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MAREA SĂRBĂTOARE
A ELIBERĂRII PATRIEIc: •'
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In'această zi.de 23 .August, po- 
po'rbl lioșțru. retrăiește, în atmosfera 
de entuziasm și f însuflețire ale !u- 
ntakîaselor sărbători ale socialismu 
lut,' măreția gloriosului act de -eli- 
bețgre a patriei de sub jugul fascist, 
Aa m 22 de ini, Partidul Comunist 
Rc a înscșis cu litere de aur 
fnSzbuciumata istorie a poporului 
nostru, victoria insurecției armate 
dn august 1944. Exponent ai inte
reselor naționale ale întregului po
por,. partidul comunist, în colabo
rare cu celelalte forțe antihitleriste, 
a . organizat rezistența antifascistă 
șLțlupta maselor pentru răsturnarea 
Xțgiunului antonescian, ieșirea Ro- 
mâniei din războiul purtat alături 

țk'. de - Germania și întoarcerea ------
lot împotriva 
riști: >,

Poporul nostru e mîndru de fap
tul că, alăturîndu-se coaliției anti
hitleriste, a luptat cu toate forțele 
rai re și economice pentru a-și

Iui contribuția la înfrîngerea de
finitivă'a Germaniei naziste. „Cot 
la ' cat cu armata sovietică 
arată în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu făcută cu prile
jul celei de-a 45-a aniversări a 
partidului — armata română a lup
tat pentru zdrobirea și alungarea 
trupelor bitleristo-bortyste de pe 
întreg teritoriul țării și a continuat 
acțiunile militare dincolo de hotare, 
participând activ la eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pînă la în
frîngerea definitivă a Germaniei 
fasciste și încheierea victorioasă a 
războiului în Europa".

Cei 22. de ani care au trecut de 
Ia gloriosul act al eliberării sînt 
anii marilor prefaceri înnoitoare în 
viața poporului nostru, anii marilor 
Iz&fnzi în făurirea viitorului fericit 
al patriei. Astăzi, pe întreg cuprin
sul patriei ne întîmpină roadele 
acestor izbînzi. Industrializarea so
cialistă și-a înălțat vlăstare mindre 
în toată regiunile țării, sporind pu
terea economică a patriei. Coope
rativizarea agriculturii, dotarea ei 
cu o puternică bază tehnică-irate- 
rlală a schimbat fața satelor adu- 
cîhd bunăstare si fericire în viața 
harnicei noastre țărănimi. Rețelele 
vaste ale instituțiilor de invățămînt, 
cultură $i artă, de sănătate sînt 
puse în slujba întregului popor.

înfăptuind neabătut luminosul 
program de dezvoltare multilaterală 
sf înflorire a României socialiste 
elaborat ' de Congresul al IX-lea 
al P.C.B.,' oamenii muncii ridică pe

I Hunedoara-tfev»

I

mai înaltă procesul de 
a construcției socialistei.

o treaptă 
desăvârșire 
Hotărîrea lor de a înălța tot mai 
sus edificiul socialismului este re
flectată viu de importantele reali
zări obținute în îndeplinirea ș< ;i-, 
nilor de plan pe primul an ai rilfdi 
naiului, de interesul și răspunderea 
cu care colectivele întreprinderilor 
industriale dezbat cifrele de plaa- 
pe 1967 și prevederile cincinalul^, 
de inițiativă creatoare cu care , par~ 
ticipă la stabilirea măsurilor ne-' 
cesare îndeplinirii acestor sarcini.

Minerii și toți ceilalți oameni din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului au 
adus și continuă să aducă nbi do
vezi de abnegație in lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul partidului. Adînc recu
noscători partidului și guvernului 
pentru noile condiții de muncă, ce 
le-au fost create, grijii pentru tran
sformarea Văii Jiului într-un înflo
ritor colț ai patriei noastre so
cialiste, minerii bazinului nostru 
carbonifer ’ realizează cu succes 
prevederile planului producție' 
cărbune, înfăptuiesc cu cinste 
gajamenteie luate în întrecerea

(Continuare în pag. 2-a) (Continuare în păci

serbare 
da Con- 
muM

♦ Pe dealul Institutului de 
mine, ora 16,30
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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

O nouă secție 
la S.C.S.M.

i k
i. i

statia de cercetări pen-La
tru securitatea minieră .din. Pe
troșani a luat ființă de curînd 
o nouă secție, -secția de dereg
lări a ; cauzelor accidenlefor 
și psiho-fiziologie a, rfiuncii. La 
această secție pe lingă'" specia
liștii mineri, vor lucra me
dici și psihologi oare vor stu
dia influența, factorului, uman 
în producerea accidentelor, De 
remarcat faptul că această sec
ție va fi dotată cu 2 labora
toare, din care unul vă-fi pro
filat pentru prevenirea ațd- 
dent-elor, și celălalt ' pentru 
psiho-fiziologia muncii. S-a ă- 
probat înființarea acesta sec
ții . tocmai pentru faptul vă 
după cercetările efectuate 
pînă acum s-a constatat că 
majoritatea accidentelor ' ds 
muncă subterane se produc din 
cauza lipsei de cunoștințe.- pro
fesionale, de capacitate, din 
cauza greșelilor de comporta
ment, deprinderi insuficiente, 
oboseli și indisciplină. Tova
rășul inginer Mircea Pătrașcu 
și dr. Radu Irimescu ne-au in
format că în prima fază a stu
diului se vor efectua stabili
rea de profile psiho-tehnice pen
tru unele categorii de munci
tori (mecanici la mașina de 
extracție, semn aii ști, artificieri, 
etc.) pentru stabilirea unui în
drumător cu indicații și con'.ra- 
indicații medicale — pentru 
medicii i exploatărilor miniejre 
— în vederea angajării, selec
tive a muncitorilor din sub
teran.

I X-lea 
dîte și 
planul cincinal 1966— 
1970.

mergem
In zilele de 23 și 24 august

IN CINSTEA 
TA AUGUST

ta, vagoanele-ncărcate

cinstea ta, recolte îndoite 
coc și se adună in hambar, 
cinstea ta. mai vesel, arde tocul 
marile cuptoare de topit, , 
cinstea ta, mașinile-și tac jocul

In cinstea
Alunecă zorite-n drumul lor.
In cinstea la, mai sprinten, azi, străbate 
Betonul spre etajul viitor,
In cinstea ta, pămintul își trimite,
Mai spornic, al cărbunelui său dar. 
In
Se 
In 
In 
In 
Mai ritmic, mai vioi, mai înzecit.
Dar pentru toate, oamenii-ți închină
Al libertății creatoare cînt;
Si-n cinstea ta trec, astăzi, în lumină,
Cu fruntea sus și flamurile-n vînt.

Maria DINCA
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președintele Sfatului popular 

al orașului Petroșani
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celeiSărbătorirea 
de-a' XXlI-a aniversări 
a eliberării patriei de 
sub jugul fascist cores
punde cu împlinirea la 
21 august a unui an de 
cînd tara noastră se 
numește Republica So
cialistă România, eve
niment de o deosebită 
importanță în istoria și 
viața poporului nostru 
de după eliberare.

In aceste momente 
gîndurile, sentimentele, 
de bucurie, fericire și 
recunoștință ale între
gului nostru popor Se, 
îndreaptă 
care încă 
meierea sa

către acela 
de la înte- 

a condus, 
cu mină sigură, desti
nele clasei muncitoare 
din România pe drumul 
glorios al unei Vieți 
nbi libere și fericite ,—• 
Partidul Comunist Ro
mân. .

