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Pe mar șinei plenarei 
Comitetului orășenesc de partid

/

IN INTIMPINAREA
Brigada de zidari condusă de Ra

dulescu Marin se remarcă lună de 
lună în întrecere pe șantierul I.i- 
vezeni. In luna iunie a depășit 
planul cu 70 la sută la construc
ția blocului J 5 cu 60 de aparta
mente.

CONGRESULUI PARTIDULUI
flDoaiamenîe 
înlănțuite

(dvirIoI 
(onstratlorilar

Colectivul U.R.U.M.P. s-a an
gajat în cinstea Congresului 
partidului : să depășească cu 
3 000 000 lei valoarea producției 
globale planificate, si cu 
2 000 000 lei producția marfă 
iar la prețul de cost să reali
zeze o economie de 600 000 lei.

Bilanțul încheiat pe primele 
6 luni ale anului dovedește că 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinei și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele luate. 
La producția globală ei au ob
ținut o depășire de 4 652 000 lei 
peste valoarea planificată, iar 
la producția marfă depășirea 
se ridică la 4 957 000 lei. De a- 
semenea, colectivul uzinei a 
realizat economii la prețul de 
cost în valoare de 777 000 lei

La succesul obținut a contri
buit întregul colectiv și îndeo
sebi secțiile mecanică, con
strucții ■ și reparații mecanice

Constructorii de la T.C.MC. 
Paroșeni desfășoară o muncă 
intensă în vederea respectării 
angajamentelor luate în cinstea 
Congresului. Echipa comu
nistului Stancu Florea s-a an
gajat să termine cu 2 zile mai 
devreme tencuirea interioară a 
blocului cu 24 apartamente, ca
re se înalță în cartierul ener- 
geticienilor, asigurînd totodată 
o bună calitate a lucrării. Con
structorul Stancu Florea și to
varășii săi de muncă Furu 
Gheorghe, Stancu loan și Vlă- 
duțoiu loan au reușit pînă în 
prezent să realizeze un avans 
de timp de 3 zile, creînd front 
de lucru echipelor de instala
tori, parchetari, tîraplari și zi
dari pentru terminarea blocu
lui respectiv înainte de ter
men.

Intre sarcinile majore ce stau in 
acest an în fața exploatărilor mi
niere din Valea Jiului — îndepli
nirea ritmică a planului, folosirea 
cit mai completă a capacităților de 
producție, pentru a asigura reali
zarea sarcinilor de cratere a pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui — se înscrie cu 
aceeași pregnanță și respectarea 
normelor de tehnica securității și. 
întărirea disciplinei. Iată de ce re
centa plenară lărgită a Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani 
a luat In dezbatere modul cum sînt 
respectate normele de tehnica 
securității în unitățile miniere din 
Valea Jiului.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Vușdea Gheorghe, secretar 
al Comitetului regional de partid Hu
nedoara, Furdui Petru, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele Uniu
nii Miniere, Barthos Petru, instruc
tor al C.C. al P.M.R., precum și 
cadre tehnico-inginerești din 
C.C.V.J., din conducerile exploată
rilor miniere ale sectoarelor, repre
zentanți ai Inspecției de stat pen
tru igienă și protecția muncii, ai 
Inspectoratului de control geologic- 
minier, activiști de partid și ai or
ganizațiilor de masă.

Plenara a ascultat raportul pri
vind stadiul aplicării măsurilor

Oamenii 
șantierului subteran
Ritmul dinamic al 

Paroșeniului de azi in
cintă privirea oricărui 
vizitator care trece 
prin fosta așezare rus
tică. Schele și maca

rale, buldozere și basculante im
primă locului un ritm viu, de în
noire vertiginoasă. Dar, peisajul 
ce domină porțiunea de teren din
tre noua albie a Jiului și coasta 
dealurilor înverzite, nu este decît 
o exteriorizare a unui iureș tumul
tuos, a unui șantier subteran, aliat 
la sule de metri de ziuă, în inti
mitatea adincurilor.

Să pornim de Ia o cifră. De la 
Începutul lucrărilor de deschidere 
ale celei mai tinere exploatări din 
bazin s-au făurit in adîncurile Pa
roșeniului 3760 m 1 de lucrări mi
niere, un adevărat labirint subte
ran, dispus in diferite direcții și 
nivele ce formează arterele spre 
viitoarele cîmpuri de cărbune. Știți 
cine le-a făurit ? Priviți fotografia 
de alături: Un grup de mineri por
nesc pe galeria de coastă a noii

rie, spre locul lor de muncă. Sînt 
ortacii brigadierului Motoci Tudor, 
cițiva dintre membrii celei mai 
vestite „brigăzi de șoc" care, a fău
rit noile drumuri spre stratele de 
cărbune ale noii exploatări.mine — o adevărată poartă spre

ioza Paroșeniului subteran din ziua 
cind s-a bătut primul țăruș la noua 
mină.

— De atunci a trecut mult tirrip, 
preciza brigadierul. Noi n-am slă
bit insă ritmul avansărilor...

Brigadierul a trecut in revistă 
realizările cu care brigada ce o 
conduce întîmpină Congresul parti
dului. Realizările lunare ale brigă
zii, exprimate in procente, au va
riat in acest an intre 102 și 170 la 
sulă, atit la viteze de săpare cit și 
la betonări. In lunile martie—mai 
brigada a realizat o viteză de a- 
vansare de 205 m 1. Si asta atit în 
galerii duble cit și simple. In pre
zent brigada lucrează la betonarea 
depozitului de exploziv. Angaja
mentul în cinstea Congresului — 
depășirea volumului de betonări cu 
300 mea fost realizat. Obiectivul 
în direcția căruia perseverează in 
prezent brigada — il constituie îm
bunătățirea calității lucrărilor.

Lucrări durabile de cea mai bu
nă calitate! Iată cuvintul de ordi
ne în rindul ortacilor lui Motoci 
Tudor în cinstea Congresului. Șl 
față de acest imperativ, brigada e 
la înălțime l

I. D.

stabilite de către Comitetul orășe
nesc de partid pe baza recomandă
rilor organelor superioare de partid 
și de stat pentru respectarea nor
melor de tehnica securității în ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
Raportul a fost prezentat de către 
tovarășul Ghioancă Victor, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid. Pe marginea raportului au 
luat cuvîntul numeroși participanți 
la plenară.

IUn început 
promițător

Pe baza indicațiilor organelor 
superioare de partid și de stat, or
ganizațiile de partid și conducerile 
tehnico-administrative de la ex
ploatările miniere, sub îndrumarea 
Comitetului orășenesc de partid, au 
dezbătut în cursul trimestrului II 
pe larg, în plenare și adunări de 
partid, in adunări ale oamenilor 
muncii pe sectoare și schimburi, 
măsurile ce se impun în scopul 
îmbunătățirii continue a protecției 
muncii și respectarea N.T.S. Cu a- 
cest prilej au fost stabilite planuri 
de măsuri ample pentru îmbunătă
țirea muncii de partid și a activită
ții economice. Biroul Comitetului 
orășenesc de partid a organizat co
lective formate din activiști de 
partid, de sindicat, U.T.M. și cadre 
de ingineri și tehnicieni care au 
ajutat organizațiile de partid și 
conducerile tehnico-administrative 
în aplicarea măsurilor elaborate 
privind respectarea normelor de 
tehnica securității, întărirea dis
ciplinei și realizarea sarcinilor de 
plan.

