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peste înăl- 
cinci nt- 

apoi cu 
unsprezece

In abatajele sectorului IV В de Ia mina Lupeni, cel mai me
canizat sector al exploatării, se desfășoară o rodnică activitate 
pentru sporirea continuă a producției de cărbune cocsificabil.

Brigăzile de mineri conduse de Eucaci Andrei, Blaga Mi
hai și Sirop Constantin care lucrează în abatajele frontale ale 
acestui sector ocupă primele locuri în întrecerea socialistă.

Folosind cu pricepere mașinile și utilajele din dotare și apli- 
cînd cu succes procedee avansate de muncă, minerii din a- 
ceste brigăzi au sporit simțitor randamentul în abatajele în 
care lucrează, obținînd între 6 — 8 tone de cărbune pe post, 
ceea ce Ie-a permis să extragă mari cantități de cărbune peste 
sarcina de plan. Ca urmare, pe sector, s-a înregistrat un plus, 
de la începutul acestui an, de aproape 1 000 de tone de căr
bune, sectorul situîndu-se printre cele fruntașe în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară la mina Lupeni.

La realizarea înan 5 de termen a angajamentului luat de către me- 
talurgiștii de la U.R.U.M.P. în cinstea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului, o contribuție importantă a adus și secția tinichigerie.

IN FOTO: Smarandache Dumitru, Maghiaru Vasile și 
Francisc — o echipă care își depășește sarcinile lunare 
sută.

Mesaroș
cu peste 40 la

Așadar, harta în relief a 
Văii Jiului a început să fie 
tot mai mult punctată cu edi
ficii ce trec cu mult 
(imea obișnuitelor 
vele. Intîi cu nouă 
zece și acum cu
nivele. Oamenii s-au avîntar 
cu curaj în necunoscut. Și în 
drumul lor, numai cărțile le-au 
fost prieteni și sfătuitori. Dru- 
фрі oamenilor — constructori 
in necunoscut e însă drumul 
unei experiențe continue. Intîi 
a fost experiența executării 
Construcției cu cofraje glisan
te. Apoi, nemulțumiți, oamenii 
au căutat ceva mai nou. Au 
căutat, au aflat, au încercat 
și au reușit. Așa s-a născut 
primul bloc . glisat și finisat 
exterior totodată. Apoi mobilul 
căutărilor s-a mutat spre ex
tremitatea vestică a Văii. Tre
buia să se „nască" 
Ы^с cu unsprezece 
V.. lea Jiului — la 
s-a „născut"; după

Trenuri cu tonaj sporit
mai

In
din

Remorcarea trenurilor cu tonaj sporit se extinde tot 
mult între mecanicii și fochiștii depoului C.F.R. Petroșani, 
fiecare zi, din stația Petroșani pleacă în diferite direcții 
țară în medie cite 10 trenuri cu tonaj sporit.

Ca urmare a aplicării acestui procedeu, mecanicii depoului 
din Petroșani, au transportat în plus de la începutul acestui an 
mai mult de 220 000 de tone de diferite mărfuri.

In același timp, folosind forța vie a mașinilor și acordînd o 
atenție deosebită întreținerii locomotivelor între două reparații, 
ei au economisit o cantitate de combustibil convențional cu 
care se pot remorca 1 270 de trenuri de marfă pe distanța 
Petroșani—Simeria și retur.

lilnil lucrărilor le івѵеШІіі 
ireheie Ml arăbii

Colectivul sectorului II investi
ții al minei Dîlja are în față în a- 
cest an obiective de o deosebită 
importanță. Iată doar cîteva : săpa
rea și betonarea puțului auxiliar 
nr. 3 de la suprafață și a puțului 
orb nr. 3 de la cota 628 pentru 
deschiderea blocului VI; săparea 
transversalei principale din puțul 
orb nr. 1, orizontul 525 și a gale
riei principale de transport la ori
zontul 440,- betonarea camerei pom
pelor și a galeriei pentru sifona
re; betonarea bazinelor 
tare de la orizontul 440;

■betonarea suitorului nr. 
cui I, Orizontul 607 —

mașinii „Bă- 
nr. 2, orizontul 

princi-

de decan- 
săparea și 

1 din blo- 
suprafață;

betonarea fundației 
mert" la puțul orb 
607; săparea transversalei 
pale din blocul V, orizontul 607
etc. Sectorul are de săpat în acest 
an 11 772 m 1 galerie, cu 102 754 
m c, și de betonat 2765 m 1 de 
galerie, cu 13 323 m c., lucrări de 
mare importantă pentru dezvolta
rea capacității de producție a mi
nei a căror executare impune 
ritm de muncă susținut.

In perioada ce a trecut de la 
ceputul acestui an, tocmai față
această cerință a rămas deficitar 
colectivul sectorului; în semestrul 
I al anului, planul fizic a fost rea
lizat pe sector doar în proporție 
de 78,5 la sută la metri liniari și 
de 70 Ia sută Ia metri excavați și 
lărgiri, 
niari 
lizat 
sută, 

doar
Cauzele care au influențat nega

tiv activitatea sectorului sînt mul
tiple — gerul din lunile de iarnă, 
greutățile întîmpinate Ia haldarea 
sterilului, deficiențe Ia transportul 
din subteran și 
nile excesive la

un

în
de

Noi creații ale compozitorilor noștriaici primul 
nivele din 
Lupeni. Și 
o tehnolo

gie cu totul nouă, cu totul ra
pidă. A rodit din idei, s-a con
cretizat din căutări creatoare 
materializate, acum în preaj
ma Congresului partidului in 
construcția ajunsă 
șapte. Primul bloc 
execută în același
tura de rezistență compusă din 
elementele verticale, finisajul 
exterior cu placaj de cără
midă și tencuieli de ț>raf de 
piatră, planșeele și rampele 
de scări dintre etaje, balcoa
nele.

la etajul 
la care se 
timp struc-

I. CIOCLEI

Noi lucrări simfonice, 
vocal-simfonice și cînte- 
ce de masă inspirate din 
viața de azi a țării, de 
munca și aspirațiile oa
menilor ei, sînt omagii 
pe care compozitorii 
noștri le aduc Congre
sului al IV-lea al parti
dului.

Călătoriile lor pe ma
rile șantiere, 
în modernele 
industriale și 
vele agricole
ție sau operele 
poeți, au inspirat crearea 
a numeroase lucrări. 
Astfel, compozitorul Al
fred Mendelsohn a com-

popasurile 
combinate 
cooperatl- 

de produc- 
unor

pus Balada pentru cor și 
orchestră simfonică „Cel 
puternici" pe versuri de 
Nicolae Labiș, Gh. Dumi
trescu Cantata festivă pe 
versurile lui Cezar Bal
tag, iar Ștefan Niculescu 
Cantata a Ill-а pentru 
mezzosoprană și cvintet 
de suflători pe versuri 
din ciclul „Țara mea" 
de Tudor Arghezi. Radu 
Palady a terminat de cu- 
rînd Cantata pentru so
liști, cor și orchestră 
„Poem de slavă partidu
lui" pe versuri de Cor- 
neliu Șerban, iar Zoltan 
Aladar Cantata a IV-a

pe versuri de Hajdu 
Zoltan.

In domeniul muzicii 
instrumental—orchestrale 
au fost create, de ase
menea, baletul „Oțelul" 
de Dumitru Capoianu, 
„Simfonia coregrafică" 
de Dumitru Bughici, Con
certul pentru pian, ală
muri și percuție de Au
rel Stroe, Poem pentru 
violă și orchestră de 
Diamandi Gheciu.