In prezent întregul 
nostru popor muncitor 
luptă cu abnegație, a- 
vînt și elan creator 
păntru a da viață hb- 
tărîrilor Congresului st 

~ ‘ al P.C.R. oglin- 
concretizate în

patriei 
fascist, 
sărbă- 
a Ro-

Evenimentul istoric 
de la 23 August 1944, 
ziua eliberării 
de sub jugul 
cea mai' mare 
toare națională 
mâniei, a deschis o eră 
nouă, luminoasă, în 
dezvoltarea țării noas
tre, a marcat o cotitu
ră hotărîtoare în desti
nele poporului nostru, 
în lupta sa îndelungată 
de eliberare națională 
și socială, creînd noi 
premize , pentru .. înfăp
tuirea unor adînci 
trailsformări revoluțio
nare.

Cea mai măreață cu
cerire a poporului nos
tru obținută în aceas
tă perioadă șub condu
cerea înțeleaptă a parti
dului a ; fost victoria 
definitivă a socialismului 
la orașe și sate.

In cei 22 de. ani care 
s-au scurs de la elibe
rare,‘țara noastră a de
venit mai frumoasă, 
mai bogată și mai pros
peră, industria în pli
nă dezvoltare, agricol- 
tura merer înfloritoare, 
știința și ■ cultura în 
plin avînt creator. Spo- 
iirea continuă a veni
tului national a dat pa-'

■)
sibilitatea partidului și 
statului nostru să ■ în
făptuiască .siemaUa 
un amplu program' de 
măsuri destinate ridi
cării continue a nive
lului de viață și ' de 
trai , aii poporului, q- 
biectiv central al . în
tregii politici a parti
dului nostru. . Schim
bări profunde au avut 
loc în această perioa
dă și în viața localită
ților, a minerilor, ■ a îu- 
tregii populații din V4- 
lea Jiului. Numai . în 
perioada anilor 1960—- 
1965 în orașele Lupeni, 
Vulcan, Petrila, s u 
construit și dat în fijE 
losința minerilor și fa
miliilor lor ’peste 6 800 
apartamente ou întrea
ga rețea edilitară afe
rentă. . In același in
terval de timp. s-au 
construit 7 școli.
cu 104 săli de clasB, 
un cinematograf cu 50Q 
locuri în Lupeni, 2‘ că
mine studențești cu câ
te 400 de locuri-fieca
re; s-a mărit; ca-pacită- 
-tea -Institutului, țje. mi
ne, s-au dat . în -{olî>- 
sință noi. spații comer
ciale și ș-a moderpizat

(Cbritinnare în pag.

Unde vom merge și ce dis
tracții ni se oferă in aceste 
zile de sărbătoare, sînt între
bări la care vom căuta să dăm 
răspuns cititorilor ziarului, ba- 
zindu-ne pe programele întoc
mite în acest scop la Casa de 
cultură, cluburile muncitorești 
și U.C.F.S.

In 23 . august la Petroșani
+ Ora 9. Mitingul si de

monstrația oamenilor muncii 
din localitate și a reprezentan
ților Văii Jiului.

penească cu concursul fanfa
rei U.R.U.M.P., 
dansuri a Casei 
al orchestrelor 
minier Dîlja 
structorul.

Și

formației de 
de cultură Șl 

sindicalului 
clubul con-

La Petrila
Terenul

serbare cîmpenească
sportiv, ora 1(6,

La Lonea

♦ Pe terenul de lingă sfa
tul popular, ora 17: 
cîmpenească. Iși vor 
cursul formațiile de

zi.de


.1 STEAGUL aqșu

GIGANTUL 
DE LA 
LONEA H

g n preajma celei de-a 
22-a aniversări a elibe

rării ț&rii, la Lonea urmează 
■* «dbă loc un eveniment deo
sebit, așteptat cu încordare de 
proieetanți» constructori și mi
nerit la noul puț cu scuip și 
ffiulticablu de la gura de mi
nă Lonea II urinează să fie 
aduae ie lumina zilei primele 
tone de cărbune, sosite din a- 
bătejele sectorului III.

Se cuvine să amintim cu 
acest prilej de cei cate au 
ridicat un voinic din oțel și 
beton, înalt de 55 metri — tur
nul — de oamenii care au 
adlnCit 91 echipat puțul, mine
rii făuritori a instalațiilor corn- 
piese de la orizontul 400.

în aceste construcții și in- 
atălații de înalta tehnicitate se 
află materializată inteligența u- 
tnii gttip de proiectanți de la 
IPROM1N, iscusința echipei de 
betonare a lui Măciucă loan, 
(au glisat turnul în timp de 
sumai t> lună), a brigăzii de 
dulgheri COnduSă de Haifss 
Qbecrghe, fierar-betoniștii lui 
Bornăjel Nicolae, mentorii care 
au. avut în frunte pe Vies* 
sanmayer Ervin, electricienii din 
echipa lui Tampa Gheorghe, Ei 
Și alți constructori destoinici, 
făcînd muncă de pionierat, lup
tând CU gerul sau arșița, au dat 
Viață «cestui gigant, primul de 
acest fel din tară.

■ n puțul adine de peste
* 300 de metri se află în

trupată experiența brigăzilor de 
mineri a lui CoStna Alexandru 
și Grîsnic Liviu, elanul și pri
ceperea echipei de mecanici 
condusă de Ștefan Anghe-1. Și 
mai este materializată în acest 
gigant dexteritatea și pricepe
rea organizatorică a inginerilor 
(Soață Constantin, Rebedea Ml- 
ran, Lăsat Ioan. Cuvinte de 
laudă merită și Oamenii brigă
zii lui Sichitiu Gheorghe care 
ou făurit complexul de la ori
zontul 400.

GSnd se referă la modul de 
a coborî spte adîncurile mine
lor, ziariștii Obișnuiesc si a- 
fiime deseori: .... am cOborît în
subteran cu liftul...". Compara
ția, accesibilă orășenilor, cores
punde întrucîtva cu realitatea 
fiind vorba de coborîrea cu 
coliviile puțurilor. Dar iată că 
la EOnea II a apărut un lift 
adevărat; în 45 de secunde te 
urcă în cupola turnului, acolo 
unde se află casa mașinilor. De 
aici, de sus, poți cuprinde în 
voie depărtările.

A flăm de la oamenii mi
nei care de cîteva zile 

au pus stăpînire pe această 
uzină verticală — printre ei 
numărîndu-se Burlacu Constan
tin, Cseka Iosif, și Iopek Dezi- 
deriu, primii mecanici de puț 
cu schip din țară — cîteva date 
interesante. Puterea celor două 
motoare echivalează cu pute
rea unei locomotive Diesel, de 
2100 C.P. Schipul, cutie me
talică lungă de 13 metri, poate 
aduce dintr-o dată Ia ziuă 9 
tone de rod mineresc. O cursă 
de la orizontul 400 ptnă la ram
pa de la ziuă durează doar 27 
de secundei Majoritatea ope
rațiunilor —încărcare, mișca
rea schlpului, frîharea — se pot 
urmări la licărul becurilor de 
la pupitrul de comandă, semn 
Ct aici Și-a spus cuvîntul e- 
lectronlca, automatizarea.

IWu vâr trace decît puține 
luai și exploatarea de la 

italia estică a Văii Jiului va 
avea doar o singură șt me* 
darnă cale de ieșire a cărbu
nelui. La Lonea II au prins de 
mult contur nolle clădiri alo 
cbtnploxului administrativ și 
MU, atelierului electromecanic, 
depozitelor de utilaj greu șl el- 
meat Intrarea în funcțiune a 
gigantului de la gura de mină 
nr. 2 oata doar unul din mo
mentele care marchează schim
bările Înnoitoare ce le-au adus 
anii din urmă în aceste locuri...

Franclsc VETRO

(Urmare din pag. l-a) 

rețeaua existentă. Pen
tru îmbunătățirea apro
vizionării eu lapte și 
produse lactate a popu
latei S-a dat în foJo- 
sință o fabrică cu o 
capacitate de 80 000 li
tri lapte în 24 ore.

