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RITMICITATE 
STATORNICĂ

Era Ia începutul cinci
nalului. După o matură 
chibzuință, colectivul sec
torului II de la E. M. 
Lohea și-a iuat angaja
mente mobilizatoare. în
trecerea pentru îndepli
nirea planului a cuprins 
întregul sector. Din hăr
nicia și entuziasmul co
lectiv au crescut mereu 
depășirile de plan. între
gul colectiv al minei a 
hotărît sporirea angaja
mentului la 16 000 tone 
de cărbune peste sarci
nile anuale de plan.

Colectivul sectorului 
H s-a angajat ca obolul 
lui la angajamentul spo
rit al minei să fie de 
4 000 tone de cărbune.

Că angajamentul nu 
era ușor de îndeplinit o 
știau toți minerii din 
sector. Mai știau însă că 
un angajament ușor de 
realizat nu-i mobilizator, 
nu constituie acel tonic 
stimulativ cu care ei 
sînt obișnuiți de multă 
vreme.

întrecerea pentru în
deplinirea angajamentu
lui sporit se desfășoară 
cu însuflețire Ia toate 
locurile de muncă. In 
această luptă dîrză din
tre om și stihiile subpă- 
mîhtene, comuniștii se 
află în primele rînduri.

...Brigada lui Fatol Va- 
sile lucrează în abatajul 
cameră nr. 801 de pe

stratul III. Organizarea 
bună a muncii, discipli
na și hărnicia fac ca zi 
de zi randamentele pla
nificate pentru acest a- 
bataj să fie depășite cu 
aproape o tonă de căr
bune pe post. Obținînd 
randamente sporite, bri
gada a extras în fiecare 
lună însemnate cantități 
de cărbune peste sarci
nile de plan. Vecin cu 
locul de muncă al lui 
Fatol este abatajul ca
meră nr. 802 unde lu
crează brigada condusă 
de comunistul Baciu 
loan. Realizările obținu
te de această brigadă 
stau cu cinste alături de 
cele ale brigăzii megie
șe. In alt abataj cameră 
muncește brigada lui 
Molnar Traian. Șeful de 
brigadă e și membru în 
biroul organizației de 
bază de partid nr. 2 A, 
dovadă că se bucură de 
stimă și apreciere din 
partea comuniștilor. N-a 
fost lună din acest ah 
în care brigada să nu 
obțină randamente mai 
mari cu una și chiar 
două tone pe post decît 
cele planificate. De fapt 
în toate abatajele unde 
lucrează brigăzi în frun
tea cărora se află comu-

(Continuare în pag. 2-a)

D. C.

Ortaci dintr-un schimb al brigăzii conduse de 
minerul Fatol Vasile.

Și-a „uitat"
— Atențiune I In încheierea emi

siunii noastre vă prezentăm cîteva 
cazuri de abateri de la disciplină... 
In continuare, crainicul stației de 
radioiicare a minei Vulcan amin
tește numele cîtorva angajați, au
tori ai' unor isprăvi regretabile, 
compromițătoare.

Lungu Gheorghe, cuplător la sec
torul XII, a părăsit locul de muncă 
înainte de sfîrșitul șutului și s-a 
ales cu c mustrare. Giurgiu Gheor
ghe, electrician la sectorul IX, a 
lipsit de două ori nemotivat, a ma
nifestat dezinteres în muncă și i s-a 
aplicat sancțiunea mustrare cu aver
tisment. Combainierul Bucui Dumi
tru a tăiat cu combina fără să fo
losească troliul de siguranță. Arti
ficierul Secară Ftoricel și-a permis 
să puște fără să evacueze oamenii 
din abataj. Fîciu loan. Muștea Ia- 
cob și Ifotea Gheorghe au tras cîte 
un pui de somn în mină; cu toții 
și-au făcut loc printre cei care, prin 
comportarea lor, pătează onoarea 
colectivului în care muncesc.

Și iată abaterea cea mai gravă, 
pe-care a săvîrșit-o un vagonetar, 
pe nume Furdui Lazăr.

Pe la jumătatea șutului, maistrul

Adunarea de constituire
a Comitetului național de solidaritate 

cu lupta poporului vietnamez

FAPTE LA ZI
© In cadrul turneului pe care îl întreprinde 

in regiunea noastră, ansamblul artistic ai Uniunii 
Generale a sindicatelor din România a prezen
tat ieri seară pe stadionul sportiv Jiul din Pe
troșani, spectacolul „Pentru tot ce-mi este drag". 
Spectacolul s-a bucurat de succes.

© La biblioteca clubului muncitoresc din Pe- 
trila a sosit ieri un Iot de aproape 150 de cărți 
noi în valoare de 1 000 lei. Printre noile volume 
cu care s-a îmbogățit biblioteca clubului se află 
„Ana lui Manole", „Frumoasele cartiere", „Omul 
invizibil", „Nuvela austriacă în secolul XIX" 
și altele.

© in sala clubului muncitoresc din Uricani a 
avut loc miercuri o „Seară de poezie". Cu acest 
prilej, tovarăși din activul bibliotecii clubului au 
citit din poeziile lui Mihai Eminescii.

© Pionierii participanți Ia centrul culțural- 
sporliv din Lupeni au făcut ieri o excursie pe 
dealurile din împrejurimile orașului cu care oca
zie au adunat o importantă cantitate de plante 
medicinale.

20 iulie 1966. In. această zi a a- 
vut loc la București adunarea de 
constituire a Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez — puternică și grăitoa
re reafirmare a hotărîrii ferme a

namezi care studiază în țara noas
tră.

Deschizînd adunarea, acad. HORIA 
HULUBEI, vicepreședinte al Comite
tului Național pentru Apărarea Pă
cii, a spus: Obiectivul adunării

poporului român de a da întregul 
său sprijin material, politic și mo
ral eroicului popor vietnamez pînă 
la zdrobirea definitivă a agresori
lor americani. La adunare au luat 
parte tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al G.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii Uniunii Generale a Sindica
telor, Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților. 
Consiliului Național al Femeilor. 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, Ligii de prietenie cu po
poarele din Africa și Asia, oameni 
ai muncii din întreprinderi și uni
tăți agricole, personalități ale vie
ții noastre științifice și culturale, 
studenți, ziariști.

Au participat, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Hoang Tu, 
membri ai ambasadei, tineri viet-

noastre, la care participă reprezen
tanți ai păturilor largi ale popu
lației din toate regiunile țării noas
tre, ai organizațiilor de m-asă și 
obștești este înființarea unui comi
tet național de solidaritate cu lupta 
dreaptă și eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii barbare 
dezlănțuite de S.U.A.

Doresc să relev că adunarea 
noastră are loc în cadrul Săptă- 
mînii de solidaritate cu poporul 
frate vietnamez și totodată, că ea 
coincide cu a XII-a aniversare a 
semnării acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

A luat apoi cuvîntul, prof. univ. 
TUDOR D. IONESCU, membru cores
pondent al Academiei, care a spus : 
Adunarea de fatță, prezenta în a- 
ceastă sala a exponenților opiniei

(Continuare In pag. 4-a)

Dacă ar avea
La depozitul de materiale 

de construcții de la gara 
G.F.R. Livezeni lucrează un 
colectiv harnic și totodată un 
colectiv cheie care asigură 
aprovizionarea șantierelor Pe
troșani și Petrila. Prin mîi- 
nile celor 22 de muncitori de 
aici trec materiale de con
strucții sosite în vagoane 
C.F.R. Fie că e ziuă sau 
noapte, că e timp frumos sau 
ploaie, muncitorii descărcă- 
tori sînt în permanență la 
posturi: manipulează mate
riale din vagoane în autoca
mioane, le depozitează — ex
pediază fără întîrziere balast, 
nisip, ciment, cărămizi, var 
pentru șantiere. Amintim doar 
cîteva cifre: numai în peri
oada 1—18 iulie a. c., cei 22 
muncitori din tranzitul tive- 
zeni au descărcat 150 vagoa
ne cu diferite materiale de 
construcții.

IN NUMĂRUL 
DE AZI:

© Vasile Alecsandri, 
poet-cetățean.

© Bătrînul Tomis în 
ascensiune economică.

(pag. 2-a)

© Campionatul mon
dial de fotbal.