Cu ocazia unei recente analize 
întreprinse de un colectiv organizat 
de Comitetul orășenesc de partid 
asupra stadiului îndeplinirii pla-

(Continuare in pas. 3-a)

ÎNĂLȚAT

In apropiere de Vulcan, pe malul Jiului, se profilează liniile moderne ale noii uzine de preparare a 
cărbunelui de la Coroești. Construită în anii șesenalului, noua uzină de la Coroești este înzestrată cu utilaje 
dintre cele mai moderne. Ea va avea în final o capacitate de spălare de 750 tone cărbune pe oră, asigurînd 
astfel spălarea cărbunelui ce urmează să fie extras în cantități sporite de exploatările miniere Uricani, 
Aninoasa, Vulcan precum și de noua mină ce se va deschide la Paroșeni.

Uzina de preparare de la Coroești se înscrie printre obiectivele industriale de seamă ale șesenalului. 
Fotografia de față înfățișează un aspect exterior ai uzinei de Ia Coroești.

Cu frei zile 
înainte de termen

Recent, a intrat în funcțiune cea 
de-a doua centrifugă instalată la 
preparația Lupeni pentru a servi la 
reducerea procentului de umiditate 
al cărbunelui cocsificabil.

Despre , necesitatea acestui agre
gat s-a vorbit chiar și intr-o adu
nare generală a organizației de 
partid în cadrul preparației, în 
care s-a dezbătut problema calită
ții cărbunelui. Cînd centrifuga a 
fost adusă, lucrările mecanice i-au 
fost încredințate echipei conduse 
de comunistul Lipan Simion, iar 
cele electrice maistrului Fiilop Gri- 
gore. Datorită străduințelor depuse 
din partea celor două echipe, cen
trifuga a fost dată în funcțiune cu 
trei zile înainte de termenul pre
văzut.
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STEAGUL ROȘU

Ѳ PREOCUPARE I
DE RĂSPUNDERE 
A COLECTIVELOR 
MINIERE]

(Urmare din pag. I-a)

nulul de masuri cu privire la res
pectarea N.T.S., a reieșit faptul că 
organele și organizațiile de partid 
de la exploatările miniere s-au 
preocupat cu răspundere de Înde
plinirea prevederilor cuprinse în a- 
ceste planuri. La mina Petrila, co
mitetul de partid a format colecti
ve din activul de partid care au 
studiat în sectoarele minei proble
mele privind îmbunătățirea aeraju- 
lui, aprovizionarea brigăzilor. Co
mitetele de partid de la minele 
Vulcan și Anlnoasa au întreprins, 
de asemenea, acțiuni în sprijinul 
Îndeplinirii planului de măsuri. în
drumate de comitetele de partid, or
ganizațiile de bază au desfășurat 
□ activitate susținută în sprijinul 
Îmbunătățirii protecției muncii și 
întăririi disciplinei în producție. 
Aceste probleme au fost analizate 
în adunările generale ale organi
zațiilor de bază din diferite sectoa
re ale minelor Vulcan, Aninoasa, 
Lupeni, Uricani, Petrila. Acțiunile 
întreprinse au drept rezultat for
marea unei opinii combative împo
triva abaterilor de la N.T.S.

Ca și celelalte exploatări din bazinul Văii Jiului, mina Lupeni a 
fost dotată cu valoroase mijloace de protecție a muncii. Dintre acestea, 
o mare importanță prezintă și aparatele de salvare de tip M.E.D.l. 
(In clișeu).

S-a îmbunătățit, de asemenea, 
aprovizionarea tehnico-materială a 
locurilor de muncă, întreținerea 
căilor de acces, asistența tehnică.

Iată deci un început promițător 
pe linia îmbunătățirii protecției 
muncii.

Iln continuare: 
răspundere sporită

Raportul prezentat în plenară 
precum și participanții la discuții 
au relevat faptul că rezultatele de 
pin* acum Jn direcția respectării 
N,TS. nu pot încă mulțumi.

— Cu toate acțiunile, prelucră
rile și controalele întreprinse, mai 
avem foarte multe de făcut — a 
arătat în plenară tov. Barna Ioan, 
secretarul comitetului de partid de 
la J»lna Anlnoasa. Necesitatea res
pectării cu Strictețe a N.T.S., a com
baterii încălcărilor normelor de 
siguranță ce se petrec încă la ora 
actuală nu este Înțeleasă de toți 
muncitorii, de tpate cadrele tehni
ca, a declarat vorbitorul. Ce e mai 
rău, a faptul că printre muncitorii 
șl maiștrii care comit abateri de 
la N.T.S. se află și membri de partid.

O deficiență în organizarea apli
cării prevederilor planului de mă- 
auri în vederea respectării NTS. 
o constituie faptul că unele orga
nizații de bază n-au făcut din ur
mărirea și aplicarea acestor măsuri 
o problemă a tuturor membrilor și 
candldațllor de partid. Astfel, or
ganizațiile de bază din sectoarele

RESPECTAREA 
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II К. M. Uricani, I și UI E. M. Vul
can, ГѴ A I M. Lupeni au trasat 
unui număr prea mic de membri 
de partid sarcini privind urmări
rea și respectarea N.T.S. Up alt 
neajuns <®nstă In faptul că in u- 
nele sectoare nu se respectă intru- 
totul indicația ca membrii birouri
lor organizațiilor de bază să fia re
partizați pe toate cele 3 schimburi. 
Această deficiență se manifestă, 
mai ales, la organizațiile de bază 
nr. 3 și Ѳ de la mina Petrila, 6 de 
l« mina Lonea și altele. lata cum 
ee explică faptul că sînt schimburi 
in care nu lucrează nici un mem
bru ai birourilor organizațiilor de 
bază. Rar intră încă în mină unii 
activiști de sindicat și U.T.M., ca 
de pildă tov. Iacob Teodor, pre
ședintele comitetului sindicatului 
minei Lupeni, Cristea Ștefan, vice
președintele aceluiași comitet, Ze- 
leneac Gheorghe, președintele co
mitetului sindicatului de la mina 
Uricani, Fodor Vaaile, președintele 
sindicatului de la mina Vulcan pre
cum și activiștii U.T.M. Hai Ioan, 
Bocskai Franciec, Bîrlea Aurel, se
cretari ai comitetelor U.T.M. de la 
exploatări.

Asistenta tehnică la locurile de 
muncă din subteran din partea ca
drelor * tehnico-inginerești nu se 
ridică încă la nivelul cerințelor. 
La minele Uricani, Lupeni, condu
cerile exploatărilor nu și-au mai 
întocmit în ultimele luni grafice de 
intrare în mină a personalului de 
conducere, iar la minele Petrila și 
Vulean nu slnț respectate aceste 
grafice. La sectoarele IV și V Lo- 
nea, III Petrila, V Vulcan, I A, 
I В, III și IV В Lupeni, I și II U- 
ricani nu se asigură o asistență 
tehnică corespunzătoare mai ales 
în schimburile П și III, aeeasta și 
pentru că sectoarele respective nu 
au schemele completate, lată de 
ce respectarea întocmai a indica
tivi cu privire la completarea sche
melor sectoarelor productive cu ca
dre inginerești din serviciile func
ționale ale C.C.V.J, și minelor con
stituie o necesitate imperioasă 1 
Tov. Flori loan, secretarul comi
tetului de partid al minei Vulcan 
a subliniat necesitatea luării de 
măsuri urgente pentru completarea 
sectoarelor miniere cu cadre medii 
tehnice, iar cadrele inginerești tri
mise sectoarelor să fie corespun
zătoare, să aibă experiența necesa
ră rezolvării problemelor de pro
ducție.

Vorbind despre necesitatea întă
ririi asistentei tehnice, tovarășul 
ing. Lăzărescu Ioan, directorul ge
neral al C.CV.J. a atras atenția 
conducerii exploatărilor asupra ca
lității acesteia. Este important ce 
personalul tehnico-ingineresc să fie 

prezent In toate cele 3 schimburile 
în mină; șă urmărească îndeaproa
pe problemele realizării planului, 
respectării N.T.S. și ale disciplinei. 
Dar e deosebit de important ce 
urme rămîn pe unde a trecut 
inginerul sau tehnicianul în privin
ța îmbunătățirii muncii, ce măsuri 
a luat pentru remedierea deiieien- 
țelor. Deci să intrăm in mină, dar cu 
ochii larg deschiși, să stabilim mă
suri operative și eficiente pentru 
rezolvarea problemelor producției 
— iată imperativul ce trebuie să 
stea în atenția personalului tehnic.

