, studiile de fo
netică și istoria limbii române e- 
laborate de acad. Al. Rosetti, pre
zentarea limbii române contempo
rane, realizată de acad. Iorgu Ior
dan.

In afara acestora, biblioteca bu- 
cureșteariă expediază lunar lectora
telor de limba și literatura română 
de pe lingă unele universități și 
instituții de fnvdțătnfnt superior din 
străinătate, diferite alte lucrări ilus- 
trind limba, cultura și știința po
porului nostru. De exemplu, au 
fost trimise recent discuri cu texte 
din Caragiale, Sadoveanu, Arghezi 
CU piesele de teatru „Apus de soa
re" de Barbu Delavrancea, „Coana 
Chiri)a in provincie" de Vasile A- 
lecsandri și „Steaua fără nume" de 
Mihail Sebastian, cu basme popu
lare, doine, balade etc.

rucioare pentru lemn. In vederea 
completării necesarului de piese de 
schimb pentru repararea locomoti
velor, a fost trimis un delegat la 
Simeria. Lipsa cîrligelor și zalelor 
urmează să fie rezolvată de către 
C.C.V.J. A fost reorganizată echipa 
de reparat vagonete care, in 
scurt timp, va cuprinde 4 lăcătuși 
și, la nevoie, un sudor. Pînă la pri
mirea mașinii de curățat vagonete, 
s-a organizat o echipă de 6 munci
tori care curăță vagonete zilnic.

Bine ar fi dacă minei Dîlja i s-ai 
trimite cît mai repede mașina de 
curățat; de promis a fost promisă 
de mult.

Brigada a fost mutată 
la un loc de muncă 
corespunzător
După apariția articolului „De ce a 

rămas sub plan brigada de la nr. 1 

Rotoare din porțelan 

pentru instalațiile 

de preparare a minereurilor
• BAIA MARE, Un colectiv de 

specialiști de la trustul minier Baia 
Mare și întreprinderea „Electroce
ramica" din Turda a conceput și 
experimentat cu bune rezultate ro
torul de porțelan pentru instala
țiile de preparare a minereurilor. 
Această realizare a lost brevetată 
de Oficiul de stat pentru invenții.

Comparativ cu cele fabricate din 
oțel, rotoarele din porțelan au o 
durată de utilizare de circa cinci 
ori mai mare, sînt mai ieftine, re
duc considerabil particulele de fiet 
din concentratele metalelor nefe
roase, îmbunătățind calitatea aces
tora. Folosirea rotoarelor din por
țelan in locul celor fabricate Nin 
oțel manganos, prezintă și alte - a- 
yantaje. La fiecare instalație de 
preparare a minereurilor neferoase, 
de pildă, se suspendă anual cîte 
două opriri necesare înlocuirii ro
toarelor uzate, recuperindu-șe ast
fel, circa 100 ore de funcționare a 
instalațiilor.

Avind în vedere eficiența eco
nomică a noilor rotoare, acestea 
urmează să fie' introduse în toate 
uzinele de preparare a minereuri
lor neferoase din țară.

(Ager preș)

est", în care erau expuse unele 
cauze pentru care a rămas sub 
plan una din brigăzile sectorului III 
de la mina Vulcan — cea condusă 
de minerul Gantz Ștefan, a fost tri
mis ziarului un răspuns semnat de 
șeful sectorului și secretarii celor 
Irei organizații de partid pe schim 
buri. Ni se aduce la cunoștință că 
articolul a fost pus în discuția co
lectivului. S-a ajuns la concluzia 
că este necesar ca brigada să fie 
mutată la un ait loc de rnuncă, co
respunzător capacităților si posibili
tăților componenților ei. Membru 
brigăzii s-au angajat ca, o dată cu 
mutarea la noul loc de muncă, să-și 
realizeze în mod ritmic sarcinile de 
plan.