(pag. 3-a)

Și echipament
Ea data de 10 iulie, de e- 

xemplu — într-o singură zi 
— ei au descărcat 913 tone 
balast, 250 tone de cărămidă, 
60 tone nisip, 33 tone căr
buni, ciment etc. Șefii de 
rampă Troncotă Nicolae și 
Vîgă loan au organizat mun-

ÎNSEMNARE

ca celor 22 de descărcători 
în mod rațional (foarte rar 
șe îiltîmplă ca ei să aibă va
goane nedescărcate la timp). 
Lauda noastră pentru acest 
lucru se adresează și munci
torilor Raicu Gheorghe, Mar- 
tinescu Emil, Lungu Elena, 
Portic Ema, Vasilică Măria, 
Puica Iuliana, FMigeanu Ale
xandra și de fapt tuturor ce

lor care lucrează aici. Lu
crează, dar cum ? Fără echi
pament , de protecție. Munci
torilor le lipsesc salopetele, 
cizmele de cauciuc, ochelarii 
pentru protecția ochilor (a* 
ceastă lipsă se simte mai 
mult atunci cînd ei descarcă 
vagoanele cu ciment vărsat; 
var, nisip). Dacă cei 22 de 
muncitori descărcători ar a- 
vea și echipament de protec
ție, randamentul lor ar fi și 
mai bun. Tovarășii de la con
ducerea șantierului nr. 1 din 
Petroșani ar trebui șă priveas
că cel puțin o dată cum a- 
rată un muncitor de la acest 
depozit, după descărcarea u- 
nui vagon de ciment. Precis 
că ș-ar convinge de necesita
tea echipamentului de. pro
tecție la cei 22 de oameni.

M. BARA

DIN VIAȚA CULTURALĂ A VĂII JIULUI
,,[lae știe ipmie tot"

Așa se intitulează noul pro
gram al brigăzii artistice de 
agitație de la Clubul sindica
telor din Lonea. Ridicînd pro
blema comportării civilizate la 
locul de muncă, în localurile 
publice și pe stradă, noul pro
gram al brigăzii își desfășoară 
repetițiile sub îndrumarea a- 
tentă a actorului Alexandru

Jeles, inslruciorul brigăzii.
Membrii brigăzii, printre ca

re tovarășii Toma Rada, Tur- 
lea Florentin, Prosner Marga
reta, Gîrstoiu loan și ceilalți 
participă cu regularitate la re
petiții minați de dorința de-a 
prezenta, înfr-un viitor apro
piat, programul brigăzii în fața 
oamenilor muncii din localitate.

Seară ie laos molern

BĂTĂLII 
DE LA 11|A
• încleștare cu furtu

na subterană

• Dezlănțuită de na
tură, cîștigată de 
oameni

oă ne închipuim o cora- 
*“* bie în larg cuprinsă de 

furtună — de furia puhoaielor, 
sub un cer apăsător. 'Valurile 
sînt mari și amenințătoare, co
rabia trosnește din încheieturi. 
In fața naufragiului, care pare 
tot mai iminent, în urma unei 
lupte aprige dar fără rezultat, 
echipajul care și-a consumat 
puterile și și-a pierdut nădej
dea e cuprins de panică. Și a- 
tunci...

De o asemenea situație e 
vorba. Doar că nu în larg pe 
valurile apelor nesfîrșite. Nu, 
ci de o furtună subterană, dez
lănțuită de furia oarbă a lumii 
subpămînlene. Valurile de pre
siune ale stincilor intră în miș
care sub apăsarea enormă a 
muntelui; se clatină parcă lot 
abatajul, îi ttosnesc toate ar
măturile-, cele mai slabe cra
pă, se prefac în țăndări, iar 
din tavan, printre crăpături, se

țigările în portmască
; minier, împreună cu măsurătorul de 
! gaze, au efectuat un control la 

cei 9 oameni din echipa de între
ținere plasată la amenajarea unei 
direcționale din stratul 3, blocul III,

■

COLKTiYULUi
Ia orizontul 555. Nimic deosebit pî- 
nă s-â ajuns la vagonetarul Furdui.

— Dar portmasca unde ți-e ? a 
fost întrebat Furdui Lazăr.

— A plecat un ortac cu ea după 
cuie... Posesorul portmăștii încerca 
vizibil s-c sustragă de la control.

Intr-una din portmăști s-au găsit 
șase țigări „Mărășești" împachetate

( cu grijă. Furdui a făcut fețe-fețe. 
| Cînd a fost întrebat dacă-î masca 
I șa, a negat. Dar l-a dat de gol se

ria, înscrisă în cartea maistrului. 
A mai căutat să Se scuze Spunînd 
că le-a... uitat în portrhască.

In următoarele zile, Furdui pleca 
de la mina Vulcan cu cartea de 
muncă în buzunar; i s-a aplicat pe 
bună dreptate, sancțiunea maximă: 
desfacerea contractului de muncă.

★
Sînt cîteva cazuri de oameni care, 

cu toată munca de convingere ce 
s-a dus cu 'ei de-a lungul anilor, 
își permit încă să încalce regu
lamente, dispoziții, norme dovedind 
prin aceasta un grad scăzut de con
știință, dispreț față de obligațiile 
lor profesionale, față de titlul de 
muncitor al unei întreprinderi so
cialiste. Colectivele în care mun
cesc asemenea elemente trebuie să 
dovedească o deosebită' vigilență, 
să combată în fașă astfel de atitu
dini iar in fruntea acestor acțiuni să 
se afle organizațiile de partid și de 
masă — îndeosebi sindicatele și or
ganizația de tineret.

F. V.

La Clubul sindicatelor din 
Petrila își petrec serile zeci de 
tineri. Printre acțiunile reușite 
organizate recent la club se 
înscrie și seara de dans mo
dern.

Intr-o discuție purtată cu to
varășul Kalman, directorul clu
bului din localitate, ne-am in
format ce a determinat colec
tivul clubului să consacre o 
seară dansului modern.

„De multe ori la serile de 
dans orchestra cîntă melodii 
moderne care cer dansatorilor 
să se miște în ritmul ei. Ca să 
le venim în ajutor și în același 
timp să-i facem a le învăța co
rect, am organizat la club sea
ra de dans modern".

0 eimnere intrată
Popularizarea fondului de 

cărți al bibliotecii preocupă în 
permanență colectivul Clubului 
sindicatelor din Aninoasa. Prin
tre acțiunile întreprinse în a- 
cest scop se numără și prezen
tarea săptămînală la stația de 
radioamplificare a mingi a u- 
nor cărți și autorilor lor.

In urmă cu cîteva zile, s-a 
prezentat în sala de apel a ex
ploatării volumul „Răzlețe" de 
Tudor Arghezi.

M. C.

scurg fărămituri de rocă așa 
cum înăuntrul corăbiilor pă
trund valurile furtunii.

A sosit momentul cînd echi
pajului — un schimb format 
din 3 oameni — după încer
cări zadarnice de a stăvili va
lurile de presiune i-a rămas o 
singură cale : să se retragă. Și 
atunci, în momentul critic, in
tervine salvarea.

jn acest timp Ia suprafa-
* ță e o după-amiază se

nină, liniștită. Soarele scaldă 
din belșug împrejurimile. In- 
tr-o încăpere spațioasă din in-
cinta minei, asemănătoare unei 
săli de clasă, un grup de oa
meni ascultă cu atenție expli
cațiile unui tînăr. Lectorul vor
bește calm, cu dezinvoltură, 
iar cursanta ii ascultă atenți, 
concentrați. E o liniște depli
nă, alit de firească, incit ar pă
rea imposibil ca vreun eveni
ment neprevăzut să poată tul
bura această atmosferă. Și Io-

Ion DU0EK

(Continuare In pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

A6EWDA ECONOMICI
Cea mal Ynaltfi construcție 
industrială 
din țara noastră

Graiova. Înalt de 200 de me
tri, coșul de fum al centralei 
electrice de termoficare de la 
Craiova, aflat în construcție, 
urmează să dețină supremația 
înălțimilor industriale din tara 
noastră. înainte de a i se pro
fila primele cote deasupra so
lului, acestei construcții i se 
pregătesc temelii trainice în â- 
dineuri. Deschizând etapa înăl
țării primelor cote, construc
torii au încheiat lucrările de 
turnare ale radierului de fund, 
executat la adîncimea de 11 
m pe o circumferință cu un 
diametru de 38 m.