Obiectivul de primă importanță 
ce se cere urmărit de personalul 
tehnico-ingineresc, a mai arătat 
tov. ing. Lăzărescu loan, este rea
lizarea ritmică, decadă de decadă 
a planului de producție, spre a se 
elimina munca In asalt cu consecin
țe nefaste asupra respectării N.T.S 

I Trebuie stîrpit
formalismul 
la Instructaj

O deosebită importanță pentru 
asigurarea respectării N.TS., a a- 
rătat în cuvîntul său tov. ing. Co- 
libaba Eugen, șeful minei Uricani, 
o prezintă instruirea noilor anga
jați și reinstruirea periodică a mun
citorilor. Instructajele ce se fac în 
prezent sînt încă de slabă calitate, 
de multe ori formale. Ar fi indicat, 
a spus vorbitorul, să se elaboreze 
norme unice de instructaj pe cate
gorii de lucrători, în funcție de spe
cificul locurilor de muncă și să se 
acorde o mai mare atenție verifi
cării cunoștințelor asimilata cu o- 
cazla instructajolor-

J.P plenară 8-RU JCHftt Rigi mplte 
exemple de muncilor! si chiar 
maiștri care cu ocakia diferitelor 
sondaje n-au cunoscut temeinic di
ferite prevederi ale H-C-M. cu prb 
vîre la protecția muncii. S-au a- 
mlntit diferite cazuri de formalitate 
In instruirea muncitorilor- De «■ 
xemplu în sectorul I E. M. Lonea, 
supraveghetorul Negoi Dumitru nu 
a instruit din luna ianuarie munci
torii din subordinea lui. Unii maiștri 
mineri se rezumă doar la modifi
carea datelor de reinștruire, la 
„aducerea la zi" a fiselor de in
structaj. Astfel a procedat, bună
oară, tov. grille Iosif din sectorul 
IV A de la mina Lupeni. Nu se 
manifestă încă o exigență cores
punzătoare față de controlul instruc
tajelor periodice. Se neglijează, de 
asemenea, în unele sectoare In
struirea supraveghetorilor, artificie
rilor și maiștrilor mineri. Aia de 
pildă, artificierii Culsea Gheorghe 
și Capotă Dumitru din sectorul 1 
E. M. Uricani nu au fost instruit! 
din septembrie 1964,

îmbogățirea cunoștințelor munci
torilor și tehnicienilor trebuie să 
preocupe mai mult și comisiile in
ginerilor și tehnicienilor, cabine
tele tehnice. Inginerii să fie mai 
mult solicitați în expunerea de lec
ții șl conferințe tehnice pe tema 
N.T.S. In acest domeniu se mani
festă încă multe neajunsuri, a a- 
rătat fn cuvîntul său tov- Momeu 
SamoilS, președintele C.L.S. Mai 
sînt unii ingineri care refuză chior 
să pregătească $1 să expună aseme
nea conferințe în fata muncitorilor.

Agitația vizuală pe teme de pro
tecție a muncii nu este nici ea la 
nivelul anului 1865, au arătat mnl 
multi vorbitori. Afișele, panourile 
cu prevederi N.T.S. trebuie să fie ’ 
mai sugestive, mal bogate in con
ținut.

IMai multi 
intransigentă, 
combativitate

Organizațiile de partid, sindica
tele, conducerile tehnlco-admlnlstra- 
tive eu făcut mult in ultimul timp 
pentru combaterea Indisciplinei și a 
abaterilor de la N.T.S. Totuși, pen

tru că mal persistă îngăduință in 
acest domeniu, in sectoarele mi
niere sînt încă dese cazuri de în
călcări ale N.T.S. Iată doar cîteva 
din ultimul timp.

La E. M. Uricani, în abatajul ca
meră nr. 1/7, stratul 17-16 unde lu
crează brigada condusă de Teodo- 
reșcu Stancu, ultimul clmp de la 
hotar avea armăturile montate la 
distantă de 2 m și nu erau trase 
jugurile pe distanța de 4 metri, 
Coperișul nu era bandajat conform 
monografiei de armare, blocurile de 
steril putîndu-se desprinde și să 
producă accidente.

La E. M. Lupeni, brigada condu
să de Marchît Ioan de la abatajul 
frontal stratul 3, blocul III A din 
sectorul I В nu avea monografie 
de armare. La sectorul IV В în 
abatajul cu front lung din stratul 
15, blocul VI, armarea nu se exe
cută conform monografiei; grinzile 
metalice in consolă sînt așezate la 
distante de 1,10 m in loc de 0.80 
cit este prevăzut In monografie. 
Galeria de refugiu dintre panourile 
1 și 2 are profilul micșorat pe o 
distanță de 9 metri, circulația fă- 
cîndu-se in condiții foarte grele, 
iar In abatajul de bază, panoul I, 
circulația nu se poate face decît 
pe transportor, tot ca urmare a 
profilului necorespunzător ol a- 
ceștți lucrări.

La E. M. Vulcan, muncitorul 
Носа Aurel din sectorul II nu avea 
cască, iar în locul unde lucra ga
leria nu ara bandajată, în tavan 
fiind blocuri de steril desprinse. 
Figurantul topograf Krauss Iosif de 
la sectorul II avea lampa neetan- 
sată. S-au găsit lămpi de benzină 
neotanșate sau chiar deschise la 
8 angajați de la această mină, prin
tre cere la artificierul Malacle Oheor- 
ghe și măsurătorul de gaze Slabu 
Gheorghe. Această stare de lucruri 
arată superficialitatea cu care se 
face încă ia E. M. Vulcan contro
lul lămpilor la intrarea în mină.

La E- M. Vulcan, s-au constatat 
cale mai multe abateri de la nor
mala de tehnica securității »i acte 
da indisciplină.

La E.M, Anlnoasa, la putui auxi
liar nr. 1 Plăcu au fost găsiți cu- 
plătorii Costea Carol șl Ardelean 
Vaslle în mină fără lămpi șl fără 
măști da autosalvare. Maistrul miner 
Floca Dumitru din sectorul II al 
minei nu a raportat existenta me
tanului acumulat în mină In pro
centaj de peste 5% la un loc de 
muncă șl nu a luat nici măsuri de 
Intensificare a aerajului, Brigada 
minerului Schneider FrancUc din 
sectorul III nu avea monografiile de 
armare, Iar la coperli cărbunele nu 
era curățat complet.

La E. M. Petrila, în abatajul ca
meră nr. 1 est din sectorul I s-a gă
sit cu interferpmetru metan în pro
centaj de 3% la tavan între grinzi 
în aripa vestică și în procentaj de 
6% în aripa estică.

La E. M. Lonea, la abatajul ca
meră nr. 600 din sectorul III, unde 
lucrează brigada condusă de David 
Ștefan, podirea feliei superioare a 
fost executată fără jumătăți. La 
punctul de încărcare era praf de 
cărbuno șl nu se șlatlflca. Cablurile 
electric* nu erau pozate conform 
N.T.S.

Cu prilejul controlului efectuat do 
membrii Biroului Comitetului orășe 
nasc de partid șl de colectivul de 
specialiști s-a constatat că condu
cerile exploatărilor nu luat măsuri 
împotriva cazufilor de Indisciplină 
și de abateri de la N.TS, Totuși ele 
sînt încă frecvente. Cele mal multe 
abateri s-au constatat în ceea ce pri
vește respectarea monografiei de 
armare, întreținerea lămpilor d« 
mină și folosirea timpului de lucru. 
Iată deci direcțiile în care sa cete 
acționet cu mai multă perseveren
tă, cu mai multă combativitate.

