
Industria carboniferă 
a Văii Jiului 
în plină dezvoltare

Brigada comunistului Bartha Dionisie a obținut în cinstea Con
gresului partidului un nou record la lucrările de adîncire și betonare 
de puțuri. Intr-o singură lună, putui Aninoasa-sud s-a adîncit cu 
71 m 1.

Acum responsabilul de brigadă este delegat să participe la lu
crările celui de-al IV-lea Congres al partidului. Brigada însă lu
crează cu aceeași hărnicie. In clișeu : ortacii dintr-un schimb al 
brigăzii făcînd planuri de lu cru pentru obținerea de noi succese.

Deschid ferestrele spre boltă larg, 
Zvîcnite în lumină de abis, 
Ca două brațe albe de catarg. 
Purtate spre-mplinirea unui Vis.

Pămîntul prinde forme de miraj, 
Și-și schimbă chipul,

clipă după clipă. 
Se string sonore, lavele-n tangaj, 
Durind vieții trainică aripă.

Privirile-mi se-mbracă în senin, 
Iar brațele-mi puternice de faur 
înnobilează clipele ce vin, 
Alăturîndu-și virstele de aur.

Și soarele-mi apare mai torid. 
Cuvintele mai ample, mai sonore 
Se împletesc în cînt, pentru Partidj 
Pentru trăirea veacului în ore.

LIA SENIN

In întimpinarea Congresului al 
IV-lea al P.M.R., eveniment de sea
mă în viața partidului și poporului 
nostru, muncitorii mineri din Valea 
Jiului trăiesc o activitate politică 
intensă. Desfășurînd cu entuziasm 
și avînt patriotic întrecerea socia
listă pentru înfăptuirea angajamen
telor luate în cinstea acestui măreț 
eveniment, ei iau cunoștință cu legi
timă mîndrie de realizările obținute 
în anii șesenaiului și stabilesc ce 
au făcut pentru traducerea în 
viață a obiectivelor prevăzute în 
proiectele de Directive ale Congre
sului al IV-lea al PJvI.R.

In anii șesenaiului, colectivul de 
muncitori ingineri și tehnicieni din 
cadrul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului a desfășurat o activitate 
plină de elan pentru înfăptuirea 
obiectivelor de bază stabilite pen
tru industria carboniferă de Direc
tivele Congresului al III-lea al parti
dului.

In perioada 1959-1964, prin grija 
partidului și guvernului, s-au alocat 
investiții de 2,3 milioane Iei pentru 
modernizarea minelor existente și

deschiderea de mine noi, creșterea 
producției și productivității muncii 
și reducerea prețului , de cost. Dintre 
obiectivele- importante de investiții 
trebuie amintite construcția noii 
preparații de cărbune de Ла Co- 
roești, redeschiderea minei Dîlja, 
deschiderea noii mine de Ia Paro- 
șeni, sistematizarea și dotarea mi
nelor existente și intensificarea cer
cetărilor ge. cifrice.

Caracteristic t estet perioade este 
continua perfecț,^,tare a procesului 
de producție, introducerea într-o mă
sură tot mai mare a tehnicii noi, 
moderne. A fost extinsă metoda de 
exploatare cu front lung cu susține
re metalică, precum și folosirea co- 
frajului mobil la săparea puțurilor. 
Volumul producției de cărbune ex
trase din abataje cu susținere me
talică a crescut de peste 11 o/i în 
comparație cu anul 1959, iar lungi-

Ing. GHEORGHE ILIESCU 
director tehnic 

C.C.V.J.

(Continuare în pag. 3-a)
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De cînd a devenit minerul 

Cristea Aurel brigadier ?
Cei care-1 cunosc îți vor răspun

de că la cîfiva ani după ce a ve
nit la mină, în 1948. Titlul de bri
gadier, Cristea l-a dobîndit insă
înainte de a face cunoștință cu 
adîncurile, pe un șantier unde a 
ajuns chemat de dragostea față 
de patrie, de cuvîntul comuniști
lor; pe șantierul Bumbești-Live- 
zeni. Deschizînd pe defileul Jiului 
un nou drum cărbunelui, Cristea 
a învățat să biruiască stinca, să o

ghe, Botnar Eugen și ceilalți din 
abataj au extras 2 140 tone de căr
bune peste plan. In zilele care au 
trecut pînă acum din luna iulie, 
acestei depășiri i s-au adăugat 
încă 589 tone. Miile de tone de

intra în paginile de aur ale 
istoriei poporului nostru. In 
aceste zile, gîndurile oame
nilor muncii se îndreaptă 
pline de dragoste profundă, 
de recunoștință fierbinte că
tre partidul comuniștilor, al 
cărui Congres vine să aducă 
noi împliniri înfloririi Româ
niei socialiste, vieții noi, tot 
mai fericite pe care poporul 
nostru și-o clădește sub soa-

11 000
TONE

CĂRBUNE

IN PLUS

ZILE
DE IULIE

Minerii din exploatările carbonifere ale Văii 
Jiului au desfășurat în aceste zile o entuziastă 
întrecere socialistă pentru a cinsti Congresul 
partidului cu realizări cit mai frumoase.