Minerii brigăzii s-au ținut de cu- 
vînt. Pînă acum pe graficul între
cerii, în dreptul brigăzii Gantz Șfe- 
fân scrie -fr 180, iar în dreptul sec
torului III -f- 462 tone cărbune.
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Lung H drumul
de la registru la panou !

De le poartă pașii pe la mina 
Vulcan și vrei să afli locul pe 
care îl ocupă in Întrecerea socia
listă vreun sector, o brigadă sau 
exploatarea, care dintre mineri aleg 
sau nu șistul vizibil, vei găsi în 
registre, tabele sau grafice-, toate 
datele necesare. Mina Vulcan este 
unul din puținele colective din ba
zin unde se păstrează o evidență 
clară și operativă a depășirilor de 
plan, randamentelor etc.

Dacă viei să afli însă aceste re
zultate de pe frumoasele panouri 
expuse în fața 
birourilor admi
nistrației, te plo
dește decepția.

La panoul reie- 
ritor la șistul gă
sit în vagonete, tovarășii dispeceri 
ai exploatării (Medrea I., Moldo
van A. și Oargă A.) n-au mai în 
scris de mult nici o cifră.

Alături, un panou la iei de ne
glijat; cel cu „fruntașii" într-ale 
lipsurilor nemotivate. Să se fi cu
mințit oare cei care lipsesc nemo
tivat ? Am aflat la sectoare că ma, 
sînt unii care trîntesc cile o ab
sență nejustificată. De ce oare nu 
or ii popularizați acești oameni 
netrebnici ? Să-i cunoască lumea 
pe cei care împiedică bunul mers 
al producției.

Să vedem ce ne spun graficele 
de întrecere ale exploatării și sec- 

jfparelor. La sectorul IV și VI 
(tehnicieni cu indicii tovarășii Ba
bei Zoie și Lucas Ioan) totul este 
completat la zi. La sectorul III

ÎNSEMNĂRI

Priceputului strungar Bartha Vence?, conducerea atelierului mecanic 
al minei Petrila îi Încredințează multe din lucrările speciale ce trebuiesc 
executate. Zilele trecute fotoreporterul nostru l-a surprins pe strungar 
cu maistrul Rusu Chiria; discutînd despre strunjirea axului de Ia moara 
de rambleu.

RADIOPROGRAM DE
16 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastică; 5,25 Pro
gram muzical de dimineață; 5,30 
Actualitatea agrară; 5,40 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier; 6,15 Program muzical de di
mineață; 6,30 Anunțuri, muzică; 6,40 
Recomandări din program; 6,45 Pro
gram muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 7,30 Să cîntăml; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,08 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare, 
8,30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului: Fruc-' 
tele în alimentația copiilor; 9,35 
Așa-i jocul românesc; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 10,15 Melodii popu
lare din Dobrogea; 10,30 Emisiune 
muzicală pentru școlari; 10,55 U- 
verturi simfonice; 11,20 REVISTA 
LITERARĂ RADIO; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI.' Buletin meteorologic,- 
12,10 Arii celebre din operete,- 12,45 

(tehnician cu indicii tov. Pop Iuliu) 
nu scrie nimic (1 ?), la V nu mai 
este completat de 5 zile, iar la sec
toarele I și II de două zile. Gra
ficele cu rezultatele exploatării cu
prindeau date din 7 iulie. Intre 
timp, apare o iată subțirică și pe
dantă, pe nume Pop Maria, statis- 
ticiană la serviciul planificării, și 
completează rubricile unui grafic. 
Bucuros că are cine sd-mi dea re
lații, o întreb :

— Cum se explică faptul că nu 
completați graficele zilnic ?

— Apoi, să ve
deți; cînd plouă, 
n-are rost.
— Și cînd au 
plouă ?

— Atunci poale n-am timp...
Interesante răspunsuri, nimic de 

zis.
Alături, la cîțiva metri, gazeta 

de perete; organ al comitetelor de 
partid și sindicatului. Surpriză și 
mai mare — ARTICOLELE SlNT 
DATATE: 1 MAI.