I Pentru un aera) 
mal bun

In cuvîntul său rostit în plenară, 
tov. Dr. Ionescu din partea I.S.I.P.M.

— Deva a atras atenția asupra 
neajunsurilor ее mai persistă l» 
unele locuri de muncă din subteran 
în ceea ce privește lichidarea con
centrațiilor do metan șl bioxid de 
carbon, întreținerea și utilizarea in
stalațiilor de aeraj parțial, folosirea 
lămpilor de siguranță etc. Despre de
ficientele ce mai persistă în asigu
rarea unui aeraj corespunzător a 
vorbit și tov. ing. Magyarosi Eme
tic, șeful E.D.M.N.

Cum se explică acestea? jn ulti
mele luni le flecare exploatare mi
nieră din Valea Jiului s-au întreprins 
importante acțiuni pentru îmbunătă
țirea aerajului general și parțial 
al minelor. Totuși mai sînt și unele 
deficiente. La minele Vulcan, Lonea 
si Uricani sînt stații principale de 
aeraj care nu au ventilatoare de 
rezervă cu caracteristici similare 

celor în funcțiune. Pentru îmbună
tățirea continuă a aerajului general, 
în cadrul minelor noastre se execu
tă numeroase lucrări. Acestora tre
buie să 11 se acorde toată atenția. 
In vederea îmbunătățirii aerajului 
parțial au fost luate în ultimul timp 
de asemenea numeroase măsuri, mai 
ales in ceea ce privește aprovizio
narea minelor cu tuburi de aeraj, 
cu diametrele de 300, 400 și 500 mm. 
Totuși, în privința aerajului par
țial șa constată încă deficiente; în 
multe abataje coloana de aeraj nu 
este trasă pînă la ort, sau nu este 
etanșă.

Pentru prevenirea formării prafu
lui de cărbune la locurile de mun
că s-au extins substantial în ultimul 
timp metoda stropirii cu apă atît în 
abataje cit șl pe transportoare, 
precum șl siștiflcaraa cu pral inert. 
Dar si în acest domeniu mș*. există 
nereguli.

Cu mai multă răspundere trebuie 
urmărită completarea necesarului de 
lămpi de mină, măști de autosal- 
vare, utilizarea judicioasă a aces
tora, precum și extinderea perfora- 
jului umed la locurile de muncă în 
steril.

I Următorul pas
de făcut

In ultimele luni, la exploatările 
miniere, în sectoare, s-au purtat 
numeroase discuții în legătură cu 
îmbunătățirea proiecției muncii și 
respectarea N.T.S.; s-au întocmit în 
această privință planuri de măsuri. 
De acum este necesar să se treacă 
la înfăptuirea prevederilor cuprinse 
în planurile de măsuri, la ridicarea 
activității în domeniul protecției 
muncii Ia nivelul exigentelor ac
tuale.

Este timpul să trecem de la faza 
discuțiilor la muncă concretă, la 
aplicarea măsurilor stabilite — a 
arătat în încheierea lucrărilor ple
narei tovarășul Vușdea Gheorghe, 
secretar al Comitetului regional de 
partid. Vorbitorul a făcut recoman
dări prețioase organelor și organi
zațiilor de partid, conducerilor teh- 
nico-administrative în vederea in
tensificării muncii politice de ma
să, îmbunătățirii asistentei tehnice 
în vederea întăririi protecției mun
cii și prevenirea accidentelor. Or
ganizațiile de partid și cele de ma
să să intensifice continuu munca po
litică de masă spre a imprima tutu
ror lucrătorilor din sectorul minier 
o înaltă răspundere față de respec
tarea prevederilor N.T.S., iață de îm
bunătățirea continuă a protecției 
muncii. In cazurile cînd se consta
tă reavointă, indisciplină, sau su
perficialitate față de respectarea 
N.T.S. este de datoria conducerilor 
fehnico-administrative să aplice mă
suri hotărîte și eficiente, conform 
R.O.I.

Spre a cuprinde masa largă de 
salariați, organizațiile de partid, sin
dicatele precum și organizațiile 
U.T.M. să mute centrul de greutate 
al activității lor politice în subteran, 
în mijlocul oamenilor, acolo unde 
se hotărăște soarta producției. Tot
odată, să urmărească zi de zi sta
diul realizării planului de măsuri 
în vederea respectării N.T.S. și îm
bunătățirea activității economice a 
exploatărilor miniere.

☆ i-

Plenara Comitetului orășenesc a 
exprimat hotărîrea fermă a organi
zațiilor de partid, a tuturor comu
niștilor din Valea Jiului de a mo
biliza toate forțele colectivelor ex
ploatărilor miniere la îmbunătățirea 
continuă a protecției muncii, a în
tregii activități economice, spre a 
întîmpina cel de-al IV-lea Congres 
al partidului cu realizări cit mai 
însemnate în sporirea producției d* 
cărbune.
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Comerțul
» tdttam sie vorbă într-o încă- 

pere retrasă cu minerul pen- 
Honor Cotoi Ionii, vechi comunist, 
participant la mișcarea muncita- 
roasei din anii ilegalității. interlo
cutorul, delegat la cel dp-al IV - 
lea Congres al partidului, îmi re
lata glodurile, preocupările lui in 
preajma istoricei întruniri a repre
zentanților celor mai buni fii ai 
poporului român — a Congresului 
partidului comuniștilor.

M-a frapat în discuția avută cu 
acest om liniștit și calm, mai ales 
una din preocupările sale asupra 
cărora insista cu deosebire ;

— Mi ine am de îndeplinit o mi
siune de răspundere: am o întîl- 
nire la casa pionierilor cu tinere
tul școlar. Făcînd această preciza
re, chipul băirînului miner, brăz
dat de ani, s-a luminat intr-un 
zîmbet largi dovadă că a adus în 
discuție un subiect despre care vor
bește cu multă plăcere.

—■ Și despre ce veți vorbi pio
nierilor r

— Despre ce ași putea vorbi ? 
Despre viitor, despre ei —• purtă
torii cravatelor purpurii- Bi sînt 
viitorul nostru, primăvara patriei.

L-am înțeles pe bătrînui comu
nist. Peste cîteva zile va li în Ca
pitală, la lucrările Congresului 
partidului. Va vota acolo Directi
vele mărețe, elaborate de partid, 
cu privire la dezvoltarea economiei 
tării pe următorii СІПСІ ani. De 
clnd^ă citit proiectele de Directi
ve, vede cu ochii mintii tabloul 
măreț al României socialiste la 
eiîrșitul noului cincinal: O țară 
prosperă, îmbogățită cu valori și 
frumuseți noi, în plină înflorire.

— Da, despre ei, m-a întrerupt 
din meditație interlocutorul. Viito
rul le pune in fată exigente mari, 
învățătura, însușirea comorilor 
științei, ale culturii, iată factorii 
fără de care nu putem concepe 
ziua de miinei deci făuritorii viito
rului trebuie să posede neapărat 
aceste comori.

Mtlîfrul comunist a continuat 
să vtsrbească despre rezultatele a- 
nului școlar 1964/1065 pe orașul

та mureș; interesante cercetări 
asupra reumatismului

Reumatismul acut infantil, care 
datorita răspîndlrii pe glob preocu
pă pe mulți specialiști din lumea 
medicală de pretutindeni, a fost 
luat în studiu de mai multi ani și 
la Institutul de medicină și farma
cie din Tg. Mureș. Un grup de 
cercetători virusologi, bacteriologi 
și pediatri de aici, condus de dr. 
Alexandru Abraham, studiază cau
zele și metodele de izolare a agen- 
tilor care provoacă această maladie. 
In această direcție, ei au reușit ca 
de la copii afectați să pună în evi
dență virusuri diferite de cele cu
noscute și descrise pînă în prezent 
în literatura de specialitate și a că
ror prezență a fost presupusă cu 
ani în urmă de savantul român D. 
Danielopolu, Specialiștii tîrgumure- 
șeni au reușit să cultive și să fo
tografieze la microscopul electronic 
asemenea agenți care se presupune 
că participă la declanșarea afecțiu

Petroșani. Procentajele nu-1 mulțu
meau. Această nemulțumire vrea să 
și-o exprime copiilor, $ă-i feed să 
înfeleagă mai bine car» Sini răs
punderile lgr iată de ziua de mîipe.