Numeroase lucrări au 
fost scrise și în domeniul 
muzicii corale și cîntece- 
lor de masă : „Cîntare 
țării" (versuri Tiberiu 
Utan) și „Inalță-te fru-

moașă țară" (versuri de 
Eugen Frunză) creații ale 
compozitorului Ion Chi- 
rescu, „Imn patriei" de 
D. Botez (versuri de Vic
tor Tulbure), „Legendă 
nouă" de Teodor Bratu 
(versuri Anghel Dumbră- 
veanu), „Partidul" de 
Achim Stoica (versuri 
Horia Zileru), „In frunte 
e partidul" de Dieter Ac- 
kler (versuri Vladimir 
Ciocov) și alte cîntece 
semnate de Gheorghe 
Bazavan, Vasile Popovicr, 
Liviu Ionescu, Zaharia 
Popescu, Dumitru Stancu 
etc.

(Agerpres)
(Continuare în pas. 3-a)

Blocuri noi cu sute de apartamente — iată peisajul care ne-a devenit 
atît de familiar și pe care îl întîlnim în toate localitățile din Valea Jiului.

In anii șesenalului în noile cartiere Braia și Viscoza din Lupeni au 
fost date în folosință 1 374 de apartamente, un cinematograf cu 500 locuri, 
două complexe comerciale, și altele.

Imaginea de față reprezintă un aspect al cartierului Braia care în 
anii șesenalului s-a îmbogățit cu 800 de apartamente confortabile.

De asemenea. Ia metri li- 
de betonare, planul s-a rea- 
doar în proporție de 47,6 la 
iar la metri cubi de betonare 

cu 86,9 la sută.

suprafață, presiu- 
lucrările de la o-

VASS 
mina

MOISE
Dîlj a

(Continuare în pag. 3-a)

ACTUALITATEA
Premieră festivă

ф Teatrul de Stat „Valea Jiu
lui" Petroșani prezintă azi pre
miera festivă cu piesa „Passaca- 
glia" de Titus Popovici. Specta
colul constituie uri modest omagiu 
pe care colectivul teatrului nos
tru ii aduce Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Român.

Montat în regia Mariettei Sado
va, cu decorurile artistului eme
rit Liviu Ciulei, spectacolul, este 
interpretat de actorii Gh. Iordă- 
nescu, Georgeta Nicolae, Constan
tin Dicu, Vistrian Roman, Florin 
Plaur, Dumitru Dobrin și Ion Roxin.

ф In sala clubului muncitoresc 
din Petrila este programat pentru 
mîine, la ora 18, simpozionul cu 
tema „Cercetările geologice în ta
ra noastră". Va conferenția tov. 
ing. Rusu Aurel de la exploatarea 
minieră Petrila. După conferință va 
rula un film.

ф Pe terenurile de volei de la 
Sfatul popular al orașului Petro
șani și C.C.V.J. au avut loc marț! 
întreceri de volei contînd pentru 
Spartachiada de vară a tineretului, 
întrecerile s-au soldat cu următoa
rele rezultate : C.C.V.J. — Forestie
rul 3—0; Stăruința — 6 August 
3—0.

ф Librăria „Ion Creangă" din 
Petroșani a primit noi cărți de li
teratură beletristică în valoare de 
13 000 lei.



STEAGUL ROȘU

rAspunzInd 
Înaltelor 
cerințe

Ьцрмапй cu întregul popor, co- 
■nmlțtil, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului Intimplnă in condiți
ile unui puternic entuziasm poli
tic *1 In muncă cel de-al IV-lea- 
Congres al PM.R., eveniment de 
Însemnătate istorică in viața parti
dului, a țării. Principala caracte
ristică a acestor zile premergătoa
re marelui eveniment este hotări- 
rea cu care colectivele minelor și 
Întreprinderilor muncesc pentru a 
obține noi izbinzi in înfăptuirea 
programului desăvîrșiril construc
ției socialiste elaborat de partid. 
In primele rînduri ale acestei munci 
entuziaste, exemple mobilizatoare 
și îndemn, sînt membrii gloriosu
lui nostru partid, comuniștii.

Proiectul Statutului Partidului Co
munist Român, document de im
portanță primordială în viața parti
dului, legea sa fundamentală, ridi
că la un nivel mai înalt calitatea 
do membru de partid. Pentru un 
oomunist prima sa îndatorire este 
do a fi un luptător dfrz pentru fău
rirea vieții noi, socialiste. Fiecare 
membru de partid — se arată în 
proiectul de Statut, este obligat 
„SA PARTICIPE ÎN MOD ACTIV 
LA DESAVIRȘIREA CONSTRUC
ȚIEI SOCIALISMULUI, SĂ-ȘI SLU
JEASCĂ CU DEVOTAMENT PA 
TRIA — REPUBLICA POPULARĂ 
ROMANA; SA LUPTE PENTRU ÎN
FĂPTUIREA POLITICII PARTIDU
LUI ȘI A HOTĂRÎRILOR ORGA
NELOR SALE DE CONDUCERE"

In adîncul minelor, în abataje, 
fn ateliere și fabrici, pe schelele 
șantierelor, peste tel acolo’ unde 
munca îl înnobilează pe om și-i în
frumusețează viața, comuniștii sînt 
mereu în frunte. Prin puterea e- 
xemplului personal, a cuvîntului 
înflăcărat, convingător, prin gîndl- 
rea lor creatoare, comuniștii țin 
să răspundă prin fapte înaltelor ce
rințe la care proiectul de statut ri
dică titlul de membru ai partidului.

FĂURARIICOMUNISTUL

MEREU LA ÎNĂLȚIME
Cu vocea-i domoală de om așezat 

și cam zgîrcit la vorbă, șeful de bri
gadă Burdea Nicolae, le-a arătat or
tacilor în clteva cuvinte că în cin
stea Congresului partidului se cu
vine să-și ia și ei un angajament de 
întrecere cît mai mobilizator.

— Mai încape vorbă — au răs
puns toți membrii brigăzii într-un 
glas.

— Eu unul m-am gîndit că putem 
da cel puțin 250 de tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan. O lopa
tă de cărbune în plus de fiecare om 
din brigadă, pe fiecare schimb și 
ne facem angajamentul — zise în 
glumă șeful de brigadă.

— Numai că sîntem cu abatajul 
pe terminate șl-i cam greu — se 
auzi un glas din grup.

— Pînă una alta, noi trebuie să 
dovedim mai multă inițiativă și pri
cepere. Tertninăm abatajul și ne apu
căm repede de pregătiri și a șă avem 
cărbune din belșug.

Munca în abatajul cameră nr. 108 
de la sectorul I Cimpa a început cu

forte sporite. Mînuite de brațe vîn- 
joase, perforatoarele și ciocanele de 
abataj mergeau cu spor, iar craterul 
nu mai prididea cu evacuarea cărbu
nelui. De la o lopată de cărbune în 
plus de fiecare post, pe schimb ș-a 
ajuns la patru, cinci sute de kilo
grame. Viteza de avansare mare, 
randamentul de peste 6 tone pe post, 
față de 5-5,60 tone cît este planificat, 
au făcut ca brigada să aibă extrase 
încă de la 1 iunie 50Q tone de 
cărbune peste sarcinile de plan. Dar 
și abatajul se topea văzînd cu ochii 
și iată-i pe mineri ajunși la hotar.

— Nu-i nimic — și-au spus ei. 
Ii dăm bătaie cu transversala și sui
torul de la orizontul 522 la 557, în
cepem din nou atacarea abatajului 
și o să avem de unde da cărbune.

Dacă sînt făcute trainic și bine, 
pregătirile sînt preludiul spre noi 
victorii. Asta o știu bine minerii 
din brigada lui Burdea Nicolae. Ar
măturile TH 3 din galerie, aliniate 
la zenclu se înmulțeau mereu, iar

suitorul se lungea și el. La ora cînd 
apar aceste rînduri lucrările pregă
titoare sînt terminate, iar brigada 
poate reîncepe ofensiva cărbunelui.