Anul acesta, primul 
din noul plan cincinal, 
oamenii muncii din Va
lea Jiului, In frunte cu 
harnicii mineri, mobili
zați de organele și or
ganizațiile de partid, 
întâmpină cea de-a 
XXII-a aniversare a e 
liberării patriei cu pla
nul realizat și depășit. 
Minerii Văii Jiului au 
dat patriei peste 30 
mil tone cărbune peste 
plan, constructorii au 
dat în folosință casa de 
cuiltură ou 800 locuri 
din Petroșani și peste 
670 apartamente, iar 
prin grija directă a con
duceri i partidului nos
tru în Valea Jiului s-a 
instalat un releu de 
tete viziune, un mijloc 
important cultUbal-edu- 
ca-tiv.

Tot în acest ah în 
folosința oamenilor 
muncii din Valea jiu 
Iui vot mai intra peste 
1 000 apartamente, o 
școală CU 16 săli de 
clasă și cea de-a doua 
parte a complexului 
comercial din cartierul 
Livezeni. Se va da, de 
asemenea, în folosință

22 DE ANI DE MUNCA
Șl MĂREȚE REALIZĂRI

o policlinică pentru 
muncitorii ceferiști și 
se vor termina lucră 
rlle de modernizare a 
șoselei naționale pe 
porțiunea Crivadea — 
Petroșani.

Din fondurile sfat uri
lor populare, cu parti
ciparea obștească a lo
cuitorilor, întreprinde
rilor și instituțiilor din 
Valea Jiului s-au exe
cutat importante lucrări 
de înfrumusețare și 
gospodărești, acțiuni ca
re vor continua și în 
a doua jumătate a a- 
nului.

Frumoasă este și 
perspectiva ce se des
chide Văii Jiului ca ur
mare a elaborării nou
lui plan cincinal. Cu 
adincă satisfacție au 
lUat cunoștință oamenii 
muncii de pe întreg cu
prinsul patriei noastre 
despre lucrările Plena 
tei C.G. al P.C.R. din 
27—26 iunie, precum și 
de dezbaterile sesiunii 
Marii Adunări Națio
nale, care au examinat 
și aprobat legea nou
lui. plan cincinal.

Dezbaterea cifrelor 
de pldn, care are loc 
în întreprinderile șl u- 
nitățlle economice din 
Valea Jiului, a scos la 
iveală posibilități spo
rite de realizare i 
noilor sarcini prin mo
bilizarea tuturor rezer
velor existente și ridi
carea pe o treaptă su

perioară a organizării 
producției.

Prin grija conducerii 
partidului și statului 
nostru In perioada a- 
nilor 1966—1970 se vor 
dă în folosință în ora
șele din Valea aiului 
8 000 apartamente, 56 
săli de clasă, un com
plex stomatologic ca 
20 scaune, un centru 
de recoltare a sîngelui, 
noi spații comerciale. 
Se vor executa impor
tante lucrări de alimen
tare cu apă, canalizări, 
îndiguiri și regularizări 
ale albiei Jiului, precum 
și ake lucrări gospo- 
dărești-edilitare menite 
să ridice la un nivel 
superior urbanistica o- 
rașelor noastre.

Gunoscînd oare sint 
sarcinile dezvoltării vi
itoare în fiecare dome
niu de activitate cetă
țenii Văii Jiului sint 
chemați să-Și adtică a- 
portul fără preget, să ' 
muncească eu abnega
ție și energie, să depu
nă întreaga capacitate 
creatoare pentru înfăp
tuirea sarcinilor planu
lui cincinal. Avem cer
titudinea fermă că ci
frele mărețului plan vor 
deveni realitate sub i 
conducerea și Îndru
marea permanentă a ' 
organelor și organiza
țiilor de partid, prin 
activitatea harnică a 
fiecărui om al muncii, 
pentru propria sa bu
năstare și fericire.

PROGRAMUL TELEVIZIUNII
23 August

8,00 Transmisiunea paradei militare și a demonstrației oamenilor 
muncii cu prilejul zilei de 23 August; 18,00 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : Mici intetpreți, mari speranțe; 19,00 Recital literar mu
zical. Iși dă concursul corul Filarmonicii de stat George Enescu". 19,3C 
Telejurnalul de seară; 19,45 Filmul ; La patru pași de infinit. Q produc
ție a Studioului „București"; 21,30 Cîntec în august: Film muzical-core- 
grafic, de Gonstanța Anghelescu- Drobotă și Letiția Popa, Distribuția i 
Doina Badea, Gigi Marga, Ilirica Cerbacev, Aurelian Andreescu, Constan
tin Drăghici, Ludovic Spiess, Cristian Popescu, Florin Dorian, Maria Lă- 
tărețu, Maria Pietraru, Lucreția Ciobanii, Angela Buciu, Vlad Dionisio, 
I. Ioniță. Imaginea: Constantin Moțiu și Gheorghe Dulgherii. Coregra
fia : Adriaita Dumitrescu și Ion Văleanu; 22,40 Telejurnalul de noapte; 
22,50 închiderea emisiunii.

24 august
18,00 Emisiune pentru copii și tineretul școlar : —- In Călușeii va

canței; 18,45 Circ pe peliculă; 19,00 Telejurnalul de seară; 19,15 Mari 
ansambluri: Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei. Soliști : Aida 
Abagief, Milon NIstor, Polina Manoilă, Nicolae Mocariu, Ileana Sfetcu, 
Ion Bogza, Alexandru Titrus. Dirijorul corului: Ion Vanted. Coregra
fia : Gheorghe Baciu și Vladimir Ședea. Conducerea artistică : colonei 
Dinu Stelian; 20,15 Varietăți pe peliculă; 20,35 Pe malul lacului ; cu sex
tetul instrumental „Sincron" 21,00 La drum cu opereta. Montaj muzlcal- 
coregraflc. Uși dau concursul : Valv Niculescu, Valeria Rărlulescu, 
Stefania Pîrvulescu, Lidia Popescu, Dcina Icnesrvi, Maria Mbraru-Hur- 
riuc, Virginia Gudzickievici, Livia Petrovici, Ion Stoian, Nicolae Țăranu, 
Eugen Savopol, Constantin Mihăioscu și un grup de balerini de la Tea
trul de operetă. Coregrafia: Victor Vlase,- 21,45 Melodii din film»; 
22,25 Telejurnalul de noapte; 22,45 închiderea emisiunii.

UNDE MERGEM?
(Z/fOKtre din pag. l-a)

populară și ușoară, echipa de 
dansatori, soliștii vocali șl in
strumentiști, precum și taatara 
clubului.

* Terenuf de iOtbal, ora 17, 
fotbal finala „Supei 23 Au
gust"»

La Aninoasa
< Pe terenul tte lingă bați- 

nu/ veetu, ura 14: serbare 
aimpaneom.

La Vulcan
* Pe Valea Morii — ser

bare cimpeneasca cu începere 
d» le ora 16. tși vor da ton- 
«ursul formațiile clubuliu din 
locaritat».

La Lurch
* In parcul orașului, tace- 

pind de la ora 10 taniara și 
iotmațiile antuiae vor preten- 
ta ua bogat program artistic 
ta Mdruî serbam tamșMaști.

La târicani
Peste Jiu de blocurile din 

oraș, ore 13, serbare ettnpe-
neased.

Pe arenele de popice din 
Petroșani, Lonea, Aninoasa, 
Lupeni, Vulcan șl Ur leant — 
ora 9, concursuri individuale 
pentru stabilirea recordului po* 
picătlel ta proba de 60 șl 100 
bite Izolate.

In 24 august la Petroșani
< Stadionul Jiul, ora 9. 

handbal t S.SJ!. Petroșani — 
Liceul nr. 4 Timișoara) ore 9, 
volei s i.OJ.L. Petroșani 
I.P.Î.P. biveteni.

Casa de cultura, ora IA 
reuniune pentru tineret. 9Uia 
oroheetra de mustea ufoaid a 
căitei d* cultura.

ta Pettita
< Terenul epottiv, ora 17» 

meci amteal de fotbal. Prepa
ratorul Pettila — Știința Pe- 
ttGȘtbl.