Mu considerați, tovarăși de Ia 
mina Vulcan, că este timpul ca a- 
ceste panouri, grafice, precum și 
gazeta de perete — toate executate 
de altfel cu gust — să-și reintre 
în drepturi ? Oare e chiar atît de 
lung drumul de la registre la gra
fice ? Nu uitați că zilnic trec prin 
fața lor mii de oameni, dornici să 
se informeze.

Dar decît o așa informare...

FR. VETRO

Muzică de balet; 13,18 Muzică u- 
șoară de Nicalae Kiroulescu; 13,33 
Program pentru iubitorii de fol
clor,- 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 14,03 Caruselul 
melodiilor de estradă; 14,40 Cîntă 
Virginica Romanovski și George 
Hazgan,-, 15,00 Folclor muzical din 
Transilvania; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 16,10 TRANSMISIU
NE SPORTIVA: Turneul final al 
Campionatului mondial de fotbal; 
17,45 Muzică ușoară de H. Măli- 
neanu; 18,00 IN JUI UL GLOBU
LUI,- 18,15 Mi-e plină inima de cîn
tece; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICA. 
FANTEZIE; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,30 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA; 20,30 Mic concert fol
cloric,- 20,50 Sport; 21,00 Vă invi
tăm la dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Continuăm dansul; 22,45 Cîntă Edith 
Piaff; 23,05 Ritmuri pentru toate 
viratele,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRE

SPORT
Spartachiada de vară
In cadrul Spartachiadei de vară 

— etapa a Il-a pe grupe de aso
ciații — în centrul Lupeni ș-a des
fășurat întrecerea la ramura popice 
la care au luat parte echipele aso
ciațiilor sportive Minerul Uricani, 
Constructorul Lupeni, Viscoza fcu- 
peni și Voința Lupeni.

Conform regulamentului, s-a ju
cat la proba de 40 bile (20 în plin 
și 20 izolate). Cea mai bună echipă 
s-a dovedit a fi Constructorul din 
Lupani care a totalizat 783 p.d., ur
mată de echipa minerilor din Uri
cani cu 779 p.d. și Viscoza Lupeni 
cu 704 p.d.

ta individual, s-au remarcat spor
tivii Grban Sandor cu 151 p.d. — 
de la Minerul Uricani, Moldovan 
Vasile cu 145 p.d. — de la Con
structorul Lupeni, Orban Alexandru 
cu 131 p.d. — de la Viscoza Lu
peni și Savu Ion cu 134 p.d. — de 
la Voința Lupeni.

Pe terenul de volei Voința din Lu
peni echipa cooperatorilor din loca
litate s-a calificat pentru etapa oră
șenească a Spartachiadei de vară, 
învingînd cu 3—2 echipa cadrelor 
didactice din Lupeni.

Tur de orizont
Profitînd de ziua de pauză, spe

cialiștii care urmăresc campionatul 
mondial de fotbal au făcut un tur 
de orizont, după desfășurarea celor 
opt, meciuri, constatările lor putînd 
fi rezumate în următoarele idei:

— surprizele înregistrate au fost 
în general furnizate de formațiile 
din America Latină. Dintre cele cinci 
reprezentative, numai Chile a fost 
învinsă, în timp ce Urugua/ul 
și MexicuL.au terminat Ia egalitate 
cu Anglia șl respectiv Franța, care 
porneau favorite în aceste intîlniri. 
Celelalte două echipe (Brazilia și 
Argentina) au cîștigat cite două 
puncte. Daca victoria , cam
pionilor mondiali nu surprinde, în 
schimb performanța Argentinei poa
te fi socotită o surpriză.

— marii favoriți (Brazilia și An
glia) nu au convins în meciurile de 
debut.

— dintre celelalte favorite cel 
mai bun star! l-a luat R. F. Ger
mană (5—0 cu Elveția).