In perioada trecută din luna iulie, din aba
tajele minelor noastre au fost extrase 11000 
tone de cărbune peste sarcinile de plan. La 
obținerea acestui succes, minerii din Lupeni 
au contribuit cu peste 5 000 tone cărbune, cei 
din Lonea cu mai mult de 3 000 tone, iar mi
nerii aninoseni cu 1 700 tone. Sute de tone de căr
bune peste plan au extras și minerii de la Dilja, 
Uricani și Petrila.

rele socialismului. Dragoste 
și recunoștință căreia, alături 
de toți oamenii muncii de pe 
întinsul patriei, harnicii mi
neri și muncitori ai Văii Jiu
lui îi dau glas prin muncă 
plină de avînt pentru înfăp
tuirea sarcinilor partidului, 
pentru întimpinarea Congre
sului cu realizări deosebite 
in toate domeniile. Din aba
taje și galerii, de pe șantie
rele de construcții sosesc noi 
și noi vești care, prin graiul 
cifrelor, al faptelor, vorbesc 
despre succesele deosebite

2079

TRENURI

CU
TONAJ

SPORIT

Ceferiștii din complexul Petroșani raportea
ză cu mîndrie îndeplinirea tuturor angajamen
telor de întrecere luate în cinstea Congresului 
partidului. Ei au reușit să expedieze în acest 
an 2 079 trenuri cu tonaj sporit remorcînd în 
plus 307 035 tone mărfuri. De asemenea, au 
fost expediate peste plan — 373 trenuri marșru- 
te iar cantitatea totală de produse transportate 
peste plan în complexul C.F.R. Petroșani se ri
dică de la începutul anului și pînă în prezent 
Ia 393 870 tone mărfuri diferite.

Realizări deosebite au obținut în întrecerea 
socialistă lăcătușii de la revizia de vagoane 
care au depășit planul de producție cu 13 la 
sută. Meseriașii din cadrul atelierului de zonă 
au scurtat timpul de imobilizare a vagoanelor 
în reparație cu 5,8 la sută, iar muncitorii din 
secția L 5 au redus prețul de cost al repara
țiilor cu 1,05 la sută.

supună. De aici, 
pînă la titlul de 
miner nu mai 
era decit un 
pas. Pas pe ca
re l-a fâpat, Tot 
Ia chemarea 
partidului. Pa
tria avea ne
voie de cărbu
ne, și el a venit 
alături de cei 
care luptau pen
tru cărbune.

Astăzi, Cris
tea Aurel con
duce cea mal 
harnică din bri
găzile Aninoa- 
sei. Stăpînit de 
o mare dra
goste pentru
meserie, mereu preocupat de în
țelegerea tainelor adîncurilor, ho- 
tărît să lupte pentru înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid în fața 
industriei carbonifere, el a devenit 
brigadier de frunte.

De numele comunistului Cristea 
sint legate adevărate recorduri 
obținute la Aninoasa în ce pti- 
vește creșterea randamentelor, 
sporirea vitezelor de avansare. In 
primul semestru al acestui an, 
Cristea Aurel împreună cu mine
rii Angheluță Emil, Karl Gheor-

cărbune peste plan sînt rezultatul 
randamentelor înalte. Fată de 5,99 
tone pe post cît prevede planul, 
randamentul brigăzii se ridică la 
8,10 tone pe post.

Succesul brigăzii lui Cristea își 
are izvorul în priceperea șl stă
ruința cu care aplică inițiativa

„două cîmpuri 
pe schimb și a- 
ripă" în abata
jul lor cameră 
de pe J stratul 
1ІІ. .Această îhf- 
țfătivă, pAțs ® 
înaltă discipli
nă, plus price
perea și entu
ziasmul în mun
că al ortacilor 
a dat brigăzii 
posibilitatea să 
obțină viteze 
de avansare de 
160—220 m pe 
lună. Sporind 
viteza de avan
sare. brigadie
rul Cristea și 
ortacii săi au

reușit — în condițiile respectării 
riguroase a normelor de tehnica 
securității — să economisească în 
fiecare lună material lemnos în 
valoare de 6 000—7 000 lei.

Fapte care prin graiul lor vor
besc de o înaltă conștiință, de ho- 
tărîrea cu care Cristea și ortacii 

săi luptă pentru a contribui mereu 
mai mult la opera construcției so
cialiste în patria noastră. Fapte 
care constituie un minunat dar 
Congresului partidului, Ia caret 
Cristea participă în calitate de 
delegat.

care încununează marea în
trecere socialistă desfășura
tă în întimpinarea istoricului 
eveniment.

Confirmînd încă o dată titlul 
obținut o dată cu drapelul de 
întreprindere fruntașă pe ța
ră In ramura cărbunelui, mi
nerii Aninoasei au extras de 
la începutul anului peste 8 500 
tone de cărbune peste plan. 
Deosebit de important este 
faptul că în aceste zile de 
iulie, minerii de la Aninoasa 
au realizat o productivitate 
medie pe exploatare de 1,5 
tone pe post, randament fără 
precedent Ia această mină.