FOTBAL

Jiul a debutat in
de prestigiucu o victorie

Așadar vălul așteptărilor s-a ri
dicat. SI o dată cu el cortina celui 
de-al 49-lea campionat al țării la 
fotbal. Prezențl în tribune, alături 
de miile de iubitori ai fotbalului din 
Valea Jiului, reporterii nu pot decît 
să consemneze cu deplină satis
facție victoria categorică a Jiului 
în etapa inaugurală a campiona
tului. Și aceasta cu atât mai mult 
cu rit ea a fost obținută la capătul 
unui joc dinamic, în care jluliștii 

au luptat ptnă la 
epuizare pentru 
fiecare balon, au 
creat faze palpi
tante oare, pur 
și simplu, ou ri
dicat tribunele 
in picioare, și au 
marcat (peste aș
teptări) 7 gotari, 
unul mai frumos 
ca celălalt. Pa 
bună dreptate 
remarca un spec
tator : „atn vflout 
ploaie naturală 
șl ploaie de go
luri. Fie ca a 
doua ploaieș fa 

firește, să Be tte- 
lipsită de la foa
ie întâlnirile Jtu- 
lul".

Deocamdată e 
începutul. $1 el 
nu are decât aă 
tie bucure. Am 
văzut la toți fot
baliștii noștri un

L

ION VASILE Trecerea oprită.

joc oolectiv, gfndit, pase cu adre
să, dîtaenie și voință de a învin
ge. De aceea ne este greu șă fa- 
cetn evidențieri speciale, precum 
la fel de greu ne este Să redăm 
fidel desfășurarea partidei, entu
ziasmul suporterilor, bucurta gene
rală. Și o mențiune: „jucătorul al 
12-lea" și-a făcut și el datoria

Dar dacă Jiul a făcut un meci 
cum am dori să vedem întotdeauna. 
Steagul roșu Brașov a apărut că o 
echipă greoaie, cu o concepție sta
tică de joc, CU o apărare nesigură 
șl O linie de mijloc care ni s-a 
părut departe de cea pe care o 
știam. Nici înaintarea nu și-a gă
sit cadența, șutind de puține ori 
la poarta lui Ion Vaslle în cele 90 
de minute de joc, ușurîndu-i a- 
cestuia misiunea. De altfel însăși 
notele acordate jucătorilor bsașo 
veni de observatorul federal Ilie 
Oană șl trimisul Special al Spor 
tulul popular reflectă acest lucru 
Referitor la desfășurarea partiției 
și lă Comportarea echipei noastre, 
tovarășul Oană ne-a spus : „Meciul 
mi-a plăcut, și aceasta datorită for 
mației gazdă, care a știut să joace 
și să învingă. Firește că scorul re 
fleOtă just situația de pe teren, da» 
nu și diferența de valoare între 
cele două echipe. Jiul mal are

La Lonea
< Atena de popace, ora 9, 

concurs individual de sopicr-

La Aninoasa
> Terenul sportiv, ora 11. 

fotbal între o echipa tte tine
ret și veteranii balonului ro
tund din localitate.

* Promenada m pare. Va 
eînta fantara clubului) ora 19, 
carnavalul tineretului.

ta Vulcan
< Terenul tportlv, oca 11: 

totbai amical Preparația ®o- 
roești — Snergia Patoșeni.

ta Lupeni
< Întreceri individuale ae 

popice pe arenele asociațiilor 
Vîsaosa șl Voința.
* Terenul tineretului (școa

la generala nr. 3) ora 10, hand
bal. Voința — Straja.

La Uilctal
> »veraa de popice, ora 9: 

concurs individual.
< Terenul sportiv, ota 11: 

fotbal — selecționata orașului 
cu echipa miniera.

Excursie la Gîmpușgl — 
Piatra Iorgovanului. 

mult de muncit și trebuie sâ mun
cească. Să nu uităm că sin tem 
abia la începutul campionatului".

După un început timid, ttalp în 
care cele două echipe mai mult se 
studiază, se părea că brașovenii 
vor sparge gheața. Cîteva pase fru
moase ia mijlocul terenului, cîteva 
lansări rapide ale lui Selimeșl, Go- 
rail și Gane... focul s-a stins. Jiul 
iese hotărît ta atac și după două 
ratări, ale lui Libardi și MartinoviCi

• r'

in minutul 15 deschide seria celor 
7 goluri prin Casandra.

In minutul 20 PerpneScu ,ra- 
teaZă, ca după două minute să 
înregistrăm o bară a lui Libardi. 
Se aștepta al doilea gol. El a venit 
în minutul 37, fiiiid tot opeta lui 
Casandra. După 3 minute Casandra 
este imitat de Mărtinovicî și sco
rul e 3—0 pentru noi. Jiul atacă 
dezlănțuit și în penultimul minut 
al primei reprize Petonescu urcă 
scorul la 4—0. In acest timp ste
garii se apără supranumeric și ra
reori inițială atacuri, stopate însă 
prompt de apărarea noastră.

Repriza secundă avea să ne mai 
aducă 3 goluri, rotunjind zestrea 
echipei noastre la 7 goluri. 01e au 
fost înscrise în minutele 50 de Pe- 
roneecu, în 76 de Marii novici cu 
largul concura al lui Plică șl în 
86 de Casandra. Deci: 7-^6.

Astfel, în entuziasmul generai șji/ 
la lumina tortelor de hirtâe, arbitru > 
V. Dumitrescu din București, care 
a arbitrat foarte bine, a fluierat 
sfîrșittiil unui meci, care ne-a adus 
după prima etapă a campionatului 
pe primul loc.

Au jucat la JIUL r Ion Vaslle — 
Șerban, Dan, Pop, Cazan — Stoker, 
Sandu — Martinovich Libardi, Ca- 
sandra, Peronescu. La STEAGUL 
ROȘU : Adamache (Pilcă) — Zaha. 
rta, Jenei, Alecu, Campo Pes
carii. Sigheti — Selimeșl, . Gone, 
Goran, Gyorfi.

O. GHEONSA 
C. COTQSPAN

Marea sărbătoare 
a eliberării patriei

(Urmare din pag.' l-a)
cialislă. Mărturie stau cele peste 
30 000 tone de cărbune extrase în 
plus de plan pe bazin de la Înce
putul anului și pînă în prezent. 
Alături de mineri, muncitorii pre
paratori, metalurgiștii de la IJ.R.U.M. 
Petroșani, colectivele șantierelor de 
construcții industriale și social- 
cuiturale, sectoarelor forestiere, in
dustriei locale șl din celelalte uni
tăți obțin, de asemenea, realizări 
do seamă in îndeplinirea sarcinilor 
economice.

In această Zi de măreață sărbă
toare ne reafirmăm cu entuziasm 
voința de a păși cu fermitate, 
strîns uniți în jurul conducătorului 
nostru încercat. Partidul Comunist 
Român, pe drumul glorios al Uesă- 
virțiril construcției socialiste al J 
înfloririi patriei și fericirii pbpo-^ 
rulai. v.
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August torid. Se aseamănă cu cel de acum 22 de ani 
doar prii! generozitatea Cu care soarele se dăruiește oame
nilor. Soarele i*a dăruit întotdeauna oamenilor cu generozi
tate. Dar din acel august istoric un soare nou luminează. în
călzește și umple de energii inimile, mințile oamenilor. Sub 
razele lui s-au schimbat destine, s-au împlinit destine, s-au 
născut prefaceri, s-au împlinit previziuni.

In Ireversibilitatea lui timpul lasă amprente in viața oa
menilor. Scurgerea Ini neîntreruptă de la viitor spre trecut 
înseamnă urcarea continuă a oamenilor pe trepte tot mai 
Înalte ale culturii ți Civilizației. In ultimii 22 de ani socie
tatea noastră a urcat multe trepte. Și în acest urcuș, sub 
acea lumină nouă oamenii au adăugat mereu la un azi 
bogat pe un mîine mai bogat.