— Viitorul e măreț, в pe măsura 
visurilor noastre de multe dece
nii. Partidul ne-a Invitat »ă Vi
săm, să vedem viitorul încă din 
bezna anilor de cruntă exploatare. 
Am crezut în realizarea visurilor 
noastre l Bl credința ne-a dat pu
teri, aripi spre cele mai înalte 
piscuri ale demnității umane.

...Viilor, demnitate, visuri, pre
zent luminos — iată termenii pe 
care bătrînul comunist îi utiliza 
adesea în convorbire, Vorbea 
despre anii grei ai robiei capita
liste, despre luptele dirze la care 
se angajaseră lot mai multi o- 
ropsițj și ignorați de orînduirile 
trecute. Rîndurile luptătorilor spo
reau. Oamenii simpli au fost aju
tați să vadă viitorul. Unii au plătit 
scump pentru libertatea ce și-o în- 
găduiseră de a a visa și de a ajuta 
și pe alfii să vadă cu ochii minții 
lumea care, în numele demnității 
umane, se poate crea pe acest pâ- 
mînt.

Cotoi loeif a cunoscut șl el, ca 
mulți comuniști, închisorile Caran
sebeș, Văcărești, Lugoj, Deva. Tg. 
Ли. L-au Închis. Dar visurile, gin
durile înaripate nu i le-au putut 
ierecai și omul a visat, la fel ca 
toți tovarășii lui de luptă. Visau 
și luptau- A venit apoi măreața zi 
de 23 Augusti au venit anii înflă
cărați ai reconstrucției, ai avîntu- 
lui vertiginos spre lumea visurilor, 
care de acum a început să prindă 
contur. Agitatorul comunist, abia 
ieșit din închisoare, a fost în pri
ma linie a luptei, înflăcăra, mobi
liza. Coto( Iosif e activișț sindi
cal, și organizează primele între
ceri socialiste pentru mai mult 
cărbune; e activist de partid, iar 
apoi e directorul minei — în des
chidere — Vulcan și ia parte, ală
turi de zeci de mineri veterani, ia 
redeschiderea căilor- subterane 
prăbușite șj inundate. Și mina a 
reînviat și a ajuns la maturitate.

nii. Astfel, ș-au obținut rezultate 
experimentale interesante în ceea 
ce privește acțiunea agenților des- 
coperiți asupra culturilor de celule 
de cord de maimuță.

In prezent ei lucrează la provoca
rea experimentală a bolii pe ani
male, fapt care va permite să șe 
tragă unele concluzii interesante 
asupra cauzelor care provoacă reu
matismul acut infantil,

(Agerpres)

Pepiniera de molid de la Cîmpu- 
șel asigură an de an material să- 
ditor în campania de împăduriri. 
In aceste zile (după cum se vede 
și în fotografie) în pepinieră se 
muncește intens la prășitul puieți- 
Jor, adîncirea șanțurilor și alte lu
crări de întreținere,

De un ah. Cotoi losll a idșlt din 
eimpui muncii, e pensionar. Pen
sionar ? Nu e termenul potrivit. 
Un comunist cit ar* puteri, cit 
poate visa viitorul, nu poale tre
ce în rezervă. Cotoț loșif e mem
bru supleant al Biroului Comitetu
lui regional și membru in Comite
tul orășenesc de partid, e deputat 
în Sfatul popular al orașului Pe
troșani, e membru în biroul orga
nizației de partid a celui mai tî- 
năr cartier al Petroșanlulul — Li- 
vezenl. E secretarul comisiei per
manente constructii-arhitectură și 
președintele unei comisii de împă
ciuire. E ostaș activ al partidului I 
II Intîlnește pe șantierele ora
șului; discută cu constructorii 
despre posibilitățile de intensifica
re a ritmului de execuție a casei 
de cultură, a căminului studen
țesc; ia cuvîntul la tribuna sesiu
nii sfatului popular în legătură 
cu sistematizarea noilor cartiere; 
e printre cetățenii care amenajea
ză solarele pentru copii in jurul 
blocurilor abia construite; prezi
dează ședințele comisiilor de îm
păciuire.

Organizează, mobilizează, educă- 
В comunist I

...Cotoi Iosif va fi prezent ‘pește 
cîteva zile la Congresul partidului. 
Va vota planurile ascensiunii țării 
spre noi culmi ale prosperității si 
civilizației. Va vota viitorul. îna
inte de a pleca la Congres va 
vorbi copiilor despre viitorul ca
re a început de ieri șj care se 
naște într-un ritm vertiginos, zi 
de zi. ceas de ceas prin munca 
temerară a poporului liber, condus 
de comuniști. Va vorbi acelora 
care, pe temelia solidă făurită de 
înaintași, vor desăvîrși lumea vi
surilor de ieri.

I. DUBEK

șl... reolama
„Aspiratorii de praf „Record" 
„MAS tleetrică cusut" Ileana 
„MAS spălat Alba-Lux 3" 
Acestea și alt» asemenea „eti

chete" și „reclame" (? I) se pot 
vedea în vitrina magazinului de 
produse electrotehnice nr. 64 din 
Petroșani, probabil spre satisfac
ția tovarășilor din serviciul co
mercial al O.C.L. produse indus
triale. Care, mal corect și mai pe 
înțelesul oamenilor nu se poate 
scrie f

☆
Vară. Magazinul nt, 74 moto

sport din Petroșani desface și fri
gidere — articol solicitat mult în 
acest sezon. In vitrină Insă nici 
urmă de frigider „Fram", produs 
de industria noastră, nici o recla
mă care să recomande caracteris
ticile apreciabile ale acestui acce
soriu gospodăresc. In interiorul ma
gazinului uneori sînt cîteva „Fram"- 
url, însă toate sigilate; trebuie 
mal întîi să cumperi frigiderul ca 
să-i poți deschide ușa și vedea In
teriorul...

☆

Mașinile de spălat rufe sînt mult 
apreciate ca un ajutor prețios in 
gospodări». in magazine ele м 
găsesc într-o gamă largă de tipuri 
cu caracteristici diferite de func
ționare și utilizare.

Re care s-o alegi г Q.CL, pro
duse industriale nu expune nici 
un lei de indicație, recomandare, 
afiș etc. deșpre aceste mașini 
la nici unul din magazinele car» 
desfac astfel de produse din Va
lea Jiului; cumpărătorul trebuie 
să citească cartea tehnică a fie
cărui tip de mașină, pentru a-ș> 
fixa o alegere...

Atunci eînd bunul mers al 
producției cer» săparea rapidă 
a unei galerii, minerit fac stră
pungerea el din două părți 
concomitent, Blectuarea unei 
asemenea lucrări cir» bogate 
cunoștințe in ai» mineritului. 
Nu-i doar ușor să-ți dai întîi- 
nire cu lucrarea la tix. la sute 
de metri sub pămînt, avînd 
doar ghid indicațiile topogra
filor.