Străpungerea de galerii și suitori 
trainice, mărirea vitezei de avansa
re în abataje, randamentele sporite 
obținute sînt o împletire trainică de 
succese ce fac cinste membrilor bri
găzii comunistului Burdea Nicolae. 
Dar n-am vorbit nimic de calitatea 
cărbunelui și asta, neglijată, ar scă
dea mult din prestigiul brigăzii, 
iar brigada lui Burdea ține mult la 
prestigiul ei. Calitatea cărbunelui se 
află doar mereu pe prim plan. Nici 
un vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist vizibil constituie o preocu
pare permanentă a întregii brigăzi. 
Rezultatul e și el pozitiv. In loc de 
penalizări, brigada obține adeseori 
prime de calitate. O asemenea primă 
de 800 de lei a primit în una din 
lunile trecute.

Așa e brigada comunistului Bur
dea Nicolae mereu și in toate pri
vințele la înălțime-

FAPTA DEMNĂ DE LAUDĂ
...6 iulie 1965. O zi obișnuită de 

muncă. In separația minei Vulcan 
munca se desfășura în mod normal. 
Silozurile încăpătoare înghițeau în 
pintecele lor cantități mari de cărbu
ne. De sub buncărele silozurilor loco
motiva R. 5 condusă de mecanicul co
munist Precup Petru și de fochistul 
Comarov Vasile trăgea într-una va
goanele încărcate cu cărbune si 
aducea alte convoaie spre încărca
re. La ora 10 și 25 de minute, lo
comotiva tocmai trăsese sub siloz 
un nou convoi de vagoane cînd un 
strigăt de ajutor se auzi din apro
piere.

«— Ajutor ! Săriți, s-a aprins casa.
Spre a întări acest strigăt de alar

mă, prin acoperișul unei case din 
apropierea liniei ferate ce deser
vește separația se înălțau coloane 
de fum.

Telefonul de la separație a înce
put să zbîrniie insistent.

— Alo 1 corpul de pompieri din 
Vulcan ?

— ... ?
— Veniți repede, e un incendiu la 

una din casele de lingă separație.
Mașina formației Р.С.1. s-a pus re

pede în mișcare, gonind cu viteză 
spre lpcul incendiului. Orice clipă 

. era prețioasă, Viului. care bătea cu 
putere amenința să exțindă incen
diul. Atunci comuniștii Precup Pe
tru și Comarov Vasile, împreună 
cu utemiștii Varga Iosif și Fodor 
Bela de la manevră s-au îndreptat 
în grabă cu locomotiva spre lo
cul incendiului. In același timp 
alergau spre foc și comunistul Bir- 
ta loan, secretarul organizației de 
bază U.T.M. de la separație. Comu

nistul Birta a cuplat In grabă un 
furtun la rezervorul locomotivei și 
peste cîteva clipe șuvoiul de ăpă 
ș-a năpustit asupra focului localizîn- 
du-1. In scurtă vreme a sosit și for
mația de ротріеті și focul a fost 
stins fără a fi provocat multe pa
gube.

Fapta demnă de laudă a celor trei 
comuniști și a celor doi utemiști a 
fost apreciată de tovarășii cu care 
ei lucrează și care i-au felicitat căl
duros.

Spiritul lor de abnegație, faptul 
că sînt mereu exemplu în muncă, 
în activitatea obștească, îi fac să fie 
apreciați și stimați de întregul co
lectiv în car* își desfășoară activi
tatea-

D. ALBESCU 
corespondent

FRUMUSEȚII

VULCANULUI
Vulcanul alătură istoriei sale de 

secole elementele unei tumul
tuoase tinereți. Pămîntul său, a 
fost călcat de 
vechii daci, de 
cuceritorii ro
mani pe vechiul 
drum ce leagă 
cîmpiile Dunării 
de Podișul Tran
silvaniei. Era 
industrială a dat 
aici naștere u- 
neia din cele mal 
mari mine, pe 
care capitaliștii au inundat-o cu 
mai bine de trei decenii in urmă, 
pentru a arunca spectrul necruțător 

al mizeriei, șo
majului și șl 
morții asupra a- 
celora care, ur- 
mînd îndemnul 
de luptă al co
muniștilor, ale
seseră primul 
consiliu -comu
nal muncitoresc. 
Vulcanul rămă

sese pustiu, îne
cat în propriile-i ruini...

Iată însă că tocmai bătrînul Vul
can te întîmpină astăzi mai tjnăr
ca oricînd. Cu 
mult înainte de 
a-i călca pragul, 
el îți înfățișează 
siluietele ma- 
jestoase ale ce
lor mai Înalte 
blocuri de locu
ințe din Valea 
Jiului. E cartea 
lui de vizită, e 
unul din buche

sul partidului. O înaltă cinste și, 
in același timp, o mare încredere 
clștigală prin muncă plină de de
votament pentru cărbune mult șt 
de calitate, pentru formarea de 
mineri de nădejde, pentru înche
garea unei brigăzi cu cate colec
tivul minei Lupeni se poate, in
tr-adevăr. mîndri.

Lui Ghioancă. Sabin i s-a încre
dințat conducerea brigăzii cu opt 
ani în urmă. Tînărul brigadier și-a 
dat seama că pentru a fi la înăl
țimea sarcinilor, pentru a îndrep
tăți încrederea acordată, trebuie 
să formeze oameni, să facă din

sie și alții pe care Ghioancă i-a 
recomandat în fața organizației de 
partid și i-a ajutat să devină co
muniști.

Nucleul comunist al brigăzii a 
militat pentru dezvoltarea în rin- 
durile minerilor a trăsăturilor îna
intate, specifice omului nou, fău
ritor al socialismului. Drept rezul
tat, peste 60 dintre oamenii bri
găzii sînt calificați ca mineri sau 
ajutor-mineri, iar în prezent alți 8 
tovarăși din brigadă urmează cursu
rile de calificare. Paralel cu stimu
larea interesului pentru stăpînlrea 
temeinică a tainelor mineritului,

în cel mai mare 
dintre frontalele Lupenlulul

O simplii comparație este edifi
catoare pentru a pune in eviden
ta aportul brigăzii lui Ghioancă 
Sabin nu numai Ia realizarea pla
nului de producție al sectorului, ci 
și al întregii mine. Sectorul V al 
minei Lupeni are un plan zilnic 
de 420 tone. Planul zilnic al bri
găzii lui Ghioancă Sabin se ridică 
la 470 tone. Acolo, în marele fron
tal de pe stratul 3, lung de 108 m 
fi Înalt de aproape 3 m se află, 
deci, unul din principalele izvoare 
ale cărbunelui pentru cocs. Iar 
cei care dau viață acestui izvor 
șlnt ortacii lui Ghioancă Sabin-

brigadierului acestui abataj i-a 
revenit o înaltă cinste.- aceea de 
a participa ca delegat la Congre

brigada lui un colectiv puternic, 
unit, pregătit pentru învingerea 
greutăților. Așa l-a învățat orga
nizația de partid, și iată-1 astăzi, 
împreună cu brigada iui, în cel 
mai mare dintre frontalele Lu- 
pontului I

Un fapt reflectă răspunderea cu 
care comunistul Ghioancă s-a 
preocupat de creșterea și forma
rea oamenilpr. Acum opt ani, în 
abatajul lui lucrau doar doi mem
bri de partid. Acum, din cei 98 
ortaci, Cîfi numără brigada, 20 
sînt membri și candidați de partid. 
Printre ei se numără șefii de schimb 
Reșitaru Ilie, Boca Samoilă, Cîrdel 
Mihai, minerul Clmpeanu Mana-

comuniștii din brigadă au militat 
eu perseverență pentru disciplină, 
pentru răspundere în muncă. In 
prima jumătate a acestui an, din 
cei aproape o sută de mineri ai 
brigăzii, unul singur a făcut o ab
sență nemotivată, anume vagone
tarul Tudor Tudor. Una singură, 
dar nici aceasta n-a rămas neob
servată. Minerii au luat în discu
ție această abatere de la discipli
na muncii șl de atunci în brigadă 
nu s-a mai vorbit de absente ne
motivate,

Avînd un asemenea colectiv, 
Ghioancă Sabin a putut rezolva 
probleme grele. Una dintre acestea 
este legată de calitatea cărbunelui.