Analizînd șansele de calificare în 
sferturile de, finală, se constată că 
în grupa A este cel mai dificil da 
formulat un pronostic. Toate cele 
patru echipe au acumulat cîte un 
punct, „Totuși — scrie France Pres- 
sc- — meciul nul realizat de Uru
guay în fata Angliei permite sud-a- 
mericanilor să emită pretenții la lo
cul întîi“. in grupa B, s-au impus 
echipele R. F. Germane și Argenti
nei care au acumulat cîte două 
puncte. Locul întîi va fi decis în 
întîlnirea directă dintre cele două 
formații, programată sîmbătă, O si
tuație asemănătoare este și în gru
pa C, unde Brazilia și Portugalia, 
învingătoare în primele jocuri, au 
prima șansă. Grupa D se pâre a fi 
cea mai liniștită, selecționatele 
R.P.D. Coreene și Chile, nepunînd 
probleme favoriților — U.R.S.S. și 
Italia.

CINEMATOGRAFE
16 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Gentlemanul din Cocody; Republi
ca : Inspectorul; Stadion: Comoara 
din lacul de argint; LONEA — Mi
nerul : Haiducii; 7 Noiembrie: în
vățătorul din Vigevano; CRIVIDIA : 
Ah! Eva; LUPENI — Cultural: A- 
devărata față a fascismului seria 
I și II.

TELEVIZIUNE
15 iulie

18,00 — Pentru tineretul
școlar: „Nota 10 la vacanță"; 
19,00 — Telejurnalul de seară; 19,15
— Galeria instrumentelor — Flau
tul; 19,30 — Dicționar de perso
naje — liteia B (II); 20,00 — Săp- 
tămîna,- 20,25 CAMPIONATUL MON
DIAL DE FOTBAL — 1966: Brazi
lia — Ungaria — transmisiune de 
la Liverpool; 22,20 — Teleglob; 
22,35 — Seară de, romanțe,- 22,50
— Telejurnalul de noapte; 22,57
— Buletinul meteorologic,- 23,00 — 
închiderea emisiunii.

Ofitiol ohmi oetiîrn lalorilm
leflaaiBloi ii trudeloi Pelfosani 

angajează urgent prin concurs:
1. Șef serviciu financiar — evidentă 

con labila
salarizare 1 300 — 1 525 lei 
studii medii 
stagiu — 8 ani în funcții economica.

2. Contabil I — doua posturi
salarizare 1 025 — 1 175 lei 
studii medii 
stagiu — 3 ani în funcții economice.

3. Tehnician I construcții
salarizare 1100 — 1 450 lei.

Angajarea cu respectarea condițiilor pro** 
văzute în anexa IV a H.C.M. 1053/1960.

Alte informații, zilnic între orele 7—15 la 
sediul Oficiului, sir. Republicii nr. 27, telefon 610,

Grupul școlar minier Lupeni
sil! laiiDle posturi de maiștri instruituri

Se pot angaja maiștri electromecanici și e- 
iectricieni, care au ca studii școli tehnice do 
maiștri în specialitatea respectivă, sau școli e- 
chlvalente.

Informații suplimentare se pot obține la se
cretariatul școlii, zilnic între orele 9—13.

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească următoa
rele condiții: sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, virful cirligulul să nu 
lovească sitele.

ÎNTREPRINDEREA forestiera 
PETROȘANI

Vinde din stocuri supranormative următoarele materiale:.

— tablă neagră peste 4 dim
— tablă cupru
— bronz în bloc
— felinare vînt
— burtiere cauciuc
— seceri
— gumerare protecție

precum și diferite piese de schimb pentru .funicular 
Wyssem.

MexicuL.au
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER 

ÎN IRAN

DE PESTE HOTARE
TEHERAN 14. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: In continuarea vizitei 
pe care o întreprinde în Iran, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

"h. Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a plecat joi di
mineața, cu un avion special, la 
Șiraz, orașul grădinilor, de al că
rui nume sînt legate numeroase 
momente importante din istoria Ira
nului. In această călătorie șeful gu
vernului român a fost însoțit de 
GliaSane Rezai și M. Asar, locțiitori 
ai primului ministru iranian, precum 
și de ambasadorul României la Te
heran, Ion Drînceanu.