In lunga-i carieră de miner, 
comunistul Haidu luliu, Erou al 
muncii socialiste, șpealallst în 
lucrările de pregătiri, a avut 
parte de multe asemenea In- 
tUniri. Și de flecare dată ele 
se făceau la mare precizie, dar 
cu cîteva zile înainte de ter
menul planificat. Cile asemenea 
tntțlniri, și cîți kilometri ae

Intilniri 
plăcute

drumuri subpămîntene a tăcut 
nimeni nu mai tine socoteala. 
De cîțiva ani însă minerul 
Haidu luliu n-a mai avut nici 
o înțilnire subterană. A ieșit 
omul la pensie așa că,.. Dat 
să nu credeți cumvă că acum 
minerul Haidu luliu nu are în- 
rîinlrl, tot la fel de plăcut» că 
pe vremea clnd lucra In sub
teran, Are și încă deștul de 
multe. Cîteva din «le is-а avut 
recent. De curind a primit doar 
vizita unor rude și prieteni 
din R. P. Ungară. A fost Intr-a
devăr o înțilnire plăcută. Ce 
șl-a zis Insă omul л să tacă 
duminică. împreună cu musafi
rii, o excursie la cabana Rusu; 
să le arate frumusețile naturii 
și pe cele înălțate de om în 
anii noștri. Aici au avut o 
nouă înțilnire plăcută. La ca
bană se afla întreaga brigadă 
a minerului Demeter Augustin. 
Cu soțiile și copiii erau în to
tal 60 de pprspgne. In aceeași 
companie se afla și minerul 
Bartha Dionisie, specialist' în 
adînctri și beirmări de pufuri. 
Fără a se orienta după măsu
rătorile topografilor, la cabană 
s-au întîlnit ca și in adîncuri, 
la străpungerea galeriilor, cu 
mare precizie. Joncțiunea celor 
două grupuri s-a făcut în oî- 
teva clipe, Minerii de la Dilja 
l-au primit pe Haidu luliu și 
pe ceilalți in mijlocul țor. 
Distracția e mai plăcută doar 
rn colectiv, așa cum și тип- 
ca-i mai spornică-

Cum e și normal, s-a discu
tat un pic și despre muncă 
dar centrul de greutate a fost 
veselia, stimulată bineînțeles 
de vinul și berea rece de la 
gheață, de ambianța plăcuta 
de la cabană. ' Intîlnirșa a du
rat pînă spre seară. A doua zi. 
ortacii lui Demeter s-au întors 
din nou ia muncă, iar Haidu 
luliu cu mușaiitn și-au tăcui 
■in nou plan de... odihnă ac
tivă.

Asemenea întîlnlri plăcute 
au avut în această zi de repaus 
to(i cei peste 400 de excursio
niști veniti la cabana Ruiu.

d. e

PROGRAM DE RADIO
1$ iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri, Buletin meteorologic; 5,06 Jo
curi populare; 5,25 Cîntece patrio
tice; 5,35 Gimnastica de înviorare 
6,00 Radiojurnal, Buletin meteoro
logic,- 6,10 Formații vocale de mu
zică ușoară; 6,30 Recomandări din 
program; 6,35 Mari interpret ai mu
zicii instrumentale; 7,00 Radiojur
nal; 7,15 Recital Ioseph Schmidt;
7.30 Sfatul medicului : Apa, factor, 
fortifiant al organismului; 7,35 A- 
nunturi, muzică; 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,00 Sumarul preșeî; 
8,06 Din albumul melodiilor prefe
rate,- 8,30 Piese simfonice de mare 
popularitate; 8,55 Din operetele lut 
Kalman,- 9,25 Muzică populară; 
10,00 Buletin de știri, 10,03 Muzi
că ușoară interpretată de Edith 
Pieha,- 10,15 Emisiune literară,-
10.30 Lucrări le Wilhelm Friede
mann Bach șl Johann Christian 
Bach,- 11,03 Fragmente'din opera 

„Fata cu garoafe" de Gheprghe 
Dumitrescu,- 12,00 Buletin de știri; 
12,03 Ansambluri artistice muncito
rești : corul Uzinelor metalurgice 
„Victoria" din Călan; 12,15 Inter
mezzi de estradă; 12,30 Retrospec
tivă : Opere literare apărute în 
ultimii ani: „Cordovanii" de Ion 
Lăncrănjan și „Pîrjolul" de Oscar 
Walter Cisek; 12,45 Pagini din mu
zica de balet; 13,07 Soliști și or
chestre de muzică populară; 13,40 
Arii din opere; 14,00 Buletin de 
știri; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14,10 „Din albumul muzicii 
ușoare românești; 15,00 Suita „Ibe
ria" de Isaac Albeniz,- 15,30 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor; 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 16,15 Muzică instrumentală;
16,30 Prietena noastră cartea; 17,00 
La microfon orchestra Georges Jou- 
vln; 17,13 Cu microfonul prin ora
șul București; 17,35 Cîntece de 

viață nouă; 18,00 Seară pentru ti
neret; 19,00 Cîntă, dansează, tine
rețe,- 19,30 Omul muncii de azi — 
radiosimpozion; 19,40 Cîntă, dansea
ză tinerețe (continuare); 20,00 Ra- 
diogazeta de seară; 20,30 Varietăți 
muzicale; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Varietăți muzicale (con
tinuare); 21,15 Părinți și copii; 21,30 
Cîntă Nelu Huțu și Ion Lipan;
21.50 Muzică ușoară interpretată de 
Rocco Granata,- 22,00 Radiojurnal. 
Buletin Meteorologic. Sport, 22,20 
Șoapte de dragoste; 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 O melodie: „Soarele 
meu" de Di Capua și trei interpret!: 
Dalida, Elvi» Presley, Claudio Vil
la,- 7,45 Recomandări din program,-
7.50 Cîntece și jocuri populare,- 
8,40 Miniaturi de estradă; 9,00 Bu- 
lentin de știri; 9,03 Muzică ușoară 
de pretutindeni; 9,30 Vreau să știu,- 
10,00 Poemul simfonic „Cintarea 
României" de Matei Soeor; 10,30 
Fragmente din opera „Bastien șl Bas- 

tienne" de Mozart; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Dansuri ihstrumen- 
tale; 11,45 Melodii de dragoste; 
12,15 Muzică vocală și instrumen
tală de Eugen Cuteanu,- 12,30 Me
lodii populare,- 13,00 Buletin de 
știri; 13,30 Meridiane,- 13,40 Program 
muzical dedicat fruntașilor în în
trecerea socialistă în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al partidului;
14,30 Recomandări din program,- 
14,35 Din operele lui Berlioz, 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Valsuri ne
muritoare; 15,30 Antologie poetică 
Anna Ahamatova; 16,00 Noi înre
gistrări ale orchestrei de muzică 
populară „Dunărea" din Oltenița; 
16,20 Dialog cu ascultătorii; 16,30 
Suita simfonică „Picturi de Grigo- 
rescu" de IPn Hartulary-Darclăe; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Muzică ușoară,- 17.30 
Sfatul medicului: Apa, factor for- 
tifiaht al organismului; 17,35 Anun
țuri, reclame, muzică,- 18,00 Recital 
Dorina Drăghici; 18,15 Carnet plas
tic,- 18,30 Concertul nr. 1 în fa diez 

minor pentru pian și orchestră de 
Rahmaninov,- 19,00 Buletin de știrii 
19,05 Arii din opereta „Boccacio" 
de Suppe,- 19,15 Din dicționarul 
culturii de masă; 19,30 Cîntă an- 
samblul folcloric „Perinita" al Sfa
tului popular al Capitalei,- 19,50 
Seară de operă : Willielm Teii" de 
Rosșini (actul I); 21,00 Radiojur
nal; 21,20 Opera „Wilhelm TeU” 
de Rosșini (actele II, III și IV); 
23,34 Mozaic muzical; 23,00 Buletin 
de știri; 23,05 Melodii pentru ore 
tîrzii; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
15 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Merii sălbatici; REPUBLICA: Han- 
ka> PETRILA : Feriga de aur; LO- 
NEA: O stea cade dtn cer; IS- 
CRONI: Lupii la stînă; ANINOA- 
SA: Căliți în foc; LUPENI—CUL
TURAL : Ianoșik.