In primul trimestru al acestui an. 
brigada lui Ghioancă a fost pena
lizată pentru depășirea procentu
lui admis de șist cu 2 000 tone de 
cărbune. Ghioancă și ortacii săi 
au analizat critic propria lor mun
că și au căzut cu toții de acord 
că chiar în împrejurările defavo
rabile create de apariția interca- 
lațiilor, brigada poate da cărbune 
de calitate. Condiția este ca fie
care ortac să aleagă șistul cu 
grijă. Fiecare comunist a primit 
sarcina de a-și îndemna ■ ortacii 
din jur să nu lase bucățile de șist 
în Cărbune, să fie ei Înșiși exem
ple în această direcție. Si au reu
șit. Dovada: în cel de-al doilea 
trimestru al anului, brigăzii lui 
Ghioancă nu i s-a rebutat nici un 
vagonet de cărbune pentru șist vi
zibil f

Peste clteva zile, brigadierul ce
lui mai mare frontal al Lupeniulul 
își va lua rămas bun de la ortaci, 
pentru a participa, alături de de
legații comuniștilor din întreaga 
țară, la Congresul partidului. Ctnd 
își va lua rămas bun de la ei. or
tacii brigăzii îi vor încredința, cu 
siguranță, sarcina de a raporta 
partidului că în cinstea Congresu
lui și-au Îndeplinit și depășii an
gajamentul anual de întrecere că, 
împreună cu toți minerii Lupenlu- 
lui, sînt pregătiți să îndeplinească 
exemplar noile sarcini încredințate 
de partid prin luminosul program 
de înflorire a României socialiste 
înfățișat în proiectele Directivelor.

I. BRANEA

tele de blocuri care, alături de ce
lelalte cartiere noi, de mina re
născută, de preparafia Coroești — 

vlăstar al șese- 
nalului — for
mează adevărata 
tfnerete a Vul
canului.

Dacă vreți să 
faceți cunoștință 
cu cei care dă
ruiesc orașului 
aceste frumuseți 
trebuie urcate 
schele. ȘI, prin

tre cei mai buni constructori, ca- 
re-și dăruiesc cu prisosință pasiu
nea, talentul întreaga putere de 
muncă tinereții

pe 
pnncl- 

Corceani 
zidarul 

Teo- 
fierarul 

Nlstor 
pe dul- 
Nicolae

Vulcanului, 
vom găsi 
maistrul 
pal
Otto, pe 
Popescu 
dor, pe 
betpnfst 
Nicolae, 
gherul
Gheorghe, pe 
macaragislul Fuișer loan (ale că
ror fotografii 
dine, de sus în

le prezentăm In or- 
jos). Acești construc-

tori comuniști au fost primii din 
Valea Jiului care au îmbrățișat
metoda de construcție a blocurilor 
prin glisare. Uriașa instalație de 
pește 10Q tone a cofrajului glisant 
șe șppune voinței lor, făcînd să 
crească văzînd cu ochii noi și noi 
blocuri cu multe etaje.

Adevărați făurari de frumu
sețe...
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' îmbunătățirea ealitătii 
firelor de mătase

Ne aflăm la jumătatea ultimului 
an al șesenalului. Făcînd bilanțul 
realizărilor din această perioadă, 
constatăm cu mîndrie că atît la pro
ducția de fire cit și la cea de sul
fura de carbon am obținut o depă
șire substanțială atît ca volum cît 
și ca ritm de creștere a producti
vității muncii față de prevederile 
inițiale. In anii 1960-1964 colectivul 
fabricii noastre a dat peste plan 94 
tone fire de mătase, 35 tone șulfu 
ră de carbon; a sporit productivi
tatea muncii cu 17,2 la sută, în ra
port cu anul 1959, iar valoarea eco
nomiilor realizate s-a ridicat la 
2 274 000 lei. Din rezultatele muncii 
din acest an (mai bine de 13 tone 

'* ‘ fire și 30 tone sulfura de carbon 
' date peste plan) reiese că la majo

ritatea indicatorilor de plan șe vor 
obține depășiri substanțiale.

Dacă în privința productivității 
muncii și a prețului de cost ne 
încadrăm în sarcinile stabilite, în 
schimb cu calitatea stăm slab. Ne 
aflăm la jumătatea celui de-al doi
lea an de cind angajamentul asu
mat privitor la calitate nu este rea
lizat. Cauzele se cunosc. Ele sînt 
multiple, unele de natură obiecti
vă, altele de natură subiectivă.

Este adevărat că, deși se așteap
tă cam de mult, încă nu s-a primit 
ajutorul organului tutelar, respectiv 
al Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei în rezolvarea problemei 
apei industriale, construirea unei 
noi sț’flătorii de bobine și dotarea 
secției de finisaj textil cu mașini 

■’ noi, moderne. Dar ar fi greșit să nu
/ se recunoască că nici nu au fost 

' folosite toate căile care duc la îm
bunătățirea calității firelor de măta
se. Nu s-a făcut mai nimic în direc

Ritmul lucrărilor de investiții subterane 
trebuie mult grăbit 4

’ ^гтагв &in PaS- l'a) 

rizpntuf *440 și viiturile de apă pe 
acest orizont.

Totodată, din cauza presiunilor 
s-a impus un volum sporiț do lu
crări de betonare față de cel pla
nificat, în detrimentul avansărilor 
la lucrările de săpare. Acestea au 
fost greutățile.

In ce a constat insă preocuparea 
( conducerii tehnico-adminiștrative a 

sectorului și a conducerii E.D.M.N 
pentru a învinge greutățile, pentru 
a valorifica rezervele interne și a 
mobiliza forțele colectivului in sco
pul obținerii unor rezultate mulțu
mitoare ?

Adevărul e că pentru învingerea 
greutăților ivite au fost luate o se
rie de măsuri. S-a îmbunătățit ae- 
rajul la unele lucrări; a fost stră
puns suitorul pentru aeraj din blo
cul VI suprafață, au fost trecute 
la lucrări de săpare mai multe bri
găzi ce executau diferite genuri de 
lucrări; s-au mai atacat in plus și 
alte lucrări de săpare și amenajare 
la orizontul 670 blocul V etc. E- 
fectivul sectorului a fost completat, 
lucrările de investiții au fost pla
sate cu brigăzi omogene cum sini 

ția perfecționării vechiului utilaj, că 
să corespundă cerințelor de calitate 
mereu crescînde, nici în direcția in
troducerii pe scară largă a aparate
lor de măsură și control fără de 
care nu se poate concepe respec
tarea parametrilor de fabricație, o 
chimie industrială modernă.

De un timp se simte tot mai mult 
necesitatea perfecționării tehnologiei 
de fabricație în condițiile stării de 
uzură a utilajelor, adaptarea unei 
tehnologii diferențiate în raport cu 
tipurile și caracteristicile reale (și 
nu cele nominale) ale utilajelor și 
instalațiilor din dotatie. Se simte 
deci nevoia unei activități creatoare, 
fecunde, din partea corpului tehni- 
co-ingineresc, bazată pe cercetare 
științifică, care să aducă lumină în 
apariția unor așa-zișe „fenomene" 
în procesul de producție care in
fluențează negativ calitatea.