Pe aeroportul din Șiraz, înaltul 
oaspete român a fost intimpinat 
de Pirniya, guvernatorul general al 
provinciei Fars, de generalul loco
tenent Minbasbian, comandantul 
Corpului III de armată, de guver
natorul Șirazului, dr. Khatir, de pri
marul orașului, Pourbabai, precum 
și de numeroase alte personalități 
civile și militare locale. O compa
nie de onoare, aliniată pe aeroport, 
a prezentat onorul.

De-a lungul bulevardului princi
pal al Șirazului, președintele Con
siliului de Miniștri al României a 
fost salutat cu căldură de mii de 
locuitori ai orașului.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
mai întîi spre Persepolis, localitate 
istorică, situată la 50 km de Șiraz.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Sudan 

în Republica Socialistă România
La 14 iulie, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit 
pe noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Sudan 
în Republica Socialistă România, 
Osmain Abdalla Hamid, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul Osman Abdalla 
Hamid și-a exprimat bucuria de a 
reprezenta tara sa în Republica So
cialistă România. EI a scos în evi
dență bunele relații existente între 
România și Sudan precum și posi
bilitățile de dezvoltare a acestora, 
în interesul reciproc al celor două 
țări. Ambasadorul Sudanului și-a 
exprimat dorința de a contribui la 
promovarea și cimentarea relațiilor 
româno-sudaneze.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, salutînd pe noul am
basador al Sudanului în România, 
a subliniat cu această ocazie sen
timentele de stimă și prietenie pe 
care poporul român le nutrește fa
ță de poporul sudanez.

Militînd pentru consolidarea pă
cii, pentru micșorarea încordării in
ternaționale, poporul român, a a- 
rătat președintele Consiliului de 
Stat, sprijină hotărît lupta de eli
berare națională, se pronunță ferm

Cu prilejul sgrbăforii naționale a Franței

Recepție oferită 
de ambasadorii Franței la București
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Ambasadorul Franței la București, 
Jean Louis Pons, a oferit joi după- 
amiază o’ recepție, cu prilejul săr
bătorii naționale a țării sale — ziua 
de 14 iulie.

Au participat Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Mateescu, pre
ședintele CENTROCOOP, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Oclav 
Eivezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, conducători 
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Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
admirat vestigiile uriașelor palate 
ridicate aici cu aproape două mile
nii și jumătate în urmă de celebrul 
împărat persan Darius cel Mare, 
monumente care atestă geniul ar
tistic al poporului persan.

Inapoindu-se la Șiraz, șeful gu
vernului român a participat Ia un 
dineu oferit în cinstea sa de gu
vernatorul general al provinciei 
Fars.

Apoi, Ion Gheorghe Maurer a 
vizitat Șirazul, orașul care a dăruit 
Persiei și lumii pe marii poeți Saadi 
și Haffez. Poposind Ia monumentele 
ridicate in amintirea lor, oaspetele 
român s-a întreținut cu oficialită
țile iraniene care l-au însoțit, des
pre răspîndirea — încă cu secole 
în urmă — a culturii persane în 
România, despre traducerile care 
au apărut in țara noastră din marii 
poeți ai Persiei.

Șeful guvernului român a vizitat, 
de asemenea cîteva din monumen
tele vechi reprezentative, ale ora
șului.

Alături de vestigiile unei exis
tențe milenare, înaltul oaspete a 
putut cunoaște realizări ale Iranu
lui contemporan. Pretutindeni în 
cursul călătoriei, populația l-a în- 
tîmpinat și salutat cu căldură.

In seara aceleiași zile, președin
tele Consiliului de Miniștri a! Re
publicii Socialiste România s-a îna
poiat, pe calea aerului, la Teheran.