Din Lupeni, colectivul ce
lei mai mari exploatări mi
niere din Valea Jiului, ra
portează cu mîndrie îndepli
nirea angajamentului luat în 
întimpinarea Congresului. De 
la începutul anului, ei au ex-

(Continuare in pag. 3-a)

Intre marile uzine ce dau patriei lumină și putere, înălțate în primul plan de 10 ani de electrificare a țării, se numără și termocentrala 
Paroșeni, importantă verigă a sistemului energetic național. Ea constitu'e principalul furnizor de energie electrică pentru minele din Valea 
Jiului, pentru zona petroliferă a Olteniei.

In anii șesenaiului puterea instalată a acestei termocentrale s-a dublat, prin darea în funcțiune a grupului IV electrogen de 150 MW. 
Fotografia înfățișează un aspect exterior al termocentralei din Paroșeni.
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I n Іцтіпа n oilor cerințe
Cel de-al IH-lea Congres al partidului a trasat sarcina generalizării învâtdminiulul 

de 8 ani. înfăptuirea acestui program măreț a impus extinderea spațiului școlar, crearea 
unor condiții corespunzătoare celor dornici de a cuceri culmile științei. In anii șesena
lului in Valea Jiului au lost date în folo sință noi spații școlare la Lu- 
peni. Vulcan Petroșani, Lonea însumind in total 157 săli de clasă. Darea în folosință a cor
pului В de la Institutul de Mine din Petroșani și a altor obiective a mărit capacitatea 
de studiu crelnd condiții optime de învățătură studenților.

Imaginile aldt urate reprezintă clădirile Institutului de Mine din Petroșani și a Școlii 
generale de 8 ani nr. 3 din Lupeni.

Unul din blocurile turn con5746 apartamente noi
pentru oamenii muncii

In anii șesenalului, în Valea Jiu
lui au fost construite și date în 
folosință oamenilor muncii 5 746 a- 
apartamente, care oferă locatarilor 
condiții de confort dintre cele mai 
bune. Pentru mineri și muncitori a 
devenit o tradiție ca atunci cînd se 
mută în noile blocuri să-și împo
dobească apartamentele cu mobilă 
nouă, cu tot ceea ce este necesar 
oamenilor zilelor noastre.

Fotografia din stînga : un interior 
din locuința minerului Onișor NI- 
colae de la exploatarea minieră 
Lupeni.

Setea de cultură
Oamenii muncii din Valea Jiu

lui frecventează în proporții de 
masă clubul, căminul cultural, bi
blioteca, cinematograful, dovedind 
o nesecată sete de cultură. Noul 

cinematograf cu 500 de locuri con
struit în anii șesenalului în cartie
rul Braia din Lupeni cunoaște o 
mare afluență de spectatori.

Clișeul nostru reprezintă un as
pect de la intrarea în noul cine
matograf din Lupeni.

Rețeaua comercială în continuă dezvoltare
In anii șesenalului au fost con struite și date în folosință 2 com

plexe comerciale la Lupeni, 2 complexe de deservire a cooperației 
meșteșugărești la Petroșani și Lupeni precum și alte 38 de unități noi 
alimentare de produse industriale și de desfacere a legumelor și 
fructelor. Concomitent, unitățile comerțului de stat din Valea Jiului 
au fost dotate cu utilaje care asigură o mai bună deservire a publi
cului consumator. In fotografie: Interiorul magazinului nr. 56 cu auto
servire din Petroșani.

struite în Vulcan.

№ l№ Оки 
№ti iigalinni

Micul colectiv de muncă 
de la cariera de calcar Ba
nița cinstește Congresul parti
dului prin îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

Folosind metode înaintate 
de muncă cum sînt forajul 
cu foreze verticale, pușcarea 
masivă a orizontului pentru 
obținerea derocărilor masive, 
descopertarea stîncli de cal
car pentru îmbunătățirea cali
tății pietrei livrate, colecti
vul carierei a reușit să-și în
deplinească și depășească an
gajamentul de întrecere, li- 
vrînd combinatelor siderurgice 
de la Hunedoara și Reșița 
peste angajament 465 tone 
calcar metalurgic. In același 
timp, planul producției glo
bale a fost depășit cu 13 000 
lei, planul producției mârfă 
cu 18 000 lei, iar productivi
tatea muncii a sporit eu 2,3 
la sută.

La obținerea acestor reali
zări frumoase s-au evidențiat 
îndeosebi brigăzile de pie
trari conduse de Igna Gavrilă, 
Vladislav Marcu, Toth Fran- 
cisc, Chelu Glteorghe, Nagy 
Francisc și brigada de tran
sport a lui Achita Nicblâe.

A. RADULESCU 
maistru, cariera Bănița

• limtii вш
La cabinetul tehnic al pre- 

parației Lupeni s-a înregistrat 
cea de a 70-a propunere' de 
inovație din acest an. Nu
mele comuniștilor Enciu 
Gheorghe, Drotzinger Andrei, 
Daseălu loan, Hagău Vasile, 
FtilOp Grigore, Ciula loan 
precum și ale altor inovatori 
umplu filele registrului de 
inovații, uneori ele apărînd 
în dreptul a două șl chiar 
mai multe propuneri de ino
vații.