Pentru îmbunătățirea calității pro
ducției este necesară lichidarea a- 
salturilor de la sfîrșiț de lună, or
ganizarea și planificarea producției 
astfel încît să Se asigure ritmicitatea 
ei.

Viitorul cincinal pune în fata co
lectivului Fabricii de fire artificiale 
.— Lupeni sarcini mobilizatoare, pe 
deplin realizabile. Lichidînd lipsuri
le de pînă acum și pornind pe căi
le sigure ale creșterii producției si 
productivității muncii, pe căile îm
bunătățirii calității firelor, descope
rind și utilizînd toate rezervele-in
terne vom reuși să raportăm parti
dului traducerea în viață a sarcini
lor care ne stau în față.

A. PASCU 
tehnician normator 
„Viscoza" Lupeni

cele conduse de minerii Gașpar 
Mihai, Kadar Grigore.

Care a fost însă eficiența măsu
rilor aplicate pîhă acum ? Iată o 
întrebare la care, avîndu-se în ve
dere rămînerea sub plan lună de 
lună pe cele 6 luni ale anului, cu 
greu i se poate găsi un răspuns 
mulțumitor 1 Ar fi foșt bine dacă 
conducerea sectorului și-ar fi con
centrat atenția spre acele lucrări 
care au prezentat condiții mai op
time în vederea obținerii unor vi
teze de înaintare sporite; cazul 
galeriei transversale din puțul orb 
nr- 1 orizontul 525, blocul I, al 
transversalei principale diti blocul 
V, orizontul 607, transversalei prin
cipale spre stratele acoperitoare de 
la orizontul 440 etc.

La aceste lucrări, o mai bună or
ganizare a muncii și a aprovizio
nării ar fi asigurat obținerea unor 
viteze duble față de cele realizate 
Iată calea spre ieșirea dip impasul 
în care se află sectorul: sporirea 
vitezelor de înaintare la lucrările 
care beneficiază de condiții mai 
bune. Dar această presupune mai 
multă perseverență, răspundere spo
rită față de obligațiile profesionale 
și inițiativă atît din partea brigă

Brigada lui Cîșlaru Ion (în fotografie, în mijloc) de Ia șectgrul III, 
este una dintre brigăzile care se evidențiază lună de lună în lupta pen
tru mai mult cărbune la mina Petrila.

Spre cota cea mai înaltă
(Urmare din pag. l-a)

Poate că pentru neinifiati asta 
nu spune mult. Dar asta înseamnă 
garanția realizării unui bloc în 
circa 110 zile, și asta trebuie, să 
spună ceva. „Nu e posibil ce vrem 
noi — au spus unii. E prea mult 
și nu vom reuși decît să pierdem 
timp". Curajoșii, temerarii, însă, 
n-au abandonat ideea pe care au 
hrănit-o cu muncă și speranța. 
Dreptatea a fost de partea curajo
șilor. Acum nimeni nu se mâi în
doiește de reușita experiențe!. A 
fost mai greu la primele două ni
vele. Pe urmă mecanismul compli
cat al execuției a început să func
ționeze fără zăbavă. „Am cheltuit 
șuta — obișnuiesc să spună acum 
constructorii de la Lupeni — dar 
am ciștigat mia. Ne-ат făcut prie

zilor, eît, mai ales, din partea ca
drelor tehniee (a maiștrilor mineri) 
și chiar a conducerii sectorului- 
Cerințele principale pe care trebuie 
să le aibă în vedere colectivul și 
mai ales conducerea tehnică sînt 
sporirea vitezelor de avansare, îm-, 
bunătătirea aprovizionării brigăzi- j 
lot, folosirea din plin a celor 8 Ore 
de: muncă, întărirea asistenței teh
nice, folosirea maximă a utilajelor 
eu care este dotat sectorul. Prin 
îmbunătățirea calității lucrărilor de 
investiții, nu vor mai intra în pre
siune galeriile (cazul galeriei direc
ționale în culcușul stratului 3, ori
zontul 667, blocul I partea estică 
și vestică etc.) Important pentru 
prevenirea intrării în presiune a 
lucrărilor miniere este ca galeriile 
direcționale să fie săpate în culcu
șul stratului 3, la 40—45 m 1 de 
strat, fiind scoase astfel din sfera 
de influență a presiunilor dinami
ce generate de stratul 3.

Iată cerințele cărora trebuie să 
le facă față minerii și tehnicienii 
sectorului de investiții al minei 
Dîlja spre a fi la înălțimea sarci
nilor ce le revin în vederea des
chiderii viitoarelor cîmpuri de căr
bune 1 

ten dintr-un adversar de temut ar 
nostru.- timpul. Vom „merge" mai 
încet cu glisarea dar cîștigăm în
treit acest timp creînd front de 
lucru pentru executarea tuturor 
lucrărilor interioare pe care creja 
le-am început".

Socoteală perfect gospodăreasca. 
Lupenenii ац gospodărit bine și 
suta și mia. Au cîștigat timp acolo 
unde în mod obișnuit șe risipea 
mai mult.- la turnarea planșeelor 
și la finisarea exterioară. Bine, foar
te bine. La experienfa lor, vom 
mai reveni. Facem acum doar ci- 
teva notații pe marginea succesu
lui experienței. Ochii văd și inima 
se bucură de ce văd ochii. Am 
privit panorama orașului de la înăl
țimea etajului șapte. Am închis 
pentru o clipă ochii șt mi-am ima
ginat cum va arăta ea privită noap
tea de la înălțimea сеіці de-al 
unsprezecelea nivel. Frumos, foar
te frumos. Frumosul te trimite la 
oamenii care îl înfăptuiesc. Ceea 
ce am spus, impresionează ochiul. 
Este însă un fapt care impresio
nează sufletul: atmosfera proprie 
pentru muncă și creație care există 
aici și pe care am mai întîlnit-o 
de altfel și la Petrila. Entuziasmul 
a fost dozat în măsură egală în fie
care formație de lucru. El devine 
sinonimul atributului comunist. EI, 
comuniștii au fost cei care au spri
jinit cu toate puterile lor ideea 
născută la conducerea șantierului. 
Ei sînt cei care s-au pus in frun
tea luptei, pentru transpunerea în 
viată a inițiativei.

Риіга іпргіиШа 
tmjtlilelor шШішір

La spitalul din Lonea s-a înche
iat recent cursul de împrospătare 
a cunoștințelor profesionale ale 
cadrelor medico-sanitare. In cadrul 
cursului s-au predat cunoștințe des
pre1 cele mai noi metode de trata
ment medical a diferitelor afecțiuni 
și accidente. La examenul ținut la 
încheierea cursului au dat răspun
suri bune tov. Popescu Stelian, 
Balasy Gliizelă, lonescu Lucia și 
alții.

MERCA TEODOR 
corespondent

A apărut

Ktiillg № Intitililii 
te IM i Райййііі 

Nr. 3/1965
A apărut nr. 3/1965 al Revistei 

Analele Institutului de Istorie a 
Partidului de pe lingă С C al 
P.M.R.

Revista se deschide cu editoria
lul : „Măreț program de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste".

La rubrica Articole, revista pu
blică următoarele materiale: „Dez
voltarea economiei naționale în ^nii 
1955-1960; „Victoria socialismului 
în România", de Gh. Surpat; „Con
tribuția intelectualității la lupta an
tifascistă din România (1933-1944), 
de Titu Georgescu; „Lupta muncito
rilor metalurgiști din România împo
triva exploatării capitaliste și a pe
ricolului fascist (1934 ■— februarie 
1938)", de Gh. I. Ioniță și C. Boto- 
ran.