Zilele celui de-al 22-lea august sînt mal bogate și mai 
semnificative. Sînt mai bogate și mal semnificative pentru 
că, cu acest an, patria socialistă și oamenii săi au pășit 
Intr-O etapă HOUă de prefaceri, etapă care se anunță, cu 
acest prim an al Cincinalului, deosebit de fructuoasă în 
realizări. Și totdeauna împlinirile »u fost, sînt șt vor fi rodul 
strădaniei omului.

Rezultatul încercării de a pătrunde în intimitatea gin 
durilor șl simțăminlelor Cîtorva oameni e însăși măsura 
timpului nostru. Eroii reportajului nostru, oameni de dlfe 
rite ptolesll, și vlrste, din diferite localități ale Văii Jiului 
dar Însuflețiți de aceleași idealuri prin gîndurile și senti
mentele pa care ni le-au mărturisit, reflectă această măsură 
a timpului pe eare 51 trăim.

In rfndutile caro urmează, și în care cele trei timpuri 
se adună, oamenii și-an destăinuit satisfacția pentru rea
lizările lor trecute, sentimentul de mîndrie pentru ceea ce 
reprezintă el în prezent, gîndurile și idealurile lor de viitor.

0 4 M I \ I
LA CONFLUENȚA 

CELOR TREI TIMPURI 
\ X • •„ „......__________________________________________________________________________________ ___________________________

i. ce au Însemnat ultimii 22 de ani In viața dumneavoastră ?

1

2. LA CHEMAREA PREZENTULUI RĂSPUNDEȚI „PREZENT** î
3. SlNTEȚI O PARTE A ÎNTREGULUI CARE E SOCIETATEA

I _

ATINGEREA ACESTOR
CULMI. CARE VA FI CONTRIBUȚIA DUMNEAVOASTRĂ IN - - - - - - - - - -  - - - - - - -  CULMI?

NOASTRA. EA 
URMATURII 5

VIZEAZA 
ANI LA

Cea mai mare exploatare minieră 
a Văii Jiului — Lupeni. Un om 
robust în plinătatea puterilor. Are 
în el ceva din duritatea robii pe ca
re o înfruntă In flecare 21, Iar în 
priviri ii strălucește focul căutări
lor.

SAVA DUMITRU, miner șef de 
schimb sectorul III.

— Mineritul e meseria oamenilor 
dirji, curajoși. Am îmbrățișat-o in 
anii aceștia ai noștri. De eu se lea
gă satisfacțiile mele — casa nouă 
pe care mi-am făcut-o, viața dem
nă a familiei mele, faptul de a ti 
fruntaș întt-o brigadă fruntașă și 
multe altele. Sini încă un om in 
plină putere de muncă și această 
putere o dau prezentului și o voi 
da viitorului căruia 11 vor apar
ține copiii mei. Prezentul înseamnă 
pentru mine bucuria de a ști că 
după opt ore de muncd atn mai 
tăcut un pas înainte către bogăția 
adine ului (lucrez ia deschideri) ș. 
Că această bucurie a mea, pusă lin
gă a milioanelor de oameni, ne 
împinge sigur înainte.

încă mal stăruia pe retină ima
ginea omului adincurilor cind mu 
sosit Ia preparația Corcești. Parcă 
simbolic drumurile noastre se în
crucișau u drumul cărbunelui.

GALL LUDOVIC, preparator
— De fapt ep sînt mai tînăr eu

2 ani declt aniversarea actuală a 
eliberării. Trecutul meu aproape se 
confundă cu prezentul șt viața mea 
— adevărata viață în care începi 
să te simți responsabil de ceea ce 
faci — a Început pentru mine aici, 
in această modernă uzină de pre
parare. O dată cu ea am ajuns la 
vîrsta marilor răspunderi. Căci a fi 
muncitor e Intr-adevăr o răspunde
re. Pentru mine acesta e trecutul 
și prezentul. Viitorul îi privesc cu 
ochii omului care are convingerea 
că și aspirațiile lui vor deveni 
iapte împlinite. Știu că ritmul ge
neral de dezvoltare impune sarcini 
sporite pentru mineri deci și- pentru 
noi preparatorii. A-mi îndeplini e- 
xemplar sarcinile profesionale în-; 
seamnă o parte din contribuția mea 
la ritmul cincinalului. Dînd meta
lurgiei cărbune de calitate voi a- 
duce alături de ceilalți oameni, în
că o părticică de contribuție la ur
carea treptelor Cincinalului. Și pen
tru că sînt om, pentru că sînt tî
năr, voi căuta Să mă depășesc me
reu pe mine însumi, să cresc ca 
valoare în fața oamenilor și a mea.
Aceasta vreau să-mi fie contribuția 
a edificiul viitorului.

Pe urmele oamenilor urcăm pe 
un drum fără ocolișuri din adincurl 
către ziuă și de la Ziuă spre înăl
țimi. Alături de semnele prefaceri
lor — un om a cărui profesie a de
venit simbolul vieții noastre. 

— Stau cu picioarele pe același 
pămînl, dar am pășit de fapt eu 
ele peste două lumi. Cei 22 de ani 
de eră nouă mi-au dăruit bucuria

de a ști ca prețuiesc ceva în țața 
semenilor mei. Prețuiesc ceva prin 
aceea că mi-am putut zidi energia 
în zidurile căminelor și că ea n-a 
scăzut, că valoarea muncii mele a 
fost recunoscută, că oamenii iac 
apel la puterea mea de a mtlnci și 
a gîndi și asta imi e un imbold că
tre mai bine. M-am Încadrat in spi
ritul epocii și mă bucur că pot ține 
cadența cu ea. Viitorul imi oferă 
noi posibilități de afirmare în do
meniul înfrumusețării localităților 
Văii noastre. Umăr la umăr și gîna 
la gtnd cu toți constructorii țării 
vreau sa-mi dedic toate puterile 
mele de muncă viitorului care Se 
anunță sigur și luminos pentru noi 
roți. Acestea slnt gindurile mele 
pentru viitor, această va li contri- 
’tjția mea la zidirea lui.

La poarta de nord a orașului Pe 
troțani ne-am molipsit de optimis 
mul metalurgiștllor de la U.R.U.M.P.

— Noi — spune comunistul Pl- 
Ț1C LEON, punîndu-și de la în
ceput existența sub semnul nh’rn 

lului — stntem cei care, indirect, 
li însoțim pe mineri în galerii șl 
abataje. Mereu i-am însoțit și ir 
vom însoți pe aceste drumuri. Sa 
tisfacțiile lor sini și satisfacțiile 
noastre. Am și satisfacții personale 
dar nu mi le pol exprima declt le
gat de colectivitate. Una dintre ele 
e aceea de a li crescut oameni, oa
meni care acum au ajuns la un ni
vel superior de pregătire și m- 
bucură acest lucru. Am putut să 
gîndesc și să creez și astfel am 
reușit să-mi pun in aplicare multe 
gtndurt care mă irămintau. Ele se 
refereau la ușurarea muncii oame
nilor, la ridicarea randamentului lor, 
aduc economii uzinei. Dacă ar tre
bui să pun semnul egalității intre 
contribuția mea șl contribuția fie
căruia dintre oamenii uzinei la 
succesele trecute ale ei mi-ar fi 
greu s-o fac. Căci eforturile noas
tre se coordonează și subordonea
ză reciproc.

Vreau să mă dărui întreg viîtp 
rului, cu proiectele mele pentru îm
bunătățirea randamentului oameni
lor și mașinilor, cu dragostea mea 
de a crește oameni care să mă de
pășească mereu, cu credința mea 
că viitorul va 11 un prezent ampli
ficat.

Lumea chimiei aplicate, lumea în 
care fibra cea mai dură a lemnului 
se transformă în mătasea cea mai 
fină. La comanda prezentului răs
punde „prezent" o tînără de 18 ani.