împotriva uneltirilor cercurilor im
perialiste, care amenință securitatea 
popoarelor.

Menționînd că Republica Socia
listă România își dezvoltă relațiile 
cu toate statele pe baza respectării 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și neamestecului in 
treburile interne, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, și-a 
exprimat convingerea că relațiile 
româno-sudaneze se v,or dezvolta 
multilateral în folosul ambelor po
poare și al păcii în lume.

In încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România a urat ambasadorului 
Republicii Sudan succes în activi-, 
tatea sa, asigurîndu-1 că se va bu
cura de tot sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

Intre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica și ambasadorul 
Osman Abdalla Hamid a avut loc 
o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
re au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe,

(Agerpresl

ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★

Cu prilejul zilei naționale a Fran
ței, ambasadorul acestei țări la Bu
curești, Jean Louis Pons, a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de 
televiziune.

(Agerpres)

Luptele 
din Vietnamul de sud

HANOI 14 (Agerpres). — Agen
ția sud-vietnameză de presă „Eli
berarea" ănunță că, în xnai multe 
provincii din Vietnamul de sud, 
patrioții au provocat în a doua ju
mătate a lunii iunie pierderi însem
nate trupelor americane și saigo- 
neze. Numai în ultimele 9 zile ale 
lunii iunie, în provincia Tay Ninh, 
districtul Duong Minh Chau, ei au 
doborît trei avioane inamice și au 
distrus trei care blindate. In dis- 
•trictul Binh Son, provincia Quang 
Ngai, în cursul luptelor din 10 și 
27 iunie, aproape 100 de militari 
americani au fost Uciși, două avioa
ne americane doborîte și importan
te cantități de armament și muniții 
capturate.

Intr-un alt comunicat se anunță 
că la 28 iunie, patrioții din pTC- 
vincia Ca Mau au interceptat o u- 
nitate inamică. In cursul luptei au 
fost uciși peste 50 militari. In pro
vincia Chau Doc, patrioții au scos, 
de asemenea, din luptă 30 de. sol
dați inamici, iar la 1 iulie, într un 
alt district din aceeași provincie, 
au doborît două avioane americane 
de tipul „F-105".

Noi incidente 
rasiale în Chicago

CHICAGO 14 (Agerpres). — Noi 
incidente rasiale s-au produs mier
curi, pentru a doua zi consecutiv, 
în cartierul populației de culoare 
din orașul Chicago. Grupuri de ne
gri s-au ciocnit cu importante forțe 
polițienești, care au tras focuri de 
armă în aer pentru a împrăștia mul
țimea. Un tînăr negru a fost rănit 
de un glonte, iar mai multe per
soane au suferit contuzii ca urma
re a loviturilor.

Incidentele de la Chicago au la 
origine nemulțumirea populație; de 
culoare față de comportarea poli
țiștilor. Aceștia au pătruns în car
tierul negrilor și au închis cu foTța 
mai multe guri de apă folosite în 
aceste zile de caniculă, în timp ce 
măsura respectivă nu a fost luată 
într-un cartier învecinat locuit de 
albi.

Val de căldflră în S.U.fl.
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Valul de căldură, care s-a semna
lat de cîteva zile în regiunile din 
centrul S.U.A., a provocat moartea 
a 26 de persoane în regiunea St. 
Louis (Missouri), unde termome
trele au înregistrat 40,5 grade la 
umbră. La New York temperatura 
a fost marți de 37,2 grade, cea mai 
ridicată din anul 1908.