Rubrica Comunicări inserează : 
„Istoria Rezistenței și noua gene
rație din R.P.R.", de Gh. Matei; 
„Studierea istoriei Rezistenței în în- 
vătămîntul de toate gradele din 
R.P.R.", de A. Petric; „Manifestații 
de protest ale maselor populare din 
Arad împotriva dictatului de la Vie- 
na (septembrie 1940)", de Tr. Bu- 
nescu; „Participarea delegațiilor ro
mâne la Congresele internaționale 
antifasciste din anii 1933-1934", de 
I. Babici,- „Acțiuni ale șomerilor din 
București în anii crizei economice 
(1929 — februarie 1933)“, de V. Pe- 
trișor, T. Pintean. La rubrica Discu
ții revista publică : „Unele aspecte 
privind poziția partidelor politice 
din România in preajma instaurării 
dictaturii regale", de Al. Oft. Savu.

Rubrica Documente cuprinde i 
„Documente privind . poziția inte
lectualității.satelor față de răscoala 
țăranilor din 1907". Revista mai 
cuprinde rubricile: Recenzii și no
te bibliografice.

PUBLICITATE

ANUNȚ
Cooperativa „JIUL" din Pe

troșani, ,
aduce la cunoștința popu

lației
că a ÎNFIINȚAT O SECȚIE 

CARE EXECUTA LA CERE* 
RE MONUMENTE FUNERARE 
DIN MARMURA ȘI MOZAIC 
CU MATERIALUL COOPERA' 
TIVEI ȘI CU PLATA IN 
RATE.

Șolicitanțil se vor adresa la 
sediul unității din Petroșani, 
strada V. Conta nr. 10 (în 
curtea boiangeriei).

PROGRAM
îo

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Dansuri interpretate de fanfară; 
5.15 Jurnalul satelor; 5,25 Mici 
piese instrumentale; 5,45 Melodii 
vesele,- 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic,- 6,10 Ritm și voie 
bună; 6,35 Cîntă viorile; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 Cintă Nilla Pizzi și 
Emilio Pericoli; 7,30 Sfatul medi
cului : consumul igienic al fruc 
telor,- 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Salut voios de pionier,- 8,00 Su
marul presei; 8,06 Pagini orches
trale din opere comice și operete; 
8,35 Folclor muzical transilvănean; 
9.00 Călătorie pe aripile melodi
ilor,- 9,45 Recital: Elisabeth
Schwarzkopf; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Teatru la microfon; 
„Postul X" de Constanța Bratu.- 
10,55 Pagini din operete; 11,25

DE RADIO
iulie

Muzică de estradă; 11,45 Piese 
distractive interpretate de fanfa
ră; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
Concertul în Fa pentru pian șl 
orchestră de Gershwin; 12,37 Me
lodii populare; 13,07 Pagini din 
operele lui Donizetti; 14,00 Buletin 
de știri; 14,10 La microfon muzica 
ușoară; 15,00 „Drag mi-e cîntecul 
și jocul"; 15,30 Soliști și formații 
de muzică ușoară; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 16,15 
Cintece de Gheorghe Dumitrescu,- 
16,30 Emisiune de basme,- 17,00 
Melodii... melodii —- muzică ușoa
ră,- 17,30 In slujba patriei; 18,00 
Piese instrumentale; 18,15 La a- 
ceastă oră, melodia populară pre
ferată,- 18,50 Tribuna radio; .19,00 
Caleidoscop muzical; 20,00 Radio- 
gazeta de seară; 20,30 Cîntă Nancy 
Sinatra și Gene Vincent; 20,45 

Noapte bună, copii,- 20,55 Recital 
de operă Octav Enigărescu; 21,15 
„Cîntare omului" de Tudor Ar- 
ghezi; 21,45 Cîntă formația Hpria 
Moculescu; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 
Recitalul violonistului Ștefan 
Gheorghiu; 22,35 Interpreți de mu
zică ușoară; 22,50 Rapsodie de 
Mircea Basarab; 23,07 De la o me
lodie la alta,- 23,52 Buletin de
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de
știri; 7,35 Muzică ușoară interpre
tată de Georges Guetary; 7,50 
Mozaic muzical; 8,30 Interpret! ro
mâni de operă; 9,00 
Știri; 9,03 Prelucrări 
9,30 Radioracheta 

Buletin de 
de folclor; 
pionierilor;

10,00 Simfonia a VI-а „Șempliee'’
de Cari Nielsen; 10,35 La braț cu
muzica ușoară; 11.00 Buletin de 
știri; 11,15 Din viața de concert 
a Capitalei; 12,00 Muzică popu
lară; 12,29 Muzică de eameră pre- 
clasică; 13,00 Buletin de știri; 13,03 

Muzică de promenadă interpretată 
de fanfară; 13,30 Limba noastră; 
13,40 Concert de prinz; 14,35 Fan
tezii de estradă; 15,00 Buletin de 

, știri; 15,10 Laureați ai Concursu
lui internațional „George Eneșcu" 
— 1964,- 15,30 Din țările socialiste; 
16,00 Soliști și formații artistice 
de amatori din fabrici și uzine; 
16,20 Sport; 16,30 Poemul coregra
fic „La Peri" de Paul Dukas; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
17,15 Recital de operetă — Vait 
Niculescu; 17,30 Sfatul medicului: 
consumul igienic al fructelor; 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Program muzical dedicat fruntași
lor In întrecerea socialistă in 
cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului; 19,Q0 Buletin de 
știri; 19,05 Șelectluni din opereta 
„Neapole sub sărutul focului" de 
Rascel,- 19,30 Școala șl viața,- 19,50 
De la charleston la surf,- 20,30 
Piese corale clasice,- 20,40 Cîntă 
Vlad Dionisie și Nicu Stănșscu,- 

21,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 21,20 „Festival Mamaia 
1963 și 1864"; 21,45 Ciclul de lie
duri „Dragoste și viață de femeie" 
de Robert Schumann; 22,08 Seara 
tangourilor și valsurilor nemuri
toare; 22,30 Literatura româneas
că peste hotare; 22,40 Șelectluni 
din opereta „No, no Nanette" de 
Youmans; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Pagini din muzica preclasi
că; 23,35 Melodii în noapte; 0,52 
Buletin de știri.

Cinematografe
Î6 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Merii sălbatici; REPUBLICA: Ne 
asumăm răspunderea; LONEA: © 
stea cade din cer,- ISCRONI: Via
tă ușoară; ANINOASA: Căliți In 
foc; LUPENI — CULTURAL : Iano- 
șik,- BÂRBATENI: Dragoste la zero 
grade.

'i
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AL МЕД EOHGRES 
IHTEAHAJIONAL MINIER

LONDRA 14. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite:

La Londra se desfășoară lucrările 
celui de-al IV-lea Congres interna
țional minier la care participă pes
te 1 400 de delegați și invitați din 
40 de țări. Din R. P. Română par
ticipă o delegație alcătuită din re
prezentanți ai Ministerului Minelor 
și' Energiei Electrice, Trustului mi
nier Oltenia și ai Institutului de 
mine din Petroșeni.

Tema principală a congresului o 
constituie progresul tehnic realizat 
în industria minieră și probleme 
ale cercetărilor științifice experimen
tale. Lucrările se desfășoară pe ba
za examinării unor grupe de pro
bleme ca: metodele de producție 
(îndeosebi mecanizarea), organizarea 
procesului de producție, cercetările, 
transportul, importanta combustibilu
lui în economia națională. In refe
ratele prezentate la congres este 
expusă experiența din industria mi
nieră a diferitelor țări. Delegația 
română a prezentat miercuri un 
referat privind cercetările aplicate 
în industria minieră din țara noas
tră.