MUNTEANU MARIETA, bobina 
toare la Viscoza Llipeni:

— Am 18 ani. Sînt bobinatoare 
și elevă in clasa a XI-a a liceului 
seral. Aceasta e „zestrea" vieții 
mele. Eu aparțin măi mult viitoru
lui. Pentru el vreau să dau pro
ducție de calitate oricît de prozai
că ar părea dorința aceasta a mea. 
Visurile mari trec, în drumul 10' 
spre realizare, prin realitatea a- 
propiată. Lupta pentru calitate e 
una din aceste realități. Ea va face 
din mine in viitor o rotiță vie a 
mecanismului care va impinge so
cietatea pe o treaptă superioară de

dezvoltare. Și fiindcă vorbeam -<• 
visuri mari șl fiindcă sînt la vîrsta 
acestor visuri pe cale de realizare

eu aparțin viitorului șt cu visul 
meu de a deveni inginer chimist.

Indicatorul de „drum alunecos" 
de pe șosea in dreptul termocen
tralei Paroșeni îl avertizează pe 
călătorul pe patru roți despre pe
ricolul ce I nînflește la o viteză 

prea mare. „Drum alunecos" ? Dă. 
Aici pe șosea. Dar dincolo de poar
ta uzinei oamenii Urcă pe un drum 
continuu ascendent al ridicării mă
iestriei profesionale, drumul către 
milioanele de kilovați ai prezentu
lui și ai viitorului. „Drum alune
cos" ? Nu. Urcuș continuu. Unul 
din „cățărătorii" pe acest drum e o- 
peratorui de tablou PÂTRAȘCU 
țOMEO.

— Am crescut o dată cu uzina 
aceasta. Aici m-arn calificat, am 
absolvit liceul seral, am Întemeiat 
un cămin. Din cei 30 de ani ai mei. 
22 i-am trăit ia lumina cea nouă 
și socotesc că au Însemnat mut: 
pentru mine. Cind la Paroșeni s-a 
pus in tuncție grupul de 150 MW 
am înțeles că pentru mine a su
nat o comandă a prezentului și am 
răspuns prezent. Acum sînt opera 
lor la grupul de 150.

Ceea ce mă preocupă pentru vi
itor e de a face contribuția mea 
pe frontul muncii cit mai substan
țială, mai multilaterală, Vreau cn

Gînduri In prag de sărbătoare. Le-am scos la iveală și 
ele lucesc ca niște diamante. Soarele cel nou a dat glndUțllox 
oamenilor o strălucire nouă. înfăptuite, ele înseamnă prezen
tul bun și viitorul măreț.

De la August cel de cotitură au trecut 22 de ani, distanță 
scurtă în timp, dar enormă în fapte șl în transformări in con
știința oamenilor.

Ion CIOCLEI

Dumitru GHEONEA
Fbto : Nicolae MOLDOVEANU

am exemplul meu, omul din dteap- 
ta și din stingă mea să aibă de în
vățat, să-l determin eu să Învețe.

Tinzind către împlinirea OCeUc 
glnduri înmulțesc garanțiile Că vi
itorul generației din care fac parte 
copiii mei va fi linul mate și bun.

Călător pe drumurile de liar, via
ța mecanicului CRĂCIUNESCU PE
TRU, de la depoul Petroșani, a în
semnat ea însăși o călătorie in 
timp. O călătorie care a avdt ca 
punct de plecare o existență pre
cară, iar ca etapă a preventdlul 
conștiința că reprezintă ceva.

Viața mea — spunea el a 
însemnat o urcare continuă către 
demnitatea de om, demnitate tpri- 
pnită de niște condiții materiale 
excelente. N-am cunoscut in dru
mul meu obstacole. Copilul- mau 
nu va cunoaște nici el. Eu slnt tre
cutul și prezentul. El e viitorul. 
Pentru acest viitor alerg acum pe 
drumurile de iier cu mii de tone 
remorcate la cirligul locomotivei. 
Am avut o pasiune: să fiu meca
nic de locomotivă. Am ajuns unul 
dintre cei apreciat! pentru că m-au 
ajutat oamenii. De trei am port pe 
piept steluța de fruntaș. Petutu 
mine a-mi aduce contribuția la 
realizarea programului de dezvol
tare multilaterală înseamnă a re
morca tone peste plan, a economisi 
combustibil, a smulge mașinii M 
ce poate da. Șt-1 voi smulge,

La spitalul din Lupeni l-am avut 
interlocutor pe medicul SECELEAN 
MIHAI. Cu răspunderea omului 
conștient de menirea ce o are în 
societate ne-a spus :

— In activitatea mea m-am stră
duit întotdeauna să curm suferin
țele oamenilor. Sînt medic stoma-
tolog. E, un domeniu în Care, în 
Valea Jiului, trebuie să desfășoti o 
intensă muncă de cercetare pentru 
depistarea cauzelor maladiilor den
tare. Vreau ca împreună cu alți 
specialiști să descopăr clteva din 
aceste cauze. Visez ia o vreme cind 
la ușa cabinetelor noastre Vor fi 
cit mai putini pacienți. Aceasta va 
li demonstrația că rezultatele cer
cetărilor noastre sînt cele buhe. 
Anii care urmează sînt ani de mari 
transformări. Cei ce aduc transfor
mările sini, oamenii, oameni sănă
toși. Și cu cit mai mulfi vor fi a- 
cești oameni, cu atit mai mare Sja 
fi și contribuția noastră la acele 
viitoare transformări.

Din desișul codrilor cu care se 
războiește de 26 de ani, și care l-a 
fost casă ți domeniu de încercare 
a priceperii și hărniciei, Un om pe 
numele său NECULAESCU StE- 
LIAN, maistru de parchet la ex
ploatarea Jigoreasa spunea :

— Codrul mi-a fost pe rind vi
treg și prieten o viață întreagă; un 
prieten pe care l-am hărțuit mereu. 
Am iacul primii pași in el minat 
de nevoile existenței — o existen
ță pe care o cîștigam, cu 22 de 
ani in urmă, printr-o muncă grea. 
Ă fost timpul cind codrul imi era 
vitreg. Apoi, in sprijinul muticii 
mele a venit mecanizarea și idea
lurile noi pentru Care munCeăm. 
Codrul îmi devenea cu încetul prie
ten. Mecanizarea tot mai rapidă a 
muncii in păduri, condițiile de via
tă pe care le au acum forestierii îi 
conduc la realizări tot mal însem
nate. Lemnul smuls de noi păduri
lor se transformă în sute de lucruri 
folositoare. Aceasta înseamnă că 
sînlem mereu prezențî, prin rezul
tatele muncii noastre, in viața oa
menilor oameni care construiesc, 
sub o politică înțeleaptă, o viață 
demnă de ei.

Cunosc programul de dezvoltare 
în următorii 5 ani. Și îl cunosc toți 
oamenii cu care lucrez. Programul 
acesta înseamnă viitor. Spre reali
zarea lui tindem cu toții. Tindem 
prin Încercările noastre de a per
manentiza prin condiții mai bune 
de viață, pe muncitorii forestieri. 
Aceasta mai e o lacună a activi
tății noastre. Dar viitorul se clă
dește st din greutățile învinse.
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Manifestă ri consacrate 
zilei de 23 August

ANGLIA

LONDRA 21 (Agerpres). — Aso
ciația ie prietenie Anglia-România 
a-organizat o adunare festivă c.on- 

. sacrată zilei de 23 August. Au par- 
tȘcâpat membri al asociației și nu
meroși invitați. Au fost de față am
basadorul Republicii Socialista Ro
mânia la Londra, Vastle Pungan, și 
membri ai ambasadei.

.Luînd cuvîntul, președintele aso
ciației, comandorul Edgar P. Young, 
ațexpus principalele realizări în do
meniul economiei și culturii obți
nute' de poporul român în cei 22 de 
ani, de la eliberare.

. In continuare a fost prezentat 
filmul românesc „Gaudeamus igitur".