Printre numele des întîlni- 
te în registrul cabinetului 
tehnic se remarcă cel al prim- 
maistrului preparator Enciu 
Gbeorghe, care este autorul 
a numeroase inovații. Ultima 
sa inovație „eliminarea pier
derilor de cărbune de la 
cisterna corpului de legătură 
și a preaplinului acestui corp" 
a fost conceputa în plină 
desfășurare a întrecerii pre
paratorilor în întîmpinarea 
Congresului partidului.

A. MICA
muncitor, E. M. Lupeni

• ШІ шиі
In cinstea Congresului parti

dului, colectivul șoferilor de 
la garajul S.T.R.A. Lupeni 
și-a luat angajamentul să 
depășească cu 3 la sută pla
nul la tone/km și cu I la sută 
la tone/marfă. In prezent, ei 
raportează cu mîndrie o de
pășire de 7,04 la sută la 
tone/km și de 2,56 la sută la 
tone/marfă.

La obținerea acestor fru
moase realizări s-au eviden
țiat in întrecerea socialistă 
șoferii de autocamioane Нё- 
gbedilș Ion, Manea Todor. 
Nistoreanu Gheorghe. Sllve- 
șanu Vasile, Uncu Teodor, 
mecanicul auto Botici Andrei, 
șoferii de turisme și micro
buze Bacalov Petru, Visan 
Florea, Razet Ion, Fazekas 
Gheza și Boacără Mihai

GAGIU FLOREA 
șofer, S.T.R.A.
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mea lucrărilor miniere de pregătire 
și deschidere susținute în metal de 
6,5 ori, ajungîndu-se ca 80 la sută 
din lucrările de acest gen să fie 
susținute cu armături moderne.

Indicele de mecanizare a încăr
cării sterilului a crescut în anii șe- 
senalului de aproape 3 ori. Import 
tante succese au fost obținute îh 
creșterea Vitezelor de avansare 
care in abatajele frontale a ajuns 
de la 22,2 m/lună la 25 m pe 
lună, in abatajele cameră de la 59,9 
m/lună la 84 m/lună și în galerii de 
la 31,4 m/lună la 56 m/lună.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, muncitorii inginerii și tehni
cienii din cadrul unităților Combi- 

. natului au depus o activitate susți
nută pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan la toți indica
torii. Ca urmare, pe lîngă creșterea 
producției de cărbune în anii 1959- 
1964 cu 43,6 la sută, cu un ritm me
diu anual de 7 la sută, productivi
tatea medie pe bazin a crescut în 
aceeași perioadă de la 0,911 tone pe 
post la 1,279 tone/post, cu un ritm 
mediu anual de 6,4 la sută. Peste 93 
la sută din creșterea producției de 
cărbune a fost obținută pe seama 
sporirii productivității muncii, în- 
făptuindu-se și în această privință 
cu succes sarcina stabilită de Con
gresul al IH-lea.

Colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni au depus eforturi 
susținute pentru îmbunătățirea con
tinuii a calității cărbunelui, în spe
cial a celui cocsificabil destinat si- 
derurgiei. Paralel Cu acțiunea de îm
bunătățire a calității cărbunelui pen
tru cocs și semicocs, s-au majorat 
indicii de recuperare la preparații, 
obținîndu-se astfel o valorificare mai 
superioară a cărbunelui de Valea 
Jiului,

Depășirea planului de producție, 
îndeplinirea sarcinii de creștere a 
productivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui preparat, reduce
rea consumurilor specifice la mate
riale și energie au asigurat reduce
rea continuă a prețului de cost 
și mărirea rentabilității. In anii șe- 
senalului s-au realizat 72 milioane lei 
economii suplimentare la prețul de 
cost și peste 62 milioane lei bene
ficii peste plan. ,

Obiectivele pe care Congresul al 
ÎV-lea le pune în fața oamenilor 
muncii din industria carboniferă de 
Creștere a producției de cărbune la 
20-22 milioane tone în 1970 și la 
35-40 milioane tone în 1975, con

stituie sarcini mobilizatoare și pen
tru colectivele din Valea Jiului care 
vor trebui să realizeze la nivelul 
anului 1970 o producție de 8-8,5 mi
lioane tone huilă, ceea ce reprezin
tă o creștere de 49 la sută față de 
prevederile anului 1965. Va trebui 
să asigurăm un spor de producție 
anual în medie de 560 000 tone, ceea 
ce reprezintă o creștere de la un 
an la altul egală cu producția unei 
mine de capacitate mijlocie.