Declarația Ministerului fllateiilor Externe 
al I. D. Vietnam adtesaia guxetnnlui Ш.

HANOI 14 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

R.D Vietnam a dat publicității la 
14 iulie o declarație în care con 
damnă guvernul S.U.A. pentru in 
tensificarea războiului împotriva 
R.D. Vietnam.

In țjumai cinci zile, de la 9 la 13 
iulie 1965, se subliniază în decla
rație, avioanele americane au bom
bardat și mitraliat în repetate rîn- 
duri numeroase regiuni populate 
și capitala provinciei Yen Bai, 
precum și regiuni populate din 
provinciile Nghe An, Thanh Hoe,
Phu Tho și Son La. La 11 iulie, avi
oane cu reacție americane ău bom
bardat și mitraliat capitala pro
vinciei Lao Cai.

Acord la sfîrșitul tratativelor 
franco-algeriene în domeniul hidrocarburilor

PARIS 14 (Agerpres).
Tratativele franco-algeriene în 

domeniul hidrocarburilor s-au în
cheiat marți. început în noiembrie 
1963, acest dialog „lung și dificil" 
după cum apreciază France Pres- 
se, a luat sfîrșit cu obținerea unui 
acord. Patru puncte au stat la baza 
îndelungatelor convorbiri: îmbună
tățirea statutului actual al compani
ilor care acționează în Sahara (mai 
precis sporirea cotei-părți a venitu
rilor statului algerian), condițiile de 
exploatare și comercializare a zăcă
mintelor de gaze algeriene, cola

Lucrările Congresului Mondial pentru pace
HELSINKI 14 — Trimisul special 

Agerpres, N. Ionescu transmite:
Comisiile constituite în cadrul 

Congresului Mondial pentru pace, 
independentă națională și dezarma
re generală s-au întrunit miercuri 
pentru a adopta comunicările — în
tocmite de comitetele de redactare 
— care urmează să fie prezentate 
joi în ședința plenară.

In comisia întîia, care dezbate 
problema vietnameză și în comisia 
a șaptea, ale cărei lucrări au fost 
consacrate măsurilor în vederea 
creării unei atmosfere favorabile 
păcii, au fost adoptate documen
tele respective. Celelalte comisii — 
care discută probleme privind eli
berarea popoarelor de dominația co
lonială și lupta pentru suveranitate 
națională (comisia 2), interzicerea 
armelor nucleare și crearea de zo
ne denuclearizate (comisia 3), lichi
darea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial și problemele se
curității europene (comisia 4), pro
blemele independenței economice 
(comisia 5), consecințele sociale și 
economice ale cursei înarmărilor (co
misia 6) și-au continuat lucrările în 
cursul după-amiezii și serii.

Grupul de lucru, alcătuit din re-

Este pentru prima dată, se men
ționează în declarație, cînd avioa
ne americane pătrund foarte adîne 
pe teritoriul R. D. Vietnam, făcînd 
un nou pas extrem de primejdios 
in „escaladarea" războiului, ame- 
nințind serios pacea in Indochi
na și în Asia de sud-est.

Guvernul R. D. Vietnam, se ara
tă în declarație, protestează îm
potriva noilor aventuri militare a- 
mericane și cere cu hotărire ca 
guvernul S.U.A. să pună capăt ac
telor de război împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze războiul 
agresiv în Vietnamul de sud, să-șl 
retragă toate trupele și armamentele 
de acolo, să respecte și să aplice 
cu strictețe acordurile de la Ge
neva din 1954.

borarea franco-algeriană în domeniul 
cercetărilor și exploatării, unor noi 
zăcăminte petrolifere și industriali
zarea Algeriei începînd cu domeniul 
petrolului. Potrivit acordului inter
venit, Franța și Algeria vor crea o 
companie petrolieră comună de stat 
care va exploata toate noile zăcă
minte de petrol și gaze. Pe baza 
creșterii cantităților de țiței extras 
din Sahara — de la 27 000 000 to
ne anual în prezent la circa 
40 000 000 tone — statul algerian 
speră să obțină un spor considera
bil al veniturilor. 

prezentanți ai fiecărei delegații, care 
a examinat problemele privind 
mișcarea mondială pentru pace și 
organizarea Consiliului Mondial al 
Păcii și-a încheiat lucrările. A fost 
adoptată hotărîrea de a se alege 
un nou Consiliu Mondial al Păcii. 
Din Consiliu fac parte aproxi
mativ 500 de personalități care re
prezintă mișcarea pentru pace din 
104 țări. Din partea mișcării pen
tru pace din R. P. Română au fost 
aleși în Consiliul Mondial al Pă
cii — Athanase Joja, Horia Hulu
bei, Geo Bogza, Nestor Ignat și 
Sanda Rangheț.

In legătură cu propunerile făcu
te în sensul modificării organizării 
și funcționării viitorului consiliu s-a

Wilson îngrijorat
de înarmarea nucleară a R.F.G.

LONDRA 14 (Agerpres).
Premierul britanic, Harold Wil

son, a avertizat că orice pas al 
Germaniei occidentale spre acumu
larea de armament nuclear, „pro
voacă încordare în alianța occiden
tală și va avea urmări deosebit de 
periculoase", scrie comentatorul 
diplomatic al ziarului „The Sun", 
referindu-se la declarația primului 
ministru englez făcută la recepția 
oferită la Asociația ziariștilor 
străini din Londra.

„In acest caz, nu o singură, ci 
mai multe puteri aliate ar fi ne
voite să procedeze la o reconsi
derare a atitudinii lor față de 
N.A.T.O.", a adăugat Wilson.

Premierul britanic a răspuns 
apoi la o întrebare a unui ziarist 
vest-german, care i-a cerut să-șl 
spună părerea în legătură cu de
clarația ministrului de externe al 
R.F.G., Schroder, referitoare la fap
tul că Germania occidentală „va 
fi nevoită să-și procure" arma ato
mică, dacă nu vor fi realizate pro-

Sesiunea Consiliului N.A.T.O.
PARIS 14 (Agerpres).
Consiliul permanent al N.A.T.O. 

și-a încheiat ieri seara lucrările, și 
participanții au părăsit capitala 
franceză pentru a se reîntoarce în 
țările lor. Sesiunea a fost mai mult 
un prilej de informare reciprocă 
în probleme de interes comun. Ea 
a fost dominată de expunerea sub
secretarului de stat al S.U.A., Geor
ge Ball : cu privire la politica ame
ricană în Vietnam. Așa cum se pre
văzuse dinainte, expunerea lui Ball 
nu a cuprins nici un element nou, 
limitîndu-se la repetarea unor po
ziții generale care caracterizează po
litica Washingtonului în sud-estul 
asiatic. Agenția France Presse ca
lifică prezenta lui Ball la Paris ca 
fiind o „misiune mai ales psiho
logică" menită să obțină „înțele
gerea" aliaților atlantici pentru ac

hotărît ca peste șase luni să fie 
convocați reprezentanții mișcărilor 
pentru pace, în scopul adoptării 
hotărîrilor definitive. In prealabil, 
acestea vor fi examinate în cadrul 
fiecărei organizații naționale.

La invitația delegației finlandeze 
a avut loc o dezbatere — la care 
au participat numeroși delegați — 
cu tema „Cum pot contribui oame
nii de cultură la menținerea păcii 
mondiale".