R. P. CHINEZĂ

PEKIN 21 (Agerpres) — La fa
brica de mașini unelte nr. 1 din 
Pekin a avut loc un miting consa
crat: sărbătoririi celei de-a 22-a a-

In legătură cu catastrofa
seismică din

ANKARA 21 (Agerpres). — In 
legătură cu catastrofa seismică care 
a avut loc în noaptea de vineri 
sfere sâmbătă în regiunea Anatolia 

Orientală, diin Turcia, se anunță 
că nurtfărul inerților s-a ridicat la 
Circa 3 000. Alte cîteva mii de per 
sbâhe sînt rănite, iar peste 3 000 
de'; locuințe au fost complet distru
se. De asemenea, căile de comuni
cație au fost tăiate de alunecarea 
undi munte între localitățile Varto 
șt'Mus. Operațiunile de salvare 
Tfltîmpină dificultăți, datorită fap
tului că liniile telefonice și rețeaua 
electrică au fost rupte. Dupti pri- 
m"(e calcule, pagubele materiale 
sîrit evaluate la 100 milioane lire 
hlf cești.

Localitatea Varto, aflată la 104; 
lâtametri est de Istanbul, a fost 
râsă de pe suprafața pămîntului. 
Cu 20 de ani în urmă, din cauza 
unui alt cutremur puternic, Varto 
a fost complet distrus, fiind apoi 
reconstruit. In regiunile sinistrate 
din preajma orașului Erzerum, e- 
chipe de militari și civili efectuea
ză, operațiunile de salvare a popu
lației rănite aflată sub dărâmături 
și de restabilire a comunicației în
tre localități. De asemenea, echipe

Inundații puternice 
îți Austria

VIENA . 21 (Agerpres). — In 
Austria" continuă să ( fie semnalate 
puternice inundații, ca urmare a ploi
lor. torențiale care s-au abătut în 
ultimele zile asupra tării.

.Inundațiile au luat proporții tragice 
în regiunile Tirol, Carinthia și 
Salzburg. 20 de persoane și-au 
pierdut viața. Au fost semnalate 
importante daune materiale. Circu
lația feroviară și rutieră între estul 
Tțrolului și celelalte regiuni ale 
Austriei a fost întreruptă.

Intențiile domnului Smith
LONDRA .21 (Agerpres). — Po

trivit unor informații din Londra, 
primul ministru al Rhodesiei, ian 
Smith, intenționează să propună pre
ședintelui Johnson să trimită în 
Vietnamul de sud o companie rho- 
deșiană, care să lupte alături de 
trupele americane împotriva forțelor 
patriotice sud-vietnameze. O ase
menea decizie, scrie agenția France 
Prtșsse, se pare că a și fost luată 
de autoritățile de la Salisbury, însă 
înainte de a se realiza, Smith va 
încerca să obțină avizul primului 
ministru sud-african, Verwoerd. Po- 

niverșări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

La miting au participat membri 
ai conducerii de partid și adminis
trației fabricii, precum și reprezen
tanți ai Asociației de prietenie Chi
na-Romania. Au fost prezenți, de 
asemenea, ambasadorul României la 
Pekin, Aurel Duma, și methbri aî 
ambasadei.

Directorul adjunct al fabricii și 
consilierul Ambasadei române la 
Pekin, Nicolae lordăchescu, au ros
tit cuvîntări.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 

Cu ocazia aniversării eliberării Ro
mâniei, la cimitirul ostașilor ro
mâni din Gyor, căzuți în luptele 
purtate pe teritoriul Ungariei, au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Sfatului Popular Județean 
Gyor și a colectivului ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

Turcia
sanitare specializate s-au deplasat 
la fața locului pentru a lua măsuri 
în vederea prevenirii epidemiilor 
de holeră și febră tifoidă. Duminică 
un nou cutremur de mare intensi
tate a avut Ioc la Mus, în apropie
re de Varto. Clădirea poștei și te
lecomunicațiilor s-a prăbuși-t șl toa
te legăturile telefonice sînt între
rupte. Nu se cunosc încă amănunte 
cu privire la victimele acestei noi 
catastrofe. In cursul zilei de dumi
nică, primul ministru Demirel, în
soțit de membri ai guvernului, s-a 
deplasat la fața locului pentru a 
inspecta regiunea . sinistrată. Crucea 
Roșie Internațională, precum și or
ganizații de Cruce Roșie din- dife
rite țări au oferit ajutor populației.

Proiectul noii constituții din Brazilia
RIO DE JANEIRO 21. Corespon

dentul Agerpres, V. Oros, transmite : 
In cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Palatul Laranjeiras din 
Rio de Janeiro, președintele Castello 
Branco a primit proiectul noii con
stituții a țării, elaborat de o comi
sie specială alcătuită din trei ju
riști. Acest proiect, prevăzut să fie 
înaintat Congresului după 15 no
iembrie, adică după alegerile par
lamentare, restabilește, între altele, 
principiul alegerii directe a pre 
ședintelui republicii, prevăzînd scru
tinul indirect (adică alegerea de 
către congres) numai în cazul cînd 
nici unul din candidați nu obține 
majoritatea absolută a voturilor. 
Proiectul transferă, de asemenea, 
către justiția militară competența 
judecării celor acuzați de crime 
împotriva siguranței naționale, sta
bilește caracterul gratuit al învăță- 
mîntului primar și mediu, permițînd 
în același timp accesul gratuit în 
învățămîntul superior pentru stu
denții lipsiți de mijloace sau care 
dovedesc merite deosebite pentru 

trivit unor surse sigure, Verwoerd 
ar fi dispus să-și dea asentimentul 
lui Smith. El va consimți la acest 
lucru numai atunci cînd momentul 
va permite să se facă o asemenea 
propunere.

Autoritățile rhodesiene însă nu 
și-au exprimat punctul de vedere 
în public si nu au făcut vreun 
comentariu pe marginea acestei 
probleme, dar, potrivit unor surse 
sigure din apropierea lui Smith, ei 
au formulat această propunere de a 
„ajuta Vietnamul de sud cu un 
contingent militar".

Al 1356-lea avion 
pirat doborît

HANOI 21 (Ageipres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., în ul
timele zile avioane de luptă ame
ricane au continuat să bombarde
ze centre populate și obiective e- 
conuniice din R. D. Vietnam. For
țele militare aeriene ale Armatei 
populate vietnameze au dat o ri
postă hotărîtă doborînd șase avioa
ne in provinciile Quang Binh și 
Ha Tîrih. Numărul avioanelor S.U.A. 
doborîte deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam se cifrează astfel la 1 356.

InMInirea reprezentanților opiniei publice 
din U.R.S.S. și Japonia a luat sfîrșit

HABAROVSK 21 (Agerpres). — 
La Habarovsk a luat sfîrșit cea de-a 
doua întîlnire a reprezentanților 
opiniei publice sovietice și japo
neze. Intr-o rezoluție intitulată „Pen
tru- unitatea și coeziunea tuturor 
forțelor antiimperialiste", participan
ts la întîlnire cheamă toate for
țele democratice din lume la lupiă 
unită. împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație și progres 
social. Rezoluția „Pentru încetarea 
agresiunii americane în Vietnam si 
întărirea solidarității cu poporul 
vietnamez" cere retragerea trupelor

ffettival liupeloi americane
in Vielnamnl ne sud a atins cifra de 287 000

SAIGON 21 (Agerpres). — In 
Vietnamul de sud continuă să so
sească noi trupe americane în ve
derea .extinderii operațiilor militare. 
Sîmbătă după-amiază a fost debar
cat uh batalion apăfținînd primei 
divizii americane de cavalerie aero- 
mobilă. Cu aceasta, numărul solda- 
ților și ofițerilor americani aflați 
în Vietnamul de șud a atins cifra 
de 297 000, urmînd ca, prin debar- 

studiu etc. Proiectul menține inte
gral capitolul constituției anteri
oare (din 1946) referitor la libertă
țile individuale.