„Filozofia escaladării“
RIO DE JANEIRO. 14 

Corespondentul Ager
pres, V. Oros, transmi
te : Sub titlul „Filozofia 
escaladării", ziarul „Cor- 
reio da Manha" publi
că un articol al comen
tatorului Paulo de Cas
tro consacrat agresiunii 
S.U.A. în Vietnam și a 
semnificației ei în con
textul internațional. „Mc
Namara — se spune în 
articol — confirmă că 
războiul va continua, 
bombardamentele vor fi 
extinse, spre Vietnam 
vor fi trimise noi trupe, 
într-un cuvînt soluția ce 
încearcă să o impună 
S.U.A. este militară. Rui
nele provocate azi la 
Hanoi și Haifong se vor 
repeta mîine în alte 
părți, nu numai în Viet
nam. Cei ce protestează 
sînt declarați „antiame- 
ricani" și chiar „comu
niști". Astfel de etiche
tări preventive ce se 
încadrează în universul

Deputății laburiști se opun politicii 
economice a guvernului britanic

LONDRA 14 (Agerpres). — Un 
grup de 49 deputati laburiști, în 
frunte cu Frank Cousins, fost mi
nistru al tehnologiei în actualul gu
vern britanic, s-au ridicat miercuri 
împotriva politicii economice a gu
vernului și au prezentat în Camera 
Comunelor o moțiune în care cei 
respingerea proiectului de lege re
feritor la controlul prețurilor și ve
niturilor. In moțiune, deputății la
buriști „apreciază că proiectul de 
lege compoită o legislație penală 
împotriva sindicatelor, care trebuie 
respinsă", și propun măsuri pentru 
redresarea economiei britanice. Sem-

Programul noului regim 
militar din Argentina
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

In urma unei ședințe a guvernului 
argentinian, care a durat peste 
cinci ore, la Buenos Aires a fost dat 
publicității programul noului regim 
militar din Argentina. In domeniul 
politicii interne, programul alirmă că 
guvernul consideră că este „necesar 
să pună la punct bazele pentru 
restabilirea democrației reprezenta
tive și a regimului federal". Cu 
toate acestea, nu a fost menționat 
nici un termen pentru o asemenea 
măsură. Documentul menționează, 
totodată, că regimul militar își pro
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TIRANA. După cum relatea

ză revista „Albania Nouă", 
producția globală agricolă din 
R. P. Albania a sporit cu fie
care cincinal. Astîel, în 1965, 
în comparație cu 1938, produc
ția agricolă a crescut de 2,3 
ori. Au fost efectuate lucrări 
de irigații, ameliorații și alte 
lucrări de fertilizare a solului, 
pe o suprafață de 205 000 hec
tare.

ROMA. Un avion cu reacție 
al forțelor aeriene italiene s-a 
prăbușit miercuri, în cursul u- 
nor exerciții militare, în apro
piere de localitatea Parma. Pi
lotul și-a pierdut viața.

HAVANA. In Cuba se înre
gistrează o îmbunătățire con
tinuă a condițiilor de locuit 
ale populației. Numai în capi
tala țării, în ultimele luni, au 
fost date în folosință locuințe 
noi pentru un număr de peste 
2 000 de familii.

BUENOS AIRES. Intr-o serie 
de orașe din provincia Entre 
Rios (Argentina) au fost efec

mchartismului modern 
sînt ultima expresie a 
filozofiei terorii psiholo
gice ce încearcă să re
ducă la tăcere milioane 
de persoane cu vederi 
liberale în întreaga lume. 

Politica escaladării în 
Vietnam — continuă zia
rul — este gravă fiind
că, în afară de conside
rentele de ordin juridic, 
politic și moral, cores
punde unei filozofii im
perialiste. Aceasta nu e 
un accident, ci emanația 
unei structuri ce consi
deră drept „Vietnam" 
orice parte a lumii, un
de popoarele luptă pen
tru independență. Denun- 
tînd acest l-ucr.u, nu tre
buie să uităm că în fond 
toate popoarele subdez
voltate sînt „candidați" 
la „vietnamizare", atunci 
cînd caută să se elibe
reze, avînd garantată ra
ția lor de napalm și coe
ficientul de gaze toxice. 
E necesar ca poporul

nord-american să vadă 
semnificația tragică a a- 
cestei escaladări și ne
voia imperioasă a soli
darității cu toți cei ce 
condamnă războiul S.U.A. 
în Vietnam. Este unul 
din putinele drumuri ce 
rămin pe.ntru a evita e- 
tapele următoare și ul
timele consecințe ale u- 
nei politici care,, dacă 
nu va fi oprită, va duce 
inevitabil la catastrofă. 
Este necesar ca și po
porul nord-american să 
înțeleagă că osatura in
dustrială și militară a 
S.U.A., s-a născut prea 
tîrziu pentru a domina 
lumea, fiindcă există alte 
forțe ce se vor vedea 
silite să-și asume toate 
riscurile, cînd escalada
rea ar pune în joc soar
ta lor.