Totodată, au continuat reuniunile 
pe profesii. La 14 iulie s-au întîl- 
nit și au vorbit despre munca și ex
periența lor medicii, juriștii, oame
nii de știință, personalitățile reli
gioase, tinerii — prezenți Ia con
gres.

iectele de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

Primul ministru, scrie observato
rul ziarului „The Sun", și-a expus 
clar părerea în această problemă, 
amintind intesrzicerea (înarmării 
atomice a R.F.G. — N. R..) prevă
zută de acordurile de la Paris re
feritoare la crearea Uniunii Euro
pei occidentale.

ECUADOR
Puternice demonstrații 
antiguvernamentale

QUITO 14 (Agerpres).
Noi valuri de manifestații anti

guvernamentale au avut loc marți 
la Guayaquil, cel de-al doilea oraș 
ca mărime din Ecuador. Participan- 
ții Ia aceste demonstrații, în majo
ritatea lor studenți, au cerut demi- 
sionarea guvernului juntei militare, 
revenirea la un regim constituțional, 
crearea unui guvern civil și elibe
rarea deținuților politici.

țiunile S.U.A. în Vietnam. Dar, par
ticipanții la sesiune au fost ne- 
voiți să țină cont de opinia pu
blică din țările lor și de temerile 
care se exprimă față de escalada
rea războiului în Vietnam.

„In ansamblu, conchide France 
Presse, scurta sesiune a Consiliu
lui Atlantic a permis un schimb de 
vederi — fără prea mare origina
litate — asupra Vietnamului".

La sesiune au fost expuse poziții 
ale participanților în diferite alte 
probleme, ca de pildă, problema ci
priotă, situația din Malayezia, pro
blema înarmării nucleare a N.A.T.O. 
și altele.

Sesiunea a prilejuit însă nume
roase întrevederi bilaterale în ca
drul cărora au fost abordate, în
deosebi, problemele referitoare la

Sărbătoarea aatioială 
a popaiiiii francez

PARIS 14 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite :

Festivitățile prilejuite de sărbă
toarea națională a poporului fran
cez — 14 iulie — s-au desfășurat 
în întreaga țară încă de marți sea
ra, cînd în orașe au fost organiza
te serbări populare. La un semnal 
dat de posturile de radio, în întrea
ga Franță au izbucnit focuri de 
artificii.

Miercuri dimineața pe Champs- 
Elysee a avut loc tradiționala defi
lare militară în prezenta președin
telui de Gaulle, a membrilor gu-. 
vernului și corpului diplomatic. Du-' 
pă defilare, președintele Franței a 
oferit în grădinile Elysee-ului o re
cepție.

După amiază, pe scenele tea
trelor naționale au avut loc spec
tacole festive. Seara, în piețele pu
blice din capitală și orașele de pro
vincie au avut loc baluri populare, 
focuri de artificii și retrageri cu 
torțe.

Obiectul zburător neidentificat 
văzut de mii de oameni 
din S.U.A.

NEW YORK 14 (Agerprefe.
Obiectul zburător nei-pîntificat 

apărut pentru prima oară deasupra '■ _ 
Antarcticii și semnalat apoi deasu-' , 
pra Americii Latine, Portugaliei și 
Ciprului a fost observat marți de 
mii de persoane din statele Ohio, 
Pennsylvania, Virginia și Maryland 
(din S.U.A.). La început s-a crezut 
că acest obiect ar putea fi un balon 
meteorologic lansat de serviciile de 
specialitate, dar nici un astfel de 
serviciu nu a confirmat lansarea 
unui balon. Unii emit părerea că 
misteriosul obiect ar putea fi un sa
telit militar. Descrierile ajjJui corp 
zburător făcute de noii ni H ocu
lari sînt similare cu cele făcute de 
martorii oculari din Portugalia.

criza din Piața comună. Aceste în
trevederi nu par să fi modificat si
tuația actuală. Un purtător de cu- 
vînt francez a exprimat părerea că 
contactele au fost „folositoare", dar , 
a insistat că nu s-au produs schim
bări in pozițiile părților aflate în 
conflict. Este remarcată afirmația sa 
că „Guvernul francez nu este auto
rul acestei crize și nu are dorința 
de a o vedea prelungindu-se".

După întrevederea cu colegul său 
francez, ministrul de externe bel
gian, Spaak, s-a arătat optimist în 
legătură cu perspectivele de solu
ționare a actualei crize. Ministrul 
de externe olandez tuns, a afir
mat că și el este „ceva mai puțin 
pesimist".

Se preconizează în prezent con
tinuarea contactelor bilaterale.

LONDRA. — Răspunzind unei 
interpelări in Camera Comunelor, 
primul ministru britanic Harold 
Wilson a anunțat marți seara că 
guvernul său intenționează să nu
mească un „super comis voiajor" 
pentru vînzările de armament bri
tanic in străinătate, și in special 
în țările membre ale N.A.T.O.

BAGDAD — Miercuri diminea
ța au început la Bagdad festivită
țile în legătură cu împlinirea a 7 
ani de la proclamarea Republicii 
Irak. Președintele Irakului, Abdel 
Salam Aref, membrii guvernului șl 

PHENIAN. — La invitația Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, la 13 iulie a so
sit la Phenian o delegație economică guvernamentală a R. D. Viet
nam condusă de Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, membru în Biroul Politic al C.G. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

alte oficialități au participat la o 
paradă militară a elevilor Acade
miei Militare din Capitală.

WASHINGTON. — Ministrul fe
deral al comerțului din Nigeria, 
K. O. Mbadive, a declarat la o

II CI

conferință de presă ținută la Was
hington că in 1965 „balanfa co 
mercială dintre Nigeria și Statele 
Unite este în defavoarea Nigeriei".

Diferența intre valoarea importului 
și exportului in comerțul Nigeriei 
cu Statele Unite (de 100 milioane 
dolari) se află in continuă creș
tere și aceasta este „o cauză pen
tru care ne alarmăm", a precizat 
el,

t e v а г î
GEORGETOWN. — In . cadrul 

declarațiilor sale referitoare la re
lațiile cu Venezuela, Forbes Burn
ham, primul ministru al Guyanei 
Britanice, a calificat drept false 
argumentele autorităților venezue- 
liene care urmăresc anexarea unei 
părți a teritoriului guyanez. EI a 
afirmat că vor continua explorări
le de petrol în regiunile de fron
tieră reclamate de Venezuela.

Acest fapt pro
voacă o mare îngri
jorare în rîndul mem
brilor Camerei Co
munelor, situația gu
vernului fiind se
rios amenințată. Se 
știe că partidul la-

LONDRA. — Șe
dința de mărfi după- 
amiază a Camerei 
Comunelor a fost 
suspendată în mo
mentul în care un 
deputat laburist a 
leșinat.

ii d ii r î
TOKIO — Presa japoneză in 

formează că în cursul campaniei 
electorale, care a precedat alege 
rile pentru Camera superioară a 
Parlamentului japonez, âu fost a- 
restate peste 2 500 de persoane, în
vinuite de a fi încălcat legea ‘ e- 
lectorală.

ROMA. — Potrivit datelor Mi
nisterului Muncii din Italia, numă- 

s

burist dispune de o 
majoritate de numai 
trei voturi în Came
ra Comunelor. îm
bolnăvirea unui nou 
deputat a redus la 
numai două voturi a- 
ceastă majoritate.

rul șomerilor a crescut în cursul 
lunii mai a.c. cu 15 la sută în com
parație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut. In total, în Italia au fost 
înregistrați in luna mai 1 126 267 
șomeri, cu 148 203 mai mult decît 
în anul 1964.

ROMA. — Intre reprezentanții 
firmei sovietice „Tehnopromimport" 
și ai unor firme italiene au fost 
semnate mai multe contracte In 
vederea livrării în Uniunea So
vietică a unor utilaje pentru in
dustria textilă în valoare totală de 
13 500 000 ruble.
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