Dezbaterea proiectelor de Directi
ve la exploatările miniere a scos în 
evidență hotărirea fermă a tuturor 
muncitorilor mineri ca, ștrîns uniți 
în jurul partidului și guvernului, să 
nu precupețească nici un efort pen
tru realizarea acestor mărețe sarcini. 
Exprimînd încrederea în caracterul 
realist și științific fundamentat al 
noilor sarcini pe care partidul le 
pune in fata industriei carbonife
re, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din Valea Jiului au în vedere 
că ritmurile de dezvoltare a acestei 
industrii prevăzute pentru notil 
plan cincinal trebuie pregătite în- 
cepînd cu acest ap și că îndeplini
rea exemplară în toate comparti
mentele'și la toți indicatorii a pla
nului de stat pe 1965 au o impor
tanță hOtărîtoare In dezvoltarea de 
viitor.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan pe anul 1965 și 
crearea premizelor favorabile rea
lizării dinamicii de producție prevă
zute în noul cincinal este necesar 
să se pună accentul pe rezolvarea 
următoarelor probleme principale: 
întărirea disciplinei în muncă prin 
formarea unei opinii de masă în 
rîndul tuturor salarlațllor de a res
pecta cu strictețe N.T.S. și discipli
na tehnologică și de producție; acor
darea unei atenții maxime progra
mului de modernizare și sistemati
zare a minelor și preparațlilot exis
tente, în luarea tuturor măsurilor 
pentru ca noile mine si fie des
chise la timp; dotarea tehnicd-mâ- 
tenală a minelor la nivelul tehnicii 
moderne și să se rezolve proble
mele legate de spațiul locativ, de 
necesitățile social-culturale ale mun
citorilor mineri.

In această direcție, conducerea 
combinatului â luat o serie de mă
suri care sînt în curs de aplicare. 
Astfel, în vederea rezolvării cit 
mai competente a problemelor ri
dicate de producție și în scopul îm
bunătățirii asistenței tehnice, în spe
cial la nivelul sectoarelor do pro
ducție și investiții, au fost transfe
rate cadre tehnico-inginerești din 
aparatul funcțional al exploatărilor 
și combinatului. S-au completat ser

viciile de aera] ala minelor cu in
gineri, maiștri și muncitori, s-a tre
cut la verificarea ciineștiiițalot asu
pra normelor de tehnica securității 
aie tuturor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor.

înfăptuirea sarcinilor mari pe 
care Congresul al IV-lea ăl partidu
lui le va pune în fața industriei 
cărbunelui cere o preocupare deo
sebită pentru activitatea dă inves
tiții. Conducerea combinatului, ca 
beneficiar, va Urmări cu toătă exi
gența realizarea pianului de inves
tiții. Ne vom concentra atenția în 
special asupra lucrărilor de la mi
na Dilja, care au o pondere însem
nată In sporul de producție ce tre
buie realizat în cincinal, precum și 
în vederea intensificării lucrărilor 
de la suprafața minei Paroșeni care 
va putea intra în prodiWio înainte 
de termenul prevăzut inițial. De 
asemenea, un accent deosebit se 
va pune pe deschiderea la timp a 
minelor Bărbătetii ăi I.lvezeni precum 
și pe îmbunătățirea calității lucrări
lor de deschidere și pregătire.

Va trebui șă Se asigure dotarea 
tehnlco-materielă a minelor la nive
lul tehnicii moderne șl în special 
să se introducă și extindă mecani
zarea operațiilor grele și cu volum 
mare de muncă din subteran și de 
la suprafața minelor. Este necesar 
să se mecanizeze și automatizeze 
operațiile ce intervin la transportul 
subteran, transportul pe verticală, 
stațiile principal» de pompe și ven
tilatoare, manipularea materialelor 
de masă dă la suprafața minelor, în 
preparații și U.R.U.M.P. De aseme
nea, o importanță deosebită să cere 
a ti acordată dotării minelor cu 
utilaje care asigură îmbunătățirea 
condițiilor de protecție a muncii și 
tehnica securității.

Dezvoltarea capacităților de pro
ducție la minele existente și pune
rea In funcție a noilor mine va 
atrage după sin» creșterea numă
rului salariaților la minele dip Va* 
lea Jiului, necesltînd construirea a 
peste 11 009 de apartamente în anii 
cincinalului viitor.

Minerii, inginerii șl tehnicienii din 
Valea Jiului susțin cu tărie proiec
tele de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului și se 
angajează Ca, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
să îndeplinească cu cinste sarcinile 
ce le revin în noul cincinal, con- 
știehți că pnn aceasta vor contri
bui la înfăptuirea mărețului plan 
de dezvoltare a economiei naționa
le etapă importantă în ridica
rea României socialiste pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

Mecanizarea e un bun prieten al forestierilor. Muncitorii forestieri 
Munteanu Pantilimoh și Cin Mihai de la exploatarea Cîmpușel, sec
ționează cu ajutorul ferăstrăului mecanic, buștenii care In curtfld vor 
lua calea industriei prelucrătoare.

(Urmare din pag. l-a) 

tras peste plen mai bine de 
6 500 tone de cărbune cocsi- 
ficabil.

Vești despre succese de sea
mă sosesc, de asemenea, de 
la minele Uticani, Vlilcan, 
Lonea, de la noile mine Dilja 
și Paroșeni. Prin randamen
tele Înalte pe care le reali
zează, minerii țin Să dove
dească prin fapte că Sint pre-, 
gătiți pentru traducerea in 
viată a sarcinilor de răspun
dere pe care Congresul parti
dului Ie va pune in fata in
dustriei cărbunelui.