Noua gară din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

In orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a început construcția 
unei noi gări. „Noua poartă" 
a orașului petrochimiei de pe 
Valea Tro tușului va avea o 
linie arhitectonică modernă, la 
•xacuțla ei fiind larg folosite 
sticla, oțelul și masele plastice.

In apropierea imediată a gă
rii se va ridica o autogara 
pentru autobuzele Direcției re
gionale a transporturilor auto 
— D.R.T.A.

Proiectele acestor două edi
ficii au fost elaborate de către 
specialiștii Institutului de pro
iectări âl Ministerului Căilor 
Ferate.

Proiecte de diplomă 
ou mare eficiență 
economică prezentate 
de tineri ingineri

Brașov. La recenta sesiune a 
examenului de stat,. tînăiul 
inginer Roșea Bujor a prezen
tat un proiect de diplomă ca
re preconizează reorganizarea 
pe baze științifice a secției 
motor din uzinele „Steagul 
Roșu". Proiectul, bine primit 
de specialiștii uzinei și de co
misia examenului de stat, pre
vede reașezarea liniilor tehno
logice de prelucrare mecanică 
în raport cu ordinea opera
țiilor de asamblare a motoru
lui în așa fel îneît să se re
ducă cu 50 la sută distantele 
parcurse de piesele prelucrate 
spre conveierul de montaj. E- 
conomiile anuale la prețul de 
cost se vor cifra astfel la ț. 
proape 20 milioane lei, in» o- 
tițiile necesare puțind fi rabu- 
perate în numai 11 luni.

Un asemenea proiect, cose 
duce la reorganizarea științî- ț 
fică a producției și la p mai 
bună folosire a spatiilor de 
producție, a mai prezentat și 
tfnărul inginer Tudor Mar’n, 
Terna lui se referă la seclia 
în care se execută puntea din I 
spate a autocamionului la uzi
nele „Steagul Roșu”. Aplicarea 
proiectului va dtite la o redu
cere cu 2(1 la sută a manoperei.

Un mare funicular 
peste Dunăre

La Porțile de Fier, în zona 
de construcție a sistemului hi
droenergetic și de navigație a 
încăput montajul unui mare 
funicular. „Drumul aerian de 
paste Dunăre" cum îl denu
mesc constructorii, este desti
nat să transporte balastul de 
pe una din insulele naturale 
din această parte, a Dunării, 
unde se găsesc importante re
zerve de astfel de materiale, 
la stația de preparare a belea- 
nelor aflată pe mal în apro
pierea batardoului. Funiculaful 
va traversa Dunărea pînă la 
insulă, pe o distanță de 460 
m și va avea o capacitate te 
500 metri cubi pe oră.

Vasîle Alecsandri, poet
14 5

Născut la 21 iulie 1821 la Ba
cău, poetul Vasile Alecsandri s-a 
ivit intr-o epocă de mari frămîn- 
tări sociale, opera poetului expri- 
mind lupta dusă de generația sa 
pentru înfăptuirea celor mai nobile 
idealuri ale vremii: lupta împotriva 
feudalismului, pentru Unirea Țărilor 
Române și obținerea independenței 
naționale.

Patriot înflăcărat, în versuri en
tuziaste poetul a cîntat îndeosebi 
dragostea de patiie și năzuința spre 
libertate a poporului, iar în comedii 
a satirizai moravurile societății ro
mânești din vremea lui. Concepția 
lui despre lume, viață și poezie se 
formează și se îmbogățește mai ales 
în practica socială, în activitatea 
culturală și politică și o găsim ex
primați în articolele din „Dacia li
terară" despre „Satirele" lui Antioh 
Cantemir și despre poeziile lui 
C. Aristia, în „Românii și poezia 
lor" (1849), apoi în poezii ca „Odă 
către Bahlui" (1845), „Cîntece și 
sărutări" (1655), „La poeții ro
mâni" (1860), în scrierile către la- 
cob Negruzzi, în prefețe la „Fîn- 
tina Blanduziei" și „Ovidiu", precum 
și în alte scrieri de mai tîtziu.

Fetite întreaga sa activitate se 
profilează, luminoasă, imaginea ar
tistului cetățean, poetul militant 
pe plan social și național, încrezător 
în Capacitatea poporului său și în 
eficacitatea rolului social , al poe
ziei,

RITMICITATE 
STATORNICĂ
lUrthare din pag. 1-aj

niști randamentele și 
sarcinile de plan sînt 
depășite în fiecare zi.

Ritmicitatea realizări
lor din abataje s-a răs- 
frînt in mod pozitiv a- 
supra succeselor între
gului sector. In nici o 
lună din acest an, colec
tivul sectorului II al mi- 
nei Lonea n-a cunoscut 
ce înseamnă rămînerea 
în Urmă. La siirșitul lu
nii iulie, depășirea de 
plan se ridica la 5 420 
tone, ceea ce Înseamnă 
că și angajamentul luat 
pe întregiri an a fost de
pășit cu 1 420 tone de 
cărbune. In prima deca
dă a lunii iulie, minerii
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Era o dimineață cu 
mult soare. Gospodinele 
din Lupeni plecau să-și 
facă obișnuitele cumpă
rături iar copiii ieșiseră 
pe stradă, la joacă. Deo
dată, de sub acoperișul 
unei bucătării de vară, 
aflată in strada Lăpuș- 
neanu nr. 6, s-a ivit ium 
negru urmat în scurt 
timp de apariția limbilor 
de flăcări. Alarmată, Or- 
ddg Carolina a chemat 
vecinii în ajutor; dar 
zadarnic. Oamenii erau 
plecați de acasă. Flăcă
rile se întindeau cu re
peziciune spre casele 
din vecinătate.

Anun|atâ în cele din 
urmă de cetățeanul Ple- 
teu Gheorghe, și-a făcut 
apariția formația P.C.I. a 
orașului Lupeni. Intr-un 
timp scurt, intervenția 
promptă a pompierilor a 
redus la tăcere focul

DE AM D
In activitatea poetică a lui Alec- 

sandri distingem două mari peri
oade. Prima ar corespunde cu epoca 
de pregătire a revoluției burghezo- 
demociatice de la 1848 și a Unirii, 
cînd opera sa e dominată de folclor, 
de poezia socială de luptă și poe
zia erotică.

A doua perioadă, dezvoltată după 
i860, corespunde cu o lărgire con
tinuă a orizontului poetic al auto

MEDALION

rului, prin atenția acordată peisa
jului și trecutului național precum 
și satirei sociale.

O trăsătură caracteristică a liri
cei de tinerețe a lui Alecsandri, o 
constituie inspirația folclorică. En
tuziastul culegător al minunatelor 
balade și doine ale țăranului ro
mân, în ciclul „Doinelor", compus 
timp de zece ani de viață literară, 
poetul se identifică aproape în 
întregime cu creatorul popular și 
la fel cu acesta exprimă setea de 
viață, ura împotriva exploatării și 
clorul de libertate („Doina", „Strun
ga' , „Cîntec haiducesc", „Hora" 
etc.).

din sectorul II au mai 
adăugat încă 148 de to
ne de cărbune la depă
șirea de plan anterioară. 
E o nouă dovadă că 
aici ritmicitatea produc
ției merge Cii o precizie 
de metronom.

Vorbind, despre succe
se, se cuvine să amintim 
și de aportul maistrului 
minier principal Cișmas 
Ludovic, al maiștrilor mi
nieri Hinta Traian și 
Andraș Mlhal, al Între
gului personal tehnico- 
lngineresc care a asigu
rat o asistență tehnică 
de înaltă calificare. Me
ritul pentru succesele 
obținute aparține de fapt 
întregului colectiv.

mistuitor. Patru case, îm
preună cu dependințele, 
au fost salvate de ta 
distrugere.