Președintele Branco a declarat că 
înainte de a înainta proiectul spre 
aprobare Congresului, îl va supune 
unei» dezbateri la care să ia parte 
reprezentanți ai diferitelor clase 
sociale, precum și o comisie de 
specialiști din partea grupării poli
tice .oficiale „alianța renovatoare 
națională".

Comunicatul 
0,«O.N.C.P.

BRAZZAVILLE 21 (Agerpres). — 
Secretariatul Permanent al Congre
sului organizațiilor de eliberare na
țională din coloniile portugheze 
(C;O.N.C.P.) a dat publicității la 
Brazzaville un comunicat în care 
se arată că între 25 și 29 august 
va avea loc o consfătuire a Consi
liului acestei organizații. Acest or
ganism cuprinde reprezentanții tu
turor organizațiilor politice din co
loniile portugheze, cum ar fi Co
mitetul de eliberare din insulele 
Sao Tome și Principe (C.L.S.T.P.), 
Frontul de eliberare din Mozambic 
(Frelimo), Partidul Mișcarea 
populară pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) și Partidul african al in
dependenței din Guineea portughe
ză și insulele Capului Verde, pre
cum și alte organizații.

La consfătuirea de la Brazzaville 
conducerea Consiliului C.O.N.C.P. 
va analiza perspectivele de întărire 
și coordonare a luptei împotriva 
colonialismului portughez, precum, 
și unele probleme referitoare la 
munca Secretariatului Permanent al 
organizației.

Disputa „Air Congo" - „Sabena"
KINSHASA 21 (Agerpres). — Com

pania de aviație „Air Congo" este 
îngrijorată de eventualitatea sus
pendării de către Societatea „Sa- 
bena" a întreținerii avioanelor fir
mei congoleze, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă, directorul 
general al acestei firme, Aubert Ki- 
zito Mekendi. Totodată, el și-a ex
primat regretul că alte companii de 
aviație au refuzat să acorde ajutor 
societății congoleze în cazul în

S.U.A. și aliaților lor din Vietna
mul de sud, lichidarea bazelor mi
litare americane din această tară și 
garantarea independenței și suve
ranității poporului vietnamez, în 
conformitate cu acordurile de la 
Geneva.

O altă rezoluție subliniază nece
sitatea îmbunătățirii relațiilor din- 
Ire U.R.S.S. și Japonia, dezvoltarea 
necontenită a legăturilor economice, 
a schimburilor culturale și contac
telor dintre diferitele cercuri si 
organizații obștești și științifice.

cările proiectate pentru această 
săptămînă, să ajungă la 300 000 de 
oameni.

In legătură cu aceasta, agenția 
France Presse menționează că Ad
ministrația S.U.A. intenționează să 
sporească continuu mynăf.ul celor 
angajați în luptele împotriva pa- 
trioților sud-vietnamezi. Astfel se 
prevede ca pînă la sfîrșitul anului 
1966 încă 100 000 de oameni "ă fie 
trimiși în Vietnamul de sud, ceea 
ce va ridica numărul soldaților și 
ofițerilor americani aflați în această 
tară la 400 000.

Din Saigon se relatează că în 
aceeași zi un nou contingent d'e mi
litari sud-coreeni a fost debarcat 
în localitatea Kuinbon. După cum 
anunță corespondentul din Saigon al 
agenției Associated Press, numărul 
total al militarilor sud-coreeni an
gajați în războiul agresiv dus de 
Statele Unite în Vietnamul de 
sud a ajuns la 3 600. 

< PARIS. Primul din cele 23 de generatoare ale hidro
centralei care se construiește la La Manche a început să 
furnizeze energie electrică. Aceiasta este prim-a centrală elec- 
trîcă care folosește ca izvor de energie forța mareelor marine.

> SANAA. La Sanaa a avut loc sîmbătă o reuniune 
guvernului yemenit, la care au fost invitați și șefii principa
lelor triburi din țară, precum și ofițeri superiori ai statui; 
major. In cadrul reuniunii a fost analizată situația inter 
a țării.

GUAYAQUIL. In orașul ecuadorian Guayaquil -- 
desfășurat un „marș al foamei", la care au participat cir 
două mii de oameni ai muncii. Marșul a luat sfîrșit printr-i i 
miting, la care participanții au cerut guvernului să adopte1 
măsuri împotriva scumpetei din țară și să sporească salarii-

< CIUDAD DE MEXICO. 29 de persoane din cele 50 
arestate săptămînă trecută de către poliția mexicană. în 
cursul unor raiduri, au fost deferite unui tribunal, sub acu
zația de „complot". Printre aceste persoane se află si g’-a- 
noscuitul ziarist Victor Rico Galan, învinuit de „incitare pj' 
rebeliune".

+ TOKIO. Ca urmare a ploilor torențiale care s-au abă
tut sîmbătă asupra părții centrale a insulei Hokkaido, 8 per
soane si-au pierdut viața și alte patru au fost date dispărute. 
Fluviile au ieșit din albie producind inundații, surpări și 
alunecări de teren. In apropiere de orașul Sapporo, un sat 
de aproximativ 300 de locuitori a fost izolat complet în 
■rma ruperii unui dig.

0 DAKAR. Sîmbătă, asupra capitalei senegaleze s-a abă- 
ut un puternic uragan care a atins o viteză de peste 150 km 

pe oră. Uraganul a produs pagube însemnate, în mod spe
cial, la aerodromul ce deservește Dakarul, unde cîteva con
strucții au fost pur și simplu măturate de vînt iar numeroase 
avioane avariate. Unele dintre avioanele ușoare au fost a- 
runcate pe acoperișurile unor clădiri. Un sat aflat în apro
pierea aeroportului a fost distrus aproape în întregime.

care „Sabena" își retrage asistența 
tehnică.

Amenințarea companiei belgienie 
a survenit în urma blocării de că
tre guvernul de ia Kinshasa a su
mei. de 4 milioane dolari, reprezen
tând fondurile firmei Sabena în 
Congo. Blocarea lor reprezintă un 
prim pas în acțiunea guvernului' 
congolez de a recupera cota parte 
de 25 la sută ce-i. revine din capi
talul companiei Sabena, ca urmare 
a hotărîrii adoptate în luna' iulie 
de a înceta sistemul de proprietate 
comună asupra liniilor aeriene con
goleze.

In prezent au loc negocieri între 
cele două companii. Se menționează 
însă, potrivit agenției U.P.I., că 
firma Sabena nu va aocepta nici o 
rezolvare finală atîta'' tâmp cît 
fondurile și bunurile sale sînt blo
cate, între acestea numărîndu-se și 
opt mari imobile din Kinshasa.

Aceeași agenție adaugă că dis
puta „Air Congo" — „Sabena" con
stituie una din problemele ce.le mai 
presante ce planează asupra re
lațiilor dintre cele două țări.

Interviul lui Erhard
BONN 21 (Agerpres). —' Intr-un 

interviu acordat Ziarului „Die W»flt“ 
cancelarul Erhard a declarat că -.nu 
are deloc intenția să demisioneze 
în mod voluntar. „Nu accept să 
fiu supus presiunilor, a spus el. Nu 
capitulez. Singurul mijloc de a mă 
scoate din funcție este un vot con
structiv de neîncredere în parla
ment". Cancelarul a făcut -în mod 
evident referiri la criticile tot riiaî 
vehemente ce i se aduc' de către 
diverse cercuri politice vest-ger- 
mane și la sugestiile ce au fost 
făcute privind schimbarea actualului 
guvern.

Pe de altă parte, Erhard a lăsat 
totuși să se înțeleagă că va pro
ceda la o remaniere a guvernului 

■> 
său. Aceasta vn fi probabil o re
maniere de amploare, avînd în ve
dere că Erhard și-a exprimat păre
rea că „un simplu transfer, o simplă 
schimbare de scaune între miniștri, 
nu are nici un sens".
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