4 steasc® r©șo

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

MOSCOVA 13. Corespondentul 
Agerpres, S. Padină, transmite :

Mărfi dimineața, în sala de la 
etajul 12 al hotelului „Moscova" 
a avut loc conferința de presă a 
delegației de cineaști români. Zia
riștii s-au interesat de dezvoltarea 
cinematografiei în țara noastră, de 
cele mai noi filme românești, de 
planurile studioului „București" 
pentru viitorul apropiat, de copro
ducțiile cinematografiei noastre cu 
cea sovietică și ale altor țări. Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Comi
tetului pentru cinematografie, fon 
Popescu-Gopo, Irina Petrescu, Flo
rin Piersic și Cristea Avram au 
răspuns la întrebări.

VIETNAM

Mesajul comandamentului 
Armatei Populare Vietnameze

HANOI 13 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că mi

siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat un mesaj 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam, în 
care protestează împotriva raiduri
lor aeriene efectuate la 11 iulie de 
către avioane americane care au 
bombardat și mitraliat capitala 
provinciei Yen Bai, un mare număr 
de regiuni populate și obiective e- 
conomice din provinciile Yen Bai, 
Lai Chau, Thanh Hoa, Nghe An, 
Ha Tinh, Quang Binh și din insu
lele Bach Long Vi, Hon Ngu și 
Con Co. Deosebit de grave au fost 
bombardamentele efectuate în a- 
ceeași zi asupra orașului Lao Kai 
și a mai multor regiuni populate 
din provincia Lao Kai în imediata 
apropiere a frontierei dintre R. D. 
Vietnam și R. P. Chineză.

Lupte inverșurtaie în apropierea 
Saîgonului

SAIGQN 13 (Agerpres).
In localitațea Van Canh — cen

trul districtului cu același nume 
din Vietnamul de sud — au avut 
loc luni seara ciocniri între for
mațiuni ale forțelor de eliberare 
națională și trupele guvernamen
tale. Intr-un comunicat dat publi
cității la Saigon, se menționează, 
de asemenea, că un convoi militar 
guvernamental a fost surprins in- 
tr-o ambuscadă la 40 kilometri de

SUDAN Agravarea situației
în provinciile meridionale

KHARTUM 13 (Agerpres).
In ultimele zile situația din pro

vinciile meridionale ale Sudanului 
s-a agravat brusc. Agențiile de 
presă au făcut cunoscut că impor
tante contingente de rebeli, au a- 
tacat luni trupele de securitate din 
două principale centre din această 
parte a Sudanului : Juba și Wau. 
Un comunicat dat publicității de 
Ministerul de Interne sudanez ara
tă că forțele rebele au încercat să 
ocupe cele două mari orașe pen
tru a-și asigura puncte de sprijin 
solide și a-și instala guvernele lor 
separatiste. Agenția France Presse 
indică că, deși atacurile declanșate 
de rebeli au fost extrem de puter
nice, ele au eșuat. La Juba nume
roase case au fost incendiate în 
cursul luptelor de stradă. Locuito
rii orașului s-au refugiat în tabere 
militare. La Wau, capitala provin

Lucrările Congresului Mondial 
pentru pace

HELSINKI 13. Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite:

Marți au continuat lucrările pe 
comisii ale Congresului Mondial 
pentru pace, independență națio
nală și dezarmare generală. In 
cursul dimineții, majoritatea comi
siilor au încheiat discuțiile pe mar
ginea rapoartelor prezentate sîm- 
bătă și duminică în ședințele ple
nare, trecînd, în cadrul comitete
lor, la redactarea comunicărilor ce 
vor fi prezentate Congresului.

Цп grup de lucru — din care 
fac parte 1—2 reprezentanți ai fie
cărei delegații — examinează pro
blemele privind mișcarea mondială 
pentru pace și organizarea Consi
liului Mondial al păcii. In ședința 
de dimineață a acestui grup a luat 
cuvîntul prof. John Bernal, care a 
prezentat un „memorandum asupra

Misiunea de legătură, se arată în 
mesaj, subliniază că noile raiduri 
constituie „un act de război extrem 
de serios, un nou pas în „escala
darea" americană, o provocare de
liberată împotriva R. D. Vietnam, 
o încălcare serioasă a independen
tei, suveranității și integrității te
ritoriale a R. D. Vietnam, o ame
nințare serioasă la adresa păcii în 
Indochina și în Asia de sud-est".

Misiunea de 1 legătură cere ca 
guvernul S.U.A. să înceteze imediat 
toate acteile :de război împotrivă 
R. D. Vietnam, să pună capăt răz
boiului de agresiune din Vietnamul 
de sud, să retragă toate trupele și 
armamentele sale și ale aliaților 
să> din Vietnamul de sud și să res
pecte cu strictețe acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

Saigon. Două care de luptă au fost 
avariate. In vecinătatea Saigonului 
au loc, de asemenea, lupte înver
șunate între trupele guvernamen- 
tale și forțele de eliberare națio
nală.

Pe de altă parte, se semnalează 
că în regiunile controlate de tru
pele guvernamentale se face sim
țită tot mai mult lipsa de alimen
te. Magazinele alimentare din ora
șele Da Nang și Hue sînt asaltate 
de populația înfometată.

ciei Bahr-El-Ghazal, au avut loc, 
de asemenea, lupte între rebeli și 
trupele de securitate. Ele s-au sol
dat cu peste 250 de morți. Potri
vit unor rapoarte neoficiale, în lup
tele dintre rebeli și trupele guver
namentale peste 400 de persoane 
au fost omorîte (Associated Press).

„In cursul ciocnirilor cu forțele 
armate în perioada 28 iunie — 1 
iulie peste 700 civili din Sudanul 
meridional au fost omorîți", a de
clarat un reprezentant al Uniunii 
naționale africane sudaneze, aflat 
la Nairobi.

Pe de altă parte, un alt lider su
dist, George Kwanai, secretarul de 
presă al Frontului național de e- 
liberare „Azania", format în a- 
ceastă lună în Uganda, a declarat 
că frontul va cere sprijinul state
lor membre ale Organizației Uni
tății Africane. 

structurii organizării și metodelor 
de lucru ale Consiliului Mondial 
al păcii".

In cursul după-amiezii, în scopul 
apropierii și unei mai bune cu
noașteri intre delegați, au fost or
ganizate întîlniri pe profesii.

Seara a avut loc în sala Palatu
lui Culturii din Helsinki un miting 
organizat de Comitetul pentru a- 
părarea păcii din Finlanda, la ca
re au participat în afară de dele
gații la congres numeroși locuitori 
ai capitalei finlandeze. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul o serie de 
cunoscuți oameni de litere din în
treaga lume, printre care Pablo 
Neruda (Chile), Ilia Ehremburg 
(U.R.S.S.), Albert Norden (R.D.G.), 
Arthur Lundqvist (Suedia).

din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 13 (Agerpres)
In sectorul din Santo Domingo 

controlat de forțele constituționa- 
liste a avut loc o mare demonstra
ție, la care au luat parte circa 
20 000 de persoane, cu prilejul săr
bătoririi celei de-a 31-a aniversări 
a alungării marinarilor americani 
din Santo Domingo (1924). Cu a- 
cest prilej a fost marcată și ziua 
cînd a luat sfîrșit ocupația spanio
lă asupra Republicii Dominicane 
(1865).

Acord economic 
R. P. Chineză —
PEKIN 13 .(Agerpres).
La 13 iulie, informează agenția 

China Nouă, între guvernele R. P. 
Chineze și R. D. Vietnam a fost 
semnat un acord cu privire la a- 
jutorul economic și tehnic acordat 
Republicii Democrate Vietnam. A- 
cordul a fost semnat de Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam.