Cum se explică apari
ția incendiului ? Foarte 
simplu. In zidăria cupto
rului de copt pline, a- 
parținind familiei Or- 
dbg Imre, erau fisuri. 
Cum oamenii făcuseră 
imprudența să așeze lem
ne la uscat chiar in spa
tele cuptorului, acestea 
au luat foc. Putea fi e- 
vitat incendiul ? Răspun
sul este afirmativ. Dacă 
ar fi fost reparat la timp 
cuptorul de copt pîine 
iar lemnele să fl fost de
pozitate la cel puțin un 
metru depărtare. Dar 
cum aceste măsuri ele
mentare de prevenire 
n-au fost respectate...

Cpt GH. UNGUR, 
inspector șef S.P.l.

Petroșani

Bătrînul Tomis, orașui- 
poartă al tării, întine
rește. Spre sud-vest, din
colo de pădurea catar
gelor și brațelor de ma
carale din port, el însuși 
un vast șantier de ex
tindere și modernizare, 
tabloul Constantei zilelor 
noastre s-a întregit cu 
imaginile caracteristice 
Unei noi zone industria
le : coșuri fumegînde, 
hale, estacade, turnuri. 
S-au înmănunchiat aici 
In ultimii ani o serie de 
unltafi moderne, menite 
să pună în valoare, în 
condițiile unei tehnici 
înaintate, bogate resurse 
și posibilități locale : la- 
bricile de celuloză și 
turtle, de produse lacta
te, de sucuri, combina
tele de morărit și pani- 
iicatie și cel vinicol, în
treprinderea de prefabri- 
cate și materiale de con
strucții. Ultima unitate 
intrată în producție de 
cîteva zile — labrica de 
bioxid de carbon.

Aici, în zona industria
lă a orașului — unul din 
produsele agricole secun
dare — paiele — se 
transformă în cartoane și 
hîrtie imaculată pentru 
scris și tipărit. Tot de 
aici, pleacă pentru ne
voile interne și la export 
renumitele brînzeturl șt 
vinuri de regiune, iar 
spre stațiunile de pe li
toral importante canti
tăți de înghețată și bău
turi răcoritoare. Aici,

£ LA NAȘ
Influența puternică a folclorului 

străbate și opera sa poetică de mai 
tîrziu. Poezii ca „Dor de călătorie" 
din ciclul Suvenire, „Stelele" șl 
celebra „Hora Unirii", din ciclul 
Mărgăritarele, „Hora de la Plevna" 
șl „Hora de la Grivița" din ciclul 
Ostașii noștri precum și multe 
din legendele sale cum sînt „Visul 
lui Pelru Rareș", „Dragoș", „Ștefan 
Vodă și codrul", apoi „Inșir-te măr-

gătite", „Toamna țesătoare" și al
lele silit scrise în ritmul vioi al 
poeziei populare.

Versurile care constituie partea 
Cea mai valoroasă a operei poetu
lui sînt cele consacrate luptei pen
tru libertate socială și națională in
cluse de autor în ciclurile „Doina", 
„Suvenire", „Mărgăritarele" și „Os
tașii noștri", cele în care evocă tre
cutul eroic al poporului român cu
prins în ciclul „Legende" și „Pas
telurile" în care poetul cîntă fru
musețile patriei.

Cu ciclul „Pastelurilor" începe a 
doua perioadă a activității sala li
terare, caracterizată printr-o ibatu-

ORAȘELE PATRIEI

Bătrînul Tomis
în ascensiune economică

griul dobrogean se trans
formă și ia drumul uni
tăților de desiacere în 
peste 70 de sortimente 
de produse de panifica
ție și de biscuiți. Indus
tria ușoară a patriei va 
primi anual peste 2 mi
lioane metri pătrat! de 
țesături produse de cel 
mai nou obiectiv indus
trial : întreprinderea in
tegrată de lină, ale cărei 
prime războaie au și in
trat în producție. Și tot 
de aici, 20 000 de garni
turi de mobilă vor porni 
anual spre magazine, a- 
tunci cînd labrica de 
mobilă și turnire esteti
ce, a cărei construcție a 
început de curind, va 
începe să producă, Pen
tru a asigura cu forța 
termică necesară unită
țile din această parte a 
orașului, cit și încălzirea 
in viitor a noilor com
plexe de locuințe, în zo
na Industrială a Con
stantei se fac pregătirile 
în vederea începerii al
tui nou și important o- 
biectiv : centrala electri
că de termoficare cu o 
putere instalată de 100 
MW.

Cartografii vor consem
na deci in curind, ca 
un centru lot mai im
portant pe harta econo
mică a patriei, noua zo
nă industrială constăn- 
teană.

N. SIMION 
Corespondentul Agerpres 
pentru regiunea Dobrogea

Cazinoul din Constanța.

cetafean
T E R E

rizare a talentului și printr-0 lăr
gire a orizontului său poetic.

Poezia socială constituie o IresCă 
poetica a vremii ilustrîttd partici
parea directă sau pe cale literară a 
poetului la marile frămîntări poll- 
licc-sociale ale poporului în vea
cul trecut.

Cele mai evoluate forme ale poe
ziei sociale ale operei lui Alecsan
dri sînt cele din partea finală a vie
ții poetului. Pe măsură ce lumea 
burghezo-moșierească își dezvăluie 
Caracterul odios, tonul satirei so
ciale a lui Alecsandri primește note 
violente, de sarcasm și invectivă. 
O atenție deosebită merită două poe
zii legate de o iașii noștri în care 
poetul atacă neînfricat politicia 
nismul : „Epistolă generalului, Flo- 
rescu' și „Eroii de Ia Plevna" (text 
postum) unde sînt înfățișate as
pecte sociale de după războiul de 
la 1877. Satira' socială capătă o 
nouă amploare în versuri postume 
ca „0 scofîrlie uriașa", „Plugul 
blestemat" și altele.

" Frin activitatea sa vastă, poetul 
Vasile Alecsandri rămîne o figură 
pozitivă, luminoasă, vrednică de 
stimă. A fost fără îndoiala, In pri
mul rind, un patriot, un om care-și 
iubea țara și poporul, trăsătură do
minantă a personalității sale.

Prof. M. CHIORFANfA

Muncă rodnică 
pe șantiere

Constructorii de pe șantierul 4 
Lupeni au terminat recent lucrările 
Ia blocul D 3 cu 66 apartamente, 
iar în prezent lucrează la blocul 
D 4. La acest bloc, s-a terminat gli
sarea cu 3 zile mal devreme și au 
început lucrările de finisaj inte
rior.

Aplicând metoda de lucru în flux 
continuu, brigăzile conduse de Ne
bun» Dumitru, Dodoc Ștefan și Un- 
guraș Emil au obținut rezultate re
marcabile în muncă. Ca și construc
torii, lnslalatoiii de pe acest șan
tier au lucrările avansate față de 
grafic. Așa de exemplu brigada de 
sanltnriști condusă de Moroșan Ha- 
ralambie, care execută montarea no
durilor, și a obiectelor sanitare din 
plumb și fontă, are trei zile avans 
față de prevederile graficului. S:*

Valentin ClRSTOIU 
corespondent

In portul Tomis,
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importante Intrări de restaerare 
ti renovare a onor 
g r rate istorice Io regiunea 
liloies-lloiooofliă Maghiară

Tg. Mureș. — Un colectiv de 
arhitecti de la Direcția de sistema* 
tizare, arhitectură șl proiectare din 
Tg, Mureș a terminat proiectele de 
restaurare și renovare a unor mo
numente istorice din regiune. In
tre altele vor fi restaurate castele
le medievale din comunele Ozd și 
Gurghiu, Castelul Haller din Șin- 
paul și vechile biserici din lemn 
din Chețan, Tîrgu Mureș și Silva- 
șui de Cîmpie. Au fost Încheiate 
de asemenea, proiectele de refacere 
a fațadelor Palatului culturii — una 
din cele mai frumoase construcții 
din Tg. Mureș.

Importante lucrări de restaurare 
se fac la cetatea orașului Tg. Mu
reș, considerată de specialiști ca 
cel mai mare edificiu de acest gen 
din Transilvania. Un alt monument 
de m*re valoare arhitectonică la 
care au început lucrările de res
taurare, este biserica franciscane •— 
edificiu construit In secolul XII. De 
asemenea, se lucrează la refacerea 
castelului de la Lăzarea unde au 
poposit Mihnea Vodă și Petru Ra
tes

(Ager,pres)

n.iB Tii mu. TiimMMTn;

Invitație ia drumeție și„. pescuit.