Filozofia escaladării — 
conchide ziarul — se 
bazează pe fetișizarea 
forței aflate în serviciul 
intereselor puterii impe
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nînd această moțiune împotriva u- 
nui proiect de lege guvernamen
tală, coi 49 de deputati au declan
șat prima revoltă parlamentară a 
grupului laburist care se opune po
liticii economice a guvernului.

Frank Cousins, care se află în 
fruntea rebelilor, a demisionat de 
curînd din guvern pentru a protes
ta împotriva proiectului de lege 
menționat. El și-a reluat postul de 
secretar general al Sindicatului 
muncitoiilor din transporturi, cel 
mai puternic sindicat din Marea Bri- 
tanie.

pune neutralizarea și eliminarea 
comunismului, ca și a altor orga
nizații progresiste, iar pe plan eco
nomic inițiativa particulară nu va fi 
stînjenilă în nici un fel. Organizați
ile sindicale existente vor continua 
să funcționeze „cu condiția ca ac
tivitatea lor să se rezume la sco
purile lor specifice".

In domeniul politicii externe, pro
gramul guvernului afirmă că Argen
tina își va apăra suveranitatea și 
va menține relații cu toate țările pe 
baza respectării instituțiilor aces
tora.

tuate un mare număr de per
cheziții. Ca urmare, numeroa
se persoane au fost arestate. 
Nu s-a anunțat nimic în legă
tură cu cauzele arestărilor si 
perchezițiilor.

CAIRO. Guvernul Republicii 
Arabe Unite a adoptat o hotă- 
rîre potrivit căreia va fi îm
părțită țăranilor lipsiți de pă
mânt o suprafață de 80 090 
feddani (un feddan egal 0,42 
ha). Suprafața respectivă pro
vine din pămînturile confisca
te unor feudali și din pămîn
turile valorificate.

BUENOS AIRES. Ministrul a- 
facerilor externe al Argentinei, 
Nicanor Costa Mendez, a a- 
nunțat că noul regim militar 
argentinian a rupt relațiile <^- 
plomatice cu Venezuela. In sw- 
mă cu cîteva zile, guvernul 
venezuelean făcuse cunoscută 
ruperea relațiilor diplomatice 
cu Argentina întrucât Vene
zuela nu recunoaște guverne 
venite la putere pe căi necon
stituționale.
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rialiste, pe ideea atot
puterniciei nepedepsite, 
pe concepția că istoria 
a urmat un curs anarhic 
și obscur pînă cînid, în 
fine, acest curs a fost 
clarificat de Pentagon. 
Ea se bazează, de ase
menea, pe versiunea că 
hegemonia, dominația 
nord-americană, echiva
lează cu fericirea uni
versală, exprimată în 
supunerea servilă și con
sumul produselor nord- 
americane. Diferențierea 
lumii, încă din timpul 
primului război mondial, 
și în timpul celui de-al 
doilea, a arătait că o he
gemonie de acest gen nu 
merge spre apoteoză, ci 
spre cădere. Important 
este pentru toți să nu se 
urmeze calea periculoa
să pînă în faza cînd una 
din alternative ar putea 
fi apocalipsul. De aceea, 
escaladarea trebuie stă
vilită în faza actuală. 
Ea face parte dintr-un 
proces mînat de setea 
hegemoniei, și stăvilirea 
ei ar însemna o victorie 
a întregii umanității", y
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