Alături de mineri, toți cei
lalți oaineni ai muncii din 
Valea jiului obțin In aceste 
zile de iulie noi realizări în 
muncă. Colectivul U.R.U.M.P., 
bunăoară, și-a îndeplinit cu 
cinste angajamentele de În
trecere, trimițînd minerilor u- 
tiiaje și piese de schimb de

IULIE
bună calitate. Filaiutiștti de 
Ia Viscoza Lupeni au produs, 
de la începutul anului, 12,2 
tone de mătase artificială fa
tă de 9 tone cit s-au anga
jat. Energeticienli Paroșenlu- 
lui asigură funcționarea a- 
gregatelor la parametrii Op
timi, Juptînd în același timp 
pentru reducerea consumului 
specific de combustibil.

Muncă plină de entuziast» 
creator, d® succese rn- •opera 
de construcție socialistă 
acesta este cel mai frumos 
dar pe care oamenii Văii 
Jiului îl aduc congresului 
partidului. Acest dat înmd- 
nunchează recunoștință fier
binte, dragoste nemătginită, 
atașament ferm iată de gla- 
riosul partid dl comuniștilor, 
sub ăl cărui steag poporul 
nostru și-a cucerit libertatea, 
fericirea, și pășește înainte 
spre noi izbînzi în făurirea 
socialismului.

O noua premierii pe scena Teatrului de Stat din Petroșani

„PASSACAGLIA" de Titus Popovici
Ca un omagiu închinat celui de-al 

IV-lea Congres al partidului, colec
tivul Teatrului de Stat din Petro
șani a prezentat joi, 15 iulie, pre
miera festivă cu piesa „Passacaglia" 
de Titus Popovici.

Jucată în 1960 pe scenele Tea
trului Municipal, Teatrului de Stat 
din Timișoara și a Teatrului Ma
ghiar de Stat din Satu Mare, piesa 
este readusă, după cinci ani, in lu
mina reflectoarelor pe scena Teatru
lui de Stat din Petroșani.

Bizuindu-se pe dinamica interi
oară a unui dialog, „Passacaglia" 
reia discutarea raporturilor dintre 
individ și societate, la hotarul din- 
tre două epoci diametral opuse.

Interpreții asaltați cu flori și binemeritatele aplauze din partea spec
tatorilor, la sfîrșitul spectacolului-premieră.

Ne aflăm în vara lui 1944. In ca
sa Profesorului de muzică trăiesc, 
într-o mistuitoare izolare, trei per
sonaje ; Profesorul, Ada, fiica lui și 
Andrei, elevul și poate ginerele 
său. Profesorul, scos forțat din în- 
vățămînt în iirma unei insullo aduse 
la beție „domnului Antonescu", să 
ocupă cu treburile gospodăriei. Ada, 
care din aceeași cauză a fost elimi
nată din școală, caută să-și omoare 
timpul pictlnd sau răsfoind reviste 
vechi. Andrei e dezertor, ă refuzat 
să participe la război și stă ascuns 
în pivnița Profesorului.

Un pianist genial, și alături de 
el un intelectual și o fată, vor să 
se strecoare pe lingă pereții de fl6- 

cări ai războiului prefăcîndu-se că 
nu l-au observat, că nU-i simt do
goarea, bucuroși că au scăpat ne
vătămați din crîncenul măcel. Bu
curia lor e însă aparentă. Cea mai 
realistă dintre personaje, Ada, sim
te că totul în Jurul ei в amăgire, 
că totul se năruie. De aceea, Ada 
nu vrea să se mintă singură. Ea 
simte că viața lor e falsă, că tre
buie să se petreacă ceva, ceva in
explicabil, care să-1 readucă pe fă
gașul vieții adevărate. Drama e tn 
sufletul lor, în izolarea Care-i ma
cină fără încetare, înstrăinîndu-i pe 
unul de altul. învelișul acestei izo
lări se dovedește insă fragil la cea 
mai mica atingere ți „timpul" pe 
care îndeosebi Andrei caută să-l 
ignoreze dă buzna cind este mai pu
țin așteptat sub forma unor între
bări ale lui Mihai : „Voi, unde 
trăiți ? De azi dimineață ne batem 
cu nemții în oraș. Și acum a sosi! 
o coloană care se retrage și ne-a 
încercuit...". Ca peste cîteva mo
mente să-și facă sinistra apariție, îh 
casa Profesorului, locotenentul fas
cist Knapp însoțit de Cavalerul cru
cii de fier și un legionar. Cu mîinile 
Zdrobite de un clește mînuit cu sa
dism Andrei, care a trăit tot tim
pul tn umbra marii sala măiestrii, 
se vede pus față îh față cu îngro
zitoarea realitate.

Spectacolul, a cărei regie artisti
ca este semnată de Marietta Sadova, 
aduce în scena conflictul dintre 
artist și societate. Regia, la rîndul 
ei a căutat să sublinieze acele mo
mente in care sensibilitatea autorului 

poate fi transpusă pe scenă îh cu
lori calde. Mergînd pe linia aces
tor dezvăluiri ea a reușit să imprithe 
dialogului o anumită tonalitate, ca 
dezbaterea de idei să capete un veș 
mint plin de lirism.

Gh. Iordănescu (Profesorul) ne-a 
adus in scenă uh personaj duios 
prin excelență, sensibil și neajuto
rat, un intelectual cinstit care ve
getează resemnat într-o inactivitate 
forțată, și car» abia după eliberare 
găsește resursele necesare de a 
(răi o altă viață --- liberă, activă. 
Reallzînd o compoziție interesantă, 
actorul a jucat cu naturalețe.