ZIUA MARILOR 
SURPRIZE

Surpriza înregistrată Ia Middles
brough — eliminarea Italiei de că
tre R.P.D. Coreeană — precum și a 
doue înfrîngere a campionilor mon
diali de către Portugalia au stîr- 
nit pretutindeni vii comentarii.

„In timp ce privirile tuturor — 
transmite France Presse — erau În
dreptate spre meciul Portugalia — 
Brazilia, de la Liverpool, la Mid
dlesbrough se înregistra e adevă
rată lovitură de teatru —- coreenii
învingeau Italia, una dtn formați
ile care aspira la cucerirea defi
nitivă a „Cupei Jules Rimet", se
lecționata R.P.D, Coreene devine 
astfel, marea revelație a competi
ției".

Victoria echipei R.P.D. Coreene 
este comparată cu aceea obținută
de echipa S.CJ.A. asupra formației 
Angliei (tot cu 1—0) în cămpiOna-
Tul mondial din 1950.

„Ziua de 19 iulie — menționează 
conu'Titatorul sportiv al agenției
France Presse — va fi o zi tristă și
greu de uitat pentru fotbalul bra
zilian, asemănătoare cu cea din
1950 cînd echipa Braziliei a fost 
învinsă pe stadionul Marocana cu 
2—1 de Uruguay", în finala celui 
de-at 4-lea campionat mondial de 
fotbal

Conduși cu 2—0 în minutul 26, 
cu Fele accidentat, brazilienii n-au 
mai reușit nici un moment să pună 
în dificultate echipa Portugaliei, 
singura, pînă în prezent, care a 
realizat maximum de puncte — 6. 
Noua înfrîngere a brazilienilor a 
avut puternice reacții în rîndul 
suporterilor de acasă. La Sao Pau
lo 20 de persoane, care ascultau 
meciul au avut nevoie de îngrijire 
medicală, iar casa antrenorului Vi
cente Feola a trebuit să fie pusă 
sub pază. La Rio de Janeiro zeci 
de mii de oameni care ascultau 
transmisia meciului la raegafoahele 
instalate pe străzile orașului, după 
înscrierea celui de-al doilea gol, au 
început să se îndrepte spre casă 
plini de amărăciune.

„Suporterii brazilieni — scrie 
France Presse — sperau măcar în- 
tr-o victorie pentru refacerea pres
tigiului, dar speranțele lor au fost 
năruite de șuturile lui Eusebio".

In celelalte două grupe (A și B) 
lucrurile par să fie lămurite. Urugua- 
yenii au făcut din nou un joc „e- 
Conomic" și prin meciul nul înre
gistrat și-au asigurat calificarea 
pentru sferturile de finală. Prin 
succesul cu 2—0 asupra Elveției, 
Argentina a totalizat 5 puncte.

Alte știri sportive
Ieri a plecat în Spania selecțio

nata universitară de fotbal a țării 
noastre, pentru a participa la cam
pionatul euiopean universitar. La 
această prima ediție a competiției 
sînt prezente 8 echipe împărțite fn 
două serii : România, Spania, Olan
da, Franța (seria I), Iugoslavia, Por
tugalia, R. F. Germană, Turcia (se
ria a II*a). Primele două clasate 
în fiecare serie vor lua parte la 
turneul final pentru desemnarea 
locurilor 1—4. Primul joc al fotba
liștilor români este programat Ta 
23 iulie cînd vOr juca la Ponteve- 
dra cu echipa Franței.

Din lotul care a făcut deplasarea 
în Spania fac parte, printre alții : 
Constantinescu, Neșu, Mitică, An
ca, i.ucescu, Marcu, Ciornoavă, 
M. Bretan.

★

Astăzi, la Constanța, se dispută 
ce-a de-a doua manșă a finalei „Cu
pei Balcanice" la fotbal între echi
pele Farul Constanta și Rapid Bu
curești. După cum se știe, primul 
joc, desfășurat duminică la Bucu
rești, s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 3—3. Partida de la Con
stanța va începe la ora 17,30,

BĂTĂLIA DE
(Urmare dip pag. l-a)

ftițtf... Telefonul sună strident, 
ca un semnal de alarmă, Aooi 
în receptor răsunară citeva 
fraze lapidare, ca o comandă. 
Cel chemat la telefon, tl nărui 
lector, preia comanda. Apoi se 
adresează grupului de oameni 
care, cu citeva secunde îna
inte, îi ascultau ca niște elevi 
silitori, explicațiile. Cuvintele 
deși rostite cu calm, sunau ca o 
chemare la luptă :

— A intrai in presiune aba
tajul IHA din stratul Ui i la- 
rhitțerea lui poate provoca 
teaolivizarea unui vechi loc 
deasupra abatajului, precum si 
autoaprinderea unui pilier de 
cărbune incă neexploatat. A- 
vem dispoziție să salvam aba
tajul. Deci, echiparea,

Salvatorii minieri au In- 
trai in acțiune. De ei 

este vorba, de o echipă de sal
vatori al minei Lupeni. Puse
seră Ia programul de instruc
ție teoretică săptăminală, unde 
le tăcea instruirea șeful stației 
de salvare — Fejeș Ludovic, 
inginerul șei adjunct ai ex
ploatării. Ei era tinărul lector.

S-au scurs citeva minute și 
echipa de 11 oameni, coman
dată de tinărul inginer, se alia 
deja in drum spre abatajul a- 
variat. După 18 minute de 
mers, salvatorii și-au instalat 
„tabăta", respectiv stafia in a- 
propierea abatajului. Și a înce
put acțiunea. Mai intii o in
vestigație la țața locului. Trei 
salvatori — inginerul Fejeș Lu
dovic, maistrul Ularu Gheor- 
ghe și artificierul Gițai Petru 
au pătruns în abatajul cuprins 
In mrejele stihiei subpăminte- 
ne. Se aflau parcă intr-o pă
dure devastată de o vijelie 
cumplită. Abatajul nu se în
chisese, tavanul atirna incă pe 
citeva trunchiuri solide de 
brad. Dar presiunea creștea 
mereu în ambele aripi -ale a- 
batajului pregătit pentru ram- 
bleiere, dar mai ales in zona 
de atac, sub coperiș, unde se 
afla deschiderea cea mai mare 
precum și pilierul de siguran
ță. Acest picior de cărbune — 
de peste 200 tone — trebuia 
salvat cu otice preț, spre a fi 
exploatat, aitiei prezenta peri
colul de a se autoaprlnde.

ryupă Citeva secunde de
L* cercetare, fn semiîntu

nericul galeriei, unde se aflau 
salvatorii, au răsunat din nou 
comenzi. De data aceasta șeful 
salvatorilor stabilea „planul de 
bătaie", Și bătălia a început, 
mai intii cu salvarea căii de 
acces spre pilierul de siguran
ță. A început o luptă dlrză eu 
stihia subterană, o bătălie cu 
minutele. Echipa s-a împărțit

LA 11A
în două. Uhii. Cozma Gheoi- 
ghe. Flaman Dumitru, Grigon- 
lă Dumitru, Dimenyi Ludovic, 
transportau trunchiurile de 
brad Ia locul avariei iar alții 
și printre aceștia se aflau Țin
ea loan, Groza Grlgore, Simon 
Szilveszter, Apricopoaie Ioan 
șoroleau stilpii, ridicau juguri, 
li fixau fn tavan, apoi con
struiau stive in zona pilieru
lui. Intre timp o altă echipă 
formată din trei oameni. Gițai 
Petru, Ularu Gheorghe și bri
gadierul din abataj, minerul 
Rusa Petru, au pătruns In a- 
ripile abatajului pentru a per
fora stilpii ce mai susțineau 
tavanul, ca apoi să fie puș- 
câți, spre a asigura închide
rea totală a aripilor în scopul 
anihilării presiunii. Oamenii 
lucrau de zor, cu înverșunare 
și, totodată, cu maximă pre
cauție spre a evita orice acci
dent. După o oră și jumătate 
de muncă aprigă s-a asigurat 
zona centrală a abata/ului 
Prin jugurile ridicate, stivele 
construite, oamenii au opus o 
rezistentă decisivă puhoiului 
de piatră care amenința aba
tajul. Intre timp, din aripi s-au 
evacuat utilajele. Au fost per
forați și apoi încărcat i CU ex
plozivi și trunchiurile de brad,