La semnare a fost de față Ciu

Poziția Franței îață de criza
Pieței comune

PARIS 13 (Agerpres).
Marți a avut loc o ședință a 

Consiliului de Miniștri francez, în 
cadrul căreia ministrul de externe, 
Couve de Murville, a prezentat un 
raport in legătură cu poziția Fran
ței față de criza Pieței comune și 
cu convorbirile avute cu președin
tele Republicii Chile, Eduardo Frei.

In ce privește convorbirile avute 
cu ministrul de externe olandez, 
Joseph Luns, în raportul său, mi
nistrul de externe francez a subli
niat că acestea au avut ca scop 
numai să analizeze situația, fără 
să caute o cale spre rezolvarea 
problemei.

Referindu-se la convorbirile avu
te cu președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei, ministrul de externe 
francez a subliniat că punctele de 
vedere ale ambelor părți au coin
cis în problemele politice, econo
mice și sociale internaționale, și 
îndeosebi, în legătură cu principiul 
autodeterminării popoarelor, al in
dependenței naționale și neinter
venției în afacerile, interne ale al
tor țări.

In cadrul aceleiași ședințe, Couve 
de Murville a amintit și despre 
convorbirile avute cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și cu 
subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, referitoare la situa
ția din Vietnam.

In încheierea ședinței Consiliu
lui de Miniștri, ministrul informa
țiilor, Alain Peyrefitte, a declarat

Geneva

Destliitlerea Conferinței 
іпшізіішіе 
pentru înoătămfnt

GENEVA 13. Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite:

La Palatul Wilson au început lu
crările celei de-a 28-a sesiuni a 
Conferinței internaționale pentru 
învățămînt, la care participă re
prezentanți din aproape 90 de țări și 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale. Din R. P. Română par
ticipă o delegație condusă de Io
nescu Bujor, director general în 
Ministerul Invățămîntului. Confe
rința examinează problemele lichi
dării analfabetismului și predarea 
limbilor străine în școlile medii.

In același timp, la Santo Domin
go au continuat consultările în ve
derea soluționării problemei for
mării unui guvern provizoriu, prin 
care să se pună capăt crizei poli
tice izbucnite în această țară în 
luna aprilie. In legătură cu aceas
ta, colonelul Caamano a declarat 
că „acordul care va rezulta din ne
gocierile ce se duc Ia Santo Do
mingo trebuie să răspundă dorin
ței majorității populației tării".

R. D. Vietnam
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și alte persoane 
oficiale.

In aceeași zi, Ciu En-lai, vice
președinte al Comitetului Central 
al P. C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat, a primit pe membrii 
delegației vietnameze în frunte cu 
Le Thanh Nghi, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
cu care a avut o convorbire prie
tenească.

că în ce privește problemele Pieței 
comune, „lucrurile au rămas pe 
loc. Nu există schimbări in atitu
dinea adoptată de Franța în a- 
ceastă chestiune". El nu a dat un 
răspuns precis la o întrebare dacă 
Franța intenționează să participe 
la reuniunea Consiliului ministerial 
al C.E.E., programată pentru 26 iu
lie la Bruxelles.

In legătură cu vizita lui Frei în 
Franța, el a declarat ziariștilor că 
președintele de Gaulle a mențio
nat în fața Consiliului de Miniștri 
că Republica Chile „este una din
tre țările principale ale Americii 
Latine și succesul experienței pre
ședintelui Frei este în măsură să 
influențeze nu numai viitorul poli
tic al Americii Latine ci și înțele
gerea între continentul latino-ame- 
rican și Europa".

Obiectul zburător zărit 
deasupra Ciprului

NICOSIA 13 (Agerpres).
Obiectul zburător, semnalat zilele 

trecute deasupra Antarcticii apoi a 
Americii Latine și, în cele din ur
mă deasupra Portugaliei, a fost ză
rit luni după-amiază deasupra Ci
prului. Martori oculari din Fama
gusta au arătat că obiectul s-a o- 
prit cîteva secunde apoi a dispărut 
în direcția mării, lăsind în urma sa 
o trenă de foc.

seui't
♦ SEUL. Potrivit relatărilor co

respondentului din Seul al agen
ției Associated Press, ministrul a- 
părării al Coreei de sud Kim Son 
In a făcut cunoscut că Statele U- 
nite au promis să înzestreze cu ar
mament trei divizii ale forțelor ar
mate sud-coreene în schimbul tri
miterii unei divizii sud-coreene în 
Vietnamul de sud.

ф PARIS. O rachetă franceză 
cu două trepte denumită „Saphir", 
a fost lansată de la centrul spa- ., 
țial d'Hammaguir din Sahara. Lan- - 1 
sarea, s-a soldat, potrivit agenției 
France Presse, cu un semieșec, da
torită unei defecțiuni la cea de-a 
doua treaptă denumită „Topaze". 
Defecțiunea constatată la a doua 
treaptă a rachetei, subliniază cer
curile informate, nu ar putea în-
tîrzia lansarea primului satelit
francez prevăzut pentru sfîrșitul
acestui an sau începutul anului
1966.

ф BOGOTA. Ministrul muncii.
Miguel Escobar Mendez, a decla-
rat că în prezent în Columbia se 
află aproape 500 000 de șomeri la 
cele 5 600 000 persoane apte de 
muncă. j?/

♦ XIENG KUANG. Potrivit pos
tului de radio „Vocea Laosului", 
forțele patriotice Patet Lao din re
giunile eliberate ale provinciei 
Xieng Kuang au doborît trei avi
oane americane și au avariat altele 
în timpul zborurilor provocatoare 
întreprinse în zilele de 2 și 4 iulie 
de escadrile ale forțelor aeriene ale 
S.U.A.

In perioada ianuarie 1964 — iu
lie 1965 în Laos au fost doborîte 
125 de avioane ale S.U.A., dintre 
care 99 în cursul acestuiflan.

’ ♦ ATENA. Luni seara,' în fața 
Universității din Atena cîteva mii 
de oameni s-au reunit în cadrul 
unui miting pentru a sprijini po
litica guvernului Papandreu de 
„consolidare a democrației" și pen
tru a protesta împotriva grupurilor 
de dreapta din cadrul armatei.

ф ROMA. Poliția italiană a re
cuperat aproximativ 130 de obiec
te, datînd din perioada elenică și 
mesapică, furate de săpători clan
destini din zonele arheologice Man- 
duria, Pulsano și Avetrana. In pre
zent continuă cercetările pentru 
descoperirea întregii rețele Care se 
ocupă cu contrabandă de material 
arheologic.

♦ DUSSELDORF. O delegație a 
tribunalului din Dusseldorf, care 
judecă 10 foști gardieni SS din la
gărul de, concentrare de la Treb
linka, a plecat luni în Statele U- 
nite și Canada pentru a audia — 
la New York și Montreal — o se
rie de martori care nu se pot de* 
plasa în R. F. Germană din motive 
de sănătate. După cum se știe, cel 
10 gardieni SS s-au făcut vinovați 
de exterminarea a 700 000 de per
soane internate in lagărul de la 
Treblinka.

♦ QUITO. Federația studenților 
universitari din Ecuador a organi
zat la Quito o demonstrație împo
triva juntei militare aflate la pu
tere. Politia a folosit gaze lacri
mogene pentru împrăștierea de
monstranților. S-au produs inciden
te în urma cărora cîteva persoane 
au fost rănite Artemidoro Zevallos, 
președintele Federației studenților 
universitari, a fost arestat.

ф ACCRA Alex Quaîson Sac- 
key, președintele Adunării Gene
rale a O.N.U. a sosit la Accra pen
tru a depune jurămîntul în func
ția de ministru al afacerilor exter
ne în noul guvern al Ghanei pre
zidat de Kwame Nkrumah.
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