Georgeta Nicolae (Ada, singurul 
rol feminin al piesei) ne înfățișea
ză o tînără nemulțumită de viața 
pe care o duce, veșnic în căutarea 
unui orizont nou. Spre deosebire 
de actul I unde Ada a fost contu
rată ca o adolescentă (deși tiu tre
buia), pe parcurs ea ne apare avidă 
de viață, frămintată de marile pro
blemă ale existentei, dornică a cu
noaște adevărul. In actul III eroina 
se contopește cu roiul, joacă cu 
sinceritate dilema Adei, frâmintată 
de sentimente contradictorii. Dacă 
la. aceste calități interpretative s-ar 
adăuga și o voce ceva mai accen
tuată, mai plină în unele momente, 
spectacolul n-ar âved decit de cistigat.

Constantin Dicu, interpretul lui 
Andrei, în primul act a corespuns. 
In actele următoare, în care pia
nistul a dat ochi cu viața în forme 
atit de*tture, a fost neeonvingător. 
Amărăciunea durerii lui Andrei, sta
rea sufletească, frămînțările care-l 
mistuiau au fost insuficient subli
niate de interpret.

Spre deosebire, Vistrian Roman, 
ăctpr mai puțin cunoscut, a dove
dit remarcabile resurse îri realiza
rea roluhii lui Mihai. Ințelegîndu-și 

personajul, trăind alături de ei des
fășurarea (repidantă a evenimente
lor, actorul reușește să cucerească 
de la prima apariție pe scenă (ac
tul II) simpatia și adeziunea spec
tatorilor. Umorul spontan, franche
țea imprimată personajului ca si 
gingășia manifestată pentru Ada au 
făcut ca la finele actului II jbeu) 
său să fie răsplătit cu vii аріаиге.

Cu regret trebuie să arătăm Ihsă 
că naturalețea jocului din actul II, 
care a entuziasmat sala, Iti loc să 
crească în următoarele scene a bă
tut pasul pe loc. In ultimul act apr» 
exemplu, etnd Ada îi împărtășește 
sentimentele sale, Mihai s» uită 
îh altă parte, absent oarecum la 
aceste mărturisiri.

Florin Plaur, interpretul locote
nentului Knapp, ne-a prezentat Un 
personaj bine analizat, de care s-a 
apropiat cu dezinvoltură. Actorul a a- 
dus în scenă răceala ucigașului care 
după ce ascultă cu religiozitate Pas
sacaglia de Bach, rostește cu atare 
fermitate crezul idealist apropiat ini
mii lui Andrei îneît acesta Crede o 
clipă că e înrudit cu asasinul des- 
tăinuindu-se,

Celelalte două roluri : Cavalerul 
Crucii de fier interpretat de Ion 
Roxln și cel al legionarului de &i- 
milru Dobrin au fost vii, bine con
turate.

Ihțelegînd cu claritate linia pie
sei, momentele nodale aii fost Sub
liniate și cu ajutorul decorurilor 
(scenografia fiind semnată de Liviu 
Ciulei).

Privit în ansamblu, Spectacolul 
„Passacaglia" ,se înscrie ca un nou 
succes actoricfesC de prestigiu la ce
le realizate pînă în prezent de Co
lectivul Teatrului de Stat din Petro- 
șani în Cel 17 ani ai existenței sale.

M. CHIOREANU
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STEAGUL ROȘU

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
LONDRA 17. Corespondentul A- 

gerpres, Liviu Rode seu, transmite :
Timp de cinci zile la Londra 

s-au desfășurat lucrările celui de-al 
patrulea Congres internațional mi
nier. Pe baza referatelor prezen
tate au avut loc discuții in pro
blemele progresului tehnic reali
zat in industria minieră și în do
meniul cercetărilor științiiice.

Ing. Ștefan Covaci — care este 
și membru in Comitetul interna
țional de organizare a congresului 
— a prezentat referatul intitulat 
„Cercetări aplicate in industria 
minieră din R. P. Română". Refe
ratul a fost considerat de parti- 
cipanți ca o contribuție substan
țială la examinarea problemelor 
dezbătute in cadrul congresului.

tailiol le Setariiale va relua marți dezbaterile 
In prtfleia Шйа УЛ' leurt

V I E T № A M

întrevederile de informare 
ale lui McNamara

SAIGON 17 (Agerpres).
In tot cursul zilei de sîmbătă, 

ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, și persoanele care îl 
însoțesc au conferit la sediul car
tierului general al comandamentu
lui american cu oficialitățile mili
tare ale S.U.A. din Vietnamul de 
sud. Comandamentul american de 
la Saigon, arăta agenția France 
Presse, a cerut lui Robert McNa
mara să dispună creșterea efecti 
velor trupelor combatante ale S.U.A 
în Vietnamul de sud. Cu toate că 
purtătorul de cuvînt al delegației 
americane a refuzat să precizeze

cifrele efectivelor militare cerute, 
se pare, relata aceeași agenție, că 
ele se ridică la aproximativ 100 000. 
După cum s-a mai anunțat, în Viet
namul de sud operează acum peste 
72 000 militari americani, iar peste 
cîteva zile, după sosirea a trei 
batalioane de infanterie, unul de 
geniu și un altul „strategic", nu
mărul efectivelor militare ale S.U.A. 
vor ajunge la 83 000

Agenția U.P.I. anunță că Robert 
McNamara și-a încheiat întrevede
rile de informare asupra situației 
politice și militare din Vietnamul 
de sud.