Cpre siîrșitul schimbului 
** răsunau bubuiturile — 

Ca niște salve de izbindă asu
pra stihiilor subpămintene — 
ale exploziei ce sfărima cei 
25 de stîlpi încăpățînat! ce sus
țineau încă tavanul abatajului. 
Aripile s-au închis. Muntele
s-a așezat, s-a liniștit, ca un 
monstru uriaș ce și-a dat sfir- 
șltul. Au învins oamenii, au 
salvat pilierul de siguranță de 
peste 200 tone cărbune, au li
chidat pericolul unui incendiu 
subteran, au asigurat brigăzii 
din acest abataj să continue 
din următorul schimb exploa
tarea integrală a pilierului. Au 
lichidat o avarie periculoasă. 
fără vreun accident sau pier
deri materiale,

A fost un moment de cum
pănă, o încleștare aprigă care 
le-a pus la încercare măiestria 
minerească, bărbăția, cute ian- 
ta. Au Învins pentru că întrea
ga echipă, fn frunte cu tiuitul 
ei „comandant", a acționat ca 
un singur om, pentru că fieca
re a simțit alături umărul or
tacului său.

înainte de miezul nopții
* in curtea minei Lupeni 

se despărțeau 11 bărbați, iți 
siringeau manile cu putere, 
cu căldură și porneau spre ca
sele lor.

Era o noapte senină de iu
lie, cu cerul Înstelat. Dar pen
tru ei, constelația înălțimilor 
coborfse parcă pe pămînt,..

»

Ultimele patru partide 
din cadrul grupelor preliminare

LONDRA 20 (Agerpres.) Turneul 
final al celui de-al 8-lea campionat 
mondial de fotbal a continuat ieri 
cu disputarea ultimelor patru par
tide din cadrul grupelor prelimina
re. După ziua marilor surprize de 
marți, întîlnirile de ieri s-au sol
dat cu rezultate scontate, favoriții 
cîștigînd pe toată linia. Pentru sfer
turile de finală s-au calificat urmă
toarele formații: Anglia, Uruguay, 
R. F. Germană, Argentina, Portu
galia, Ungaria, U.R.S.S. și R.P.D. 
Coreeană. Două dintre marile favo
rite, Brazilia și Italia, au fost eli
minate.

Iată rezultatele înregistrate în 
meciurile de miercuri: Londra : An
glia — Franța 2—0 (1—0). Fotba
liștii englezi au învins clar, ter- 
minînd această etapă a campiona
tului fără a primi niciun gol. A 
marcat Hunt (2).

Birmingham: R. F. Germană — 
Spania 2—1 (1—1). Conduși cu 1—0, 
fotbaliștii vest-germani au preluat 
apoi inițiativa. Ei au cîștigât to* 
tuși la mare luptă, în fața unei e- 
chipe spaniole complet remaniate, 
deoarece antrenorul a renunțat la 
serviciile cunoscuților internaționali 
Suarez, Del Sol și Peiro.

Au înscris Emmerich, Seeler, res
pectiv Fuste.

Manchester.- Ungaria- — Bulga
ria 3—1 (2—1). Echipa bulgară a 
început puternic și a deschis sco
rul în minutul 15 prin Asparuhov, 
dar în minutul 41 fundașul Davidov 
a trimis mingea în propria poartă. 
Meszoly a adus echipa maghiară 
în avantaj, iar Bene a realizat un 
nou gol în repriza secundă.

Sunderland ■ U.R.S.S. — Chile 
2—1 (1—1). Superioară pe plan 
tehnic echipa U.R.S.S. a dominat 
mai ales în repriza a doua șl 
a obținut cea de-a treia vic
torie consecutivă de la în
ceputul campionatului. Scorul a 
fost deschis în minutul 29 de jucă
torii sovietici prin Parkoian. La nu
mai trei minute, chilienii au egalat 
prin Marcos. Golul victoriei a fost 
înscris de același Parkoian.

Campionatul mondial de fotbal 
se reia sîmbătă cu sferturile de fi
nală care programează următoarele 
meciuri: Anglia -— Argentina; RJ5. 
Germană — Uruguay, Portugalia — 
R.P.D. Coreeană și U.R.SJS. — Un
garia.

PROGRAM DE RADIO
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PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de în
viorare; 5,25 Program muzical de 
dimineață,- 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață, 
6,00 RADIOJURNAL. Sport Buletin 
meteo-rulier; 6,15 Program muzical 
de dimineață; 6,30 Anunțuri, mu
zică; 6,45 Program muzical de di
mineață; 7,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteo-rutier; 7,30 Pe ari
pile cinîecelor; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 „Satul nostru a-nflorit“ — cîn- 
tece și jocuri; 8,30 La microfon 
melodia preferată, 9,30 Sfatul me
dicului : Alimentația femeii care 
alăptează vara- 9,35 Cvartetul de 
coarde în Fa major de Ramon Stat- 
kowski, 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,15 Emisiune de folclor; 10,30 Ra
dio racheta pionierilor, 11,00 Poezia 
românească și muzica, 11,20 Săp- 
tămîna culturii poloneze; 11,40 So
liști și formații artistice de ama
tori; 12,00 BULFTIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic; 12,10 Selecțluni 
din opereta „Vărul de departe" de 
Kiinnecke, 12,30 Piese corale de Ion 
Croitoru,- 12,45 Muzică ușoară; 13,00 
Concert simfonic popular, 13,30 Gîn-

iulie
tece și jocuri de pe întinsul pa
triei, 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier,- 14,08 De la mici 
formații la mari orchestre de es
tradă; 14,40 Arii din opere, 15,00 
Din pîlnia gramafonulul, 15,20 A- 
nunturi, reclamei 15,30 Caleidoscop 
muzical, 16,06 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic, 16,15 
Melodii cu Lili Bulaesl șl Claude 
Francois, 16,30 Concertul pentru 
vioară și orchestră de Mircea Ba- 
sarab; 17,05 Cîntece populare inter
pretate de Magda Constantinescu, 
17,15 IN SLUJBA PATRIEI, 17,45 
De la un șlagăr, la altul, 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Albumul cîntece- 
lot îndrăgite, 18,40 RADIOSIMPO- 
ZION, 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei:
,Te mai iubesc și acum" de Radu 

Serbam 19,35 Varietăți muzicale, 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA, 
20,30 Pentru iubitorii de folclor, 21,05 
Emisiune literară, 21,25 Discurile 
noastre vă aparțin, 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic, 22,20 Interpretul săptămînii î 
pianistul Valentin Gheorghiu, 22,45 
ATENȚIUNE, PĂRINȚII, 23,00 Mu
zică ușoară,- 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI

televiziune
21 iulie

13,00 Pentru copii: Intîlnlre cu 
eroii lui Jules Verne; 19,00 Telejur
nalul de seară, 19,15 Trei tablouri 
pe săptămînă; 19,30 Film: Desene 
animate, 19,40 Ancheta TV-„06“; 
20,00 Seară de operă (premieră pe 
țară) „La vida breve" (Viată scurtă) 
do Manuel de Falia — versiunea 
românească de A. I. Arbore. — In 
ro’urile principale : Magda Ianeu- 
lescu, Marla Săndulescii, Florien 
Tallanu. Vasile Moldovan, Vaslle 
Micu, 21,00 Preludiu „Mamaia-1986", 
21,10 Filmul: „Vrăjitoarea", 22,45 
Telejurnalul de noapte, 22,55 Bu
letinul meteorologic, 23,00 închide
rea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
22 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ser
bările galante, Republica: Wlnne- 
tou seria I șl II, LONEA — Mine
rul : Procesul alb, 7 Noiembrie: Va
nina Vanini, ANINOASA: Dincolo 
de barieră, VULCAN: In compania 
lui Max Linder, CRIVIDIA; Amin
tiri din copilărie; LUPENI •— Cul
tural : Serbările galante.
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Adunarea de constituire

a Comitetului național de solidaritate

cu lupta poporului vietnamez
(Urmare 'din pag. l-a)

publice din (aia noastră constituie 
o nouă manifestare grăitoare a in- 
teresului viu și simpatiei profunde 
cu care întregul popor român ur
mărește lupta eroică a poporu
lui vietnamez. Sentimentele de 
adîncă solidaritate internationalists 
față de Vietnamul luptător ce ne 
animă pe noi toți și-au găsit din 
prima clipă expresia în poziția 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia — de aspră condamnare a a- 
greșiuiiii americane, de sprijin ac
tiv și ajutor multilateral acordat 
poporului vietnamez. Vorbitorul a 
amintit documente în oare este a- 
firmată această poziție fermă și 
consecventă, subliniind expunerea 
pe țâre a făcut-o, la 15 iulie în fa
ta activului de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R. Cuvîntul partidu
lui dă glas gînduirilor noastre, ale 
tuturor, se bucură de adeziunea de
plină a întregului nostru popor.

Agresiunea americană, crimele 
săvîrșite — a spus vorbitorul — 
reprezintă o batjocorire a celor mai 
elementare norme de drept și de 
morală, de relații internaționale, un 
atentat la ființa națională a poporu
lui vietnamez, o sfidare a conști
inței întregii omeniri. Sub presiu
nea valului de indignare și protest 
al popoarelor, conducătorii ameri
cani caută să-și ascundă planurile 
agresive sub paravanul vorbăriei 
despre „căutarea păcii". Dar cuvin
tele fățarnice nu mai pot induce 
pe nimeni în eroare.

După ce a subliniat însemnătatea 
Declarației cu privire la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, .adoptată la re
centa Consfătuire de la București a 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, vorbito
rul a spus: Pornind de la consi
derentul că dreptul de a decide a- 
supra destinelor sale aparține ex
clusiv poporului vietnamez, poporul 
român sprijină întru totul poziția 
R. D. Vietnam și F.N.E. din Viet
namul de sud.

In continuare el a arătat că a- 
cum este mai necesar ca oricînd 
ca popoarele șă intensifice acțiu
nile de solidaritate cu Vietnamul 
luptător, să facem tot ce stă în 
puterile noastre pentru a sprijini 
poporul vietnamez pînă la capăt, 
pînă la victoria deplină asupra a- 
gr ușorilor.

In cuvîntul său, maistrul oțelar, 
STEFAN TRIPȘA, Erou al Muncii 
Socialiste, a spus: Noi, mun
citorii români, am urmărit și 
urmărim cu adîncă admirație 
munca plină de abnegație și avînt 
patriotic a tovarășilor noștri con
structori de mașini din Hanoi și 
Haifong, metalurgiști din Thai Ngu
yen, mineri din Hongay, chimiștî 
din Viet Tri, a întregii clase mun
citoare din R. D. Vietnam pentru a 
dobîndi noi realizări în producție, 
în condițiile deosebit de grele ale 
luptei împotriva agresorilor ameri
cani. Nutrim o profundă simpatie 
față de lupta dîrză, eroică, a pa- 
trioților sud-vietnamezi, conduși de 
Frontul Național de Eliberare, îm
potriva invadatorilor americani și 
a marionetelor politice saigoneze. 
pentru dreptul de a-și hotărî sin
guri destinele, fără nici un ames
tec din afară. De aceea, condam

năm cu toată asprimea războiul a- 
gresiv dezlănțuit de imperialiștii a- 
merioani împotriva Vietnamului, 
sîntem, din toată inima, alături de 
poporul vietnamez iubitor de pace 
și libertate.

Prof. dr. docent în științe MIHAIh 
GHELMEGEANU a subliniat în cuvîn
tul său că intervenția americană în 
Vietnamul de sud, agresiunea împo
triva R. D. Vietnam reprezintă cea 
mai gravă încălcare a dreptului in
ternațional, a normelor elementare 
ale relațiilor dintre state, a Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, a 
acordurilor de la Geneva, că există 
o flagrantă incompatibilitate între 
prevederile acestor acorduri și 
faptele concrete ale politicii ameri
cane.

Guvernul american, — a spus 
vorbitorul — deși nu a sem
nat declarația de încheiere a con
ferinței din 1954, s-a angajat so
lemn, sub presiunea opiniei publice 
mondiale că, citez textual, „se va ab
ține de la amenințarea cu forța și 
de la folosirea forței pentru a mo
difica acordurile încheiate sau a 
împiedica realizarea lor". In în
treaga perioadă care a trecut de 
alunei, Statele Unite au încălcat în 
mod deliberat, punct cu punot pre
vederile Acordurilor de la Geneva. 
In acest sens, S.U.A. au înjghebat 
pactul militai S.E.A.T.O., incluzînd 
teritoriul Vietnamului de sud în ra
za de acțiune a acestui pact agre
siv; au, sabotat sistematic clauza 
care prevedea în mod expres ca, în 
decurs de doi ani, atît în nord, cît 
și în sud să fie organizate alegeri 
generale libere pentru a se putea 
crea condițiile necesare care să 
ducă la unificarea țării. Articolul 
16 din Acordurile de la Geneva pre
vede : „Este interzisă introducerea 
în Vietnam a oricăror întăriri de 
trupe și personal militar". La rîndul 
lor, articolele 18 și 19 stipulează : 
„Este interzisă crearea de noi baze 
militare pe teritoriul Vietnamului". 
S.U.A., încălcînd grosolan aceste 
clauze au deplasat în Vietnamul de 
sud mari efective militare: de la 
200 așa-ziși consilieri în 1954, la 
circa 300 000 militari în prezent. Re
giunile încă neeliberate din Vietna
mul de sud nu sînt altceva decit 
un lanț de baze militare americane.

Nepulînd să îngenuncheze popo
rul din Vietnamul de sud, ca acte 
de răzbunare sălbatică pentru eșe
curile suferite ir. sud, imperialiștii 
americani au trecut la atacuri bar
bare asupra R. D. Vietnam, stat so
cialist, independent și suveran.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat că singura bază pentru regle
mentarea justă a problemei vietna
meze o constituie poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam 
șt Declarația în cinci puncte a Fron
tului Național de Eliberare din 
,7ielnamui de sud. Acestea cores
pund pe deplin prevederilor Acor
durilor de la Geneva din anul 1954

Luînd cuvîntul, în continuare, MIR
CEA ANGELESCU, secretar al C.C. a! 
U.T.C. și președintele U.A.S.R., a 
spus: Tînăra generație a Re
publicii Socialiste România, ală
turi de întregul nostru po
por, nutrește cea ma: vie simpatie 
față de eroicul popor și tineret viet
namez care duc cu eroism și abne
gație lupta împotriva agresorilor a- 
mericani.

Tinerii din patria noastră sînt ga
ta. dacă poporul vietnamez o va ce
re, să meargă ca voluntari și să 
lupte umăr la umăr cu bravul și 
viteazul tineret vietnamez.

Tineretul tării noastre vede în 
crearea Comitetului național de so
lidaritate cu lupla poporului viet
namez o dovadă grăitoare a hotă 
rîri' neclintite a poporului român de 
a acorda tot ajutorul luptei drepte 
a eroicului popor vietnamez, pentru 
apărarea nordului, eliberarea sudu
lui și unificarea patriei.

Vicepreședinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, ZOE DUMITRESCU- 
BUȘULENGA a subliniat în interven
ția ei : Noi, femeile, mame, soții și su
rori, care știm ce înseamnă ororile 
unui război de cotropire, privim 
cu adîncă îngrijorare cum, inten- 
siflcîndu-și agresiunea lor împo
triva poporului vietnamez, imperia
liștii americani săvîrșesc fărădelege 
după fărădelege.

Riposta hotărîtă pe care poporul 
vietnamez o dă agresorilor este o 
mărturie nepieritoare a ceea ce 
poate realiza un popor care luptă 
pentru o cauză sfîntă — dreptul de 
a fi singur stăpîn în propria țară.

împreună cu întregul popor, fe
meile din România își exprimă din 
nou hotărîrea fermă de a ne aduce 
întreaga contribuție în sprijinul 
luptei eroice a poporului vietna
mez.

Membrii cooperativei agricole de 
producție „Prietenia româno-vietna- 
rneză" — a spus ALEXANDRU DO- 
BRE, președintele cooperativei — 
nutresc o profundă admirație față de 
munca și realizările obținute de 
țăranii cooperatori vietnamezi. Cu 
adîncă mînie am aflat despre ac
țiunile criminale ale piraților ame
ricani care năpustesc forța lor mili
tară asupra poporului pașnic al 
Vietnamului, distrug recoltele, folo
sesc substanțe toxice pentru des
frunzirea pădurilor, distrug locuințe 
și școli, poduri și șosele, mijloace 
de transport. Condamnăm cu toată 
hotărîrea barbaria agresorilor ame
ricani, care trebuie să răspundă 
pentru aceste fărădelegi.

Nu o dată tovarășii mei de mun
că și-au exprimat revolta față de 
declarațiile guvernanților ameri
cani despre așa-zisple „intenții paș
nice". Glasul care vorbește de 
„intențiile pașnice" este unul și 
același cu cel care ordonă ucide
rea bătrînilor, a femeilor, a copi
ilor. Lupii îmbrăcați în blană de 
oaie nu pot amăgi pe nimeni 1

Susținem din toată inima poziția 
partidului și guvernului nostru de 
a sprijini pînă la victoria finală 
lupta sfîntă a poporului vietna
mez.

Inlîmpinat cu vii aplauze, expre
sie a admirației și simpatiei față 
de eroicii fii ai Vietnamului luptă
tor, a luat cuvîntul HOANG Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bu
curești.

Adresind participanților la adunare 
salutul frățesc din partea poporu
lui vietnamez, vorbitorul a relevat : 
înființarea Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez are o semnificație deosebită, 
arată atenția specială pe care parti
dul, guvernul și poporul român o 
acordă evenimentelor din Vietnam. 
Aceasta este o expresie nouă și 
concretă a strângerii continue a re

lațiilor prietenești existente între po
poarele noastre, o manifestare pu
ternică a internaționalismului pro
letar care leagă în mod fericit ță
rile socialiste.

După ce a, subliniat că poporul 
vietnamez dă o înaltă prețuire efor
turilor depuse de România pentru 
întărirea păcii în Europa și în în
treaga lume, vorbitorul a spus: 
Partidul, guvernul și poporul ro
mân au acordat și continuă să 
acorde poporului vietnamez în lup
ta împotriva agresorilor americani 
întreg sprijinul material, politic și 
moral, care crește pe zi ce trece. 
In această ordine de idei, el 
a amintit că la 15 iulie, la adunarea 
activului de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat încă o dată 
poziția fermă a României de a a- 
corda întregul sprijin poporului 
vietnamez pînă la victoria finală.

In continuare, ambasadorul a 
spus : Declarația din 6 iulie a parti- 
cipanților la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al țărilor 
Tratatului de la Varșovia cu pri
vire la agresiunea americană în 
Vietnam este un mare sprijin co
lectiv al țărilor socialiste acordat 
R. D. Vietnam și F.N.E. din Viet
namul de sud. Ea constituie un a- 
vertisment sever și oportun la a- 
dresa acelora care săvîrșesc un 
război criminal. Declarația de la 
București a reafirmat hotărîrea ță
rilor semnatare de a intensifica a- 
jutorul multilateral și de a între
prinde toate măsurile necesare pen
tru a ajuta poporul vietnamez să 
înfrîngă agresiunea americană. Ba- 
zîndu-ne pe forțele noastre proprii, 
considerînd totodată ca foarte im
portantă solidaritatea și ajutorul 
crescînd ai țărilor socialiste surori, 
al tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și de dreptate, inclusiv al oa
menilor muncii americani, poporul 
vietnamez este hotărît să-și inten
sifice avîntul revoluționar, să-i în
vingă pe agresorii americani, ori
care ar fi situația, oricare ar fi e- 
fectivul trupelor lor din Vietnamul 
de sud, oricît de mare ar fi acțiu
nea lor de escaladare în nord.

După ce a citat în acest sens a- 
pelul lansat de președintele Ho Și 
Min la 17 iulie, vorbitorul a rea
mintit poziția guvernului R.D. Viet
nam și a F.N.E., subliniind că ea 
este in deplină concordanță cu 
clauzele fundamentale ale acordu
rilor de la Geneva.

Declarînd că nu există alterna
tivă față de această poziție, amba
sadorul a calificat refrenul preșe
dintelui Johnson despre „negocieri 
pașnice", drept o farsă, o înșelăto
rie menită să acopere noile acțiuni 
de intensificare și de extindere a 
războiului de agresiune a S.U.A în 
Vietnam.

In încheiere, după ce a mulțumit 
din nou partidului, guvernului și 
poporului român pentru sprijinul 
lor frățesc. Hoang Tu a spus: în
ființarea Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez împotriva agresorilor ameri
cani constituie o expresie strălucită 
a acestui sprijin deplin.

In continuare, adunarea a trecut 
la alegerea Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez.

Pe baza propunerilor făcute in 
numele prezidiului de acad ZAHARIA 
STANCU, adunarea a votat în una

nimitate pe cei 80 de membri al 
comitetului, reprezentînd păturile 
largi ale populației din toate re
giunile țării, organizațiile de masă 
și obștești din România.

In prima sa ședință, Comitetul a 
ales Biroul său alcătuit din prof, 
univ. Tudor D. Ionescu, PREȘEDIN
TE, Larisa Munteanu și C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu — VICEPREȘE
DINȚI, Simion Pop — SECRETAR, 
acad. Horia Hulubei, Ligia Macovei, 
Mircea Angelescu, general colonel 
in rezervă Dumitru Dămăceanu, 
Ștefan Tripșa, Aurelian Nestor, A- 
lexandru Dobre — MEMBRI.

Mulțumind pentru cinstea acor
dată, prof. univ. Tudor D. Ionescu 
a asigurat adunarea că cei aleși se 
vor strădui să fie la înălțimea sar- 
cinei nobile ce le-a fost încredin
țată.

In încheiere, adunarea a adoptat, 
în unanimitate, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, o moțiune de 
solidaritate cu eroicul popor viet-’ 
namez.

Noi, participanții la adunarea de 
constituire a Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, reprezentanți ai opiniei 
publice, ai organizațiilor de masă 
și obștești din Republica Socialistă 
România, se spune în moțiune — 
adresăm un fierbinte salut eroicu
lui popor vietnamez, care luptă 
dîrz și neînfricat împotriva agre
siunii imperialiștilor americani, pen
tru apărarea libertății și indepen
denței naționale, pentru unitatea și 
integritatea patriei sale.

In moțiune sînt condamnate cu 
indignare războiul de agresiune 
dezlănțuit de Statele Unite împo
triva poporului vietnamez, afirma
țiile înșelătoare făcute de cercu
rile conducătoare ale S.U.A. cu pri
vire la „intențiile lor pașnice". Du
pă ce reafirmă profunda admirație 
și simpatie față de remarcabila dîr- 
zenie, înaltul spirit de sacrificia și 
combativitatea fiilor Vietnamului 
luptător, moțiunea arată: S*țjtem 
încredințați că Apelul adresat* de 
președintele Ho Și Min poporului 
vietnamez, Comunicatul Consiliului 
Suprem al Apărării Naționale al 
R. D. Vietnam, apelul sesiunii ex
traordinare a C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, Comunicatul cu 
privire la ședința extraordinară a 
Prezidiului CC. al F.N.E. din Viet
namul de sud, măsurile prevăzute 
în aceste documente — vor con
tribui la unirea și mai strînsă, Ia 
mobilizarea și mai activă a tuturor 
forțelor poporului vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste ameri
cane.

In continuare se arată că parti
cipanții la adunare sprijină pe de
plin poziția partidului și guvernu
lui nostru în problema vietnameză, 
precum și poziția în patru puncte a 
guvernului R.D. Vietnam și Declara
ția în cinci puncte a F.N.E. din 
Vietnamul de sud — unica bază 
justă pentru reglementarea politică 
a problemei vietnameze.

In încheiere, în moțiune se ’ 
spune: Comitetul național de
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, opinia publică din țara 
noastră sînt ferm convinse că a- 
gresiunea criminală a Statelor Uni
te în Vietnam va fi zdrobită. Lupta 
eroică a poporului vietnamez va 
triumfa I

(Agerpres)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 26? Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