NEW YORK 17 (Agerpres).
Președintele Consiliului de Secu

ritate, P. D. Morozov, reprezen
tant permanent adjunct al Uniunii 
Sovietice, a convocat Consiliul de 
Securitate pentru marți 20 iulie 
spre a relua dezbaterile asupra si
tuației din Republica Dominicană. 
O cerere în acest sens a fost pre
zentată de ministrul afacerilor ex
terne al guvernului constitutionalist 
din Republica Dominicană, Cury, 
într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate.

Pe de altă parte, intr-un raport 
adresat Consiliului de Securitate, 
secretarul general al O.N.U., U Thant 
arată că reprezentantul său în Repu
blica Dominicană, Jose Antonio Ma
yobre, consideră „esențială" o rezol-

vare politică a crizei dominicane 
intr-un scurt timp pentru a se pune 
capăt încordării existente. Potrivit 
lui Mayobre, o asemenea rezolvare 
politică ar trebui să fie însoțită de 
un program de asistență urgentă 
in domeniul tehnic și financiar, me
nit să rezolve nu numai „gravele 
probleme decurgînd din criza ac
tuală", ci să elimine și „deficien
țele fundamentale care apasă asu
pra economiei dominicane încă 
înainte de criza actuală".

In ce privește acuzațiile privind 
asasinarea deținuților și alte atro
cități, raportul, care se referă la 
perioada 19 iunie — 15 iulie, afir
mă că „nu a fost posibilă — exami
narea acestor cazuri".

♦ NEW YORK. Nelson Rocke
feller, guvernatorul statului New 
York, a anunțat că intenționează 
să ceară din nou congresului Parti
dului republican desemnarea sa 
drept candidat prezidențial la a- 
legerile din 1968. După cum se 
știe, la congresul din anul trecut 
Rockefeller a fost înfrînt de sena
torul Barry Goldwater, care a fost 
desemnat candidat prezidențial re
publican. Rockefeller mai are doi 
ani pînă la încheierea mandatului 
său de guvernator.

Succese ale forțelor patriotice
SAIGON 17 (Agerpres).
Agenția U.P.I. relatează că in a- 

propierea capitalei de district Son 
Ha din provincia Guang Ngai, pa- 
trioții sud-vietnam^zi au reușit să 
distrugă complet un post întărit 
al inamicului. De asemenea, în sud- 
vestul capitalei provinciei Phuoc 
Tuy,, partizanii sud-vietnamezl au 
declanșat un puternic foc de mor- 
tiere împotriva unui regiment gu 
vernamental. Un alt grup de pa- 
trioți a atacat un post al trupelor 
marionetă din aceeași regiune. A 
genția France Presse relatează că 
sîmbătă, pentru prima dată, ame
ricanii au folosit în Vietnamul de 
sud avioane de bombardament de 
tipul „B-52".

HANOI 17 (Agerpres).
In cursul unor lupte, în apropie

re de Bau Beng, la aproximativ 55 
km nord de Saigon, anunță Agen
ția V.N.A. citînd agenția „Elibera
rea", forțele patriotice au scos 
complet din luptă un batalion al 
trupelor guvernamentale sud-viet- 
nameze. Agenția menționează că 
acesta este al 21-lea batalion ina
mic distrus de forțele de elibera
re de la începutul acestui an. In 
cursul luptelor au fost capturați nu
meroși prizonieri, precum și o ma
re cantitate de arme, muniții și e- 
chipament militar. Printre cei uciși 
se află și militari americani.

Primele rezultate obținute 
de „Mariner-4“

NEW YORK 17 (Agerpres).
La Centrul de cercetări spațiale 

din Pasadena (California) a avut 
loc vineri o conferință de presă în 
cadrul căreia un grup de oameni 
de știință americani au prezentat 
primele rezultate obținute de „Ma- 
riner-4" în cercetarea planetei 
Marte. Ei au relevat că datele ob
ținute prin aparatele de măsură
tori sînt, probabil, tot atît de im
portante sau chiar mai importante 
decît fotografiile în curs de reicep- 
ționare. Referindu-se la constata
rea că planeta Marte nu dispune 
de o centură magnetică, oamenii 
de știință americani au afirmat că 
aceasta înseamnă, probabil, că pla
neta nu are un nucleu metalic, nici 
lichid și nici solid. Se poate pre
supune deci că compoziția chimică 
a suprafeței ei diferă în mod fun
damental de cea de pe Pămînt. 
Lipsa centurii magnetice înseam
nă, de asemenea, că radiațiile so
lare și spațiale nu sînt oprite sau 
deviate ca pe Pămînt, atmosfera 
marțiană trebuind să fie de o înal
tă radioactivitate. Se apreciază că 
aceste radiații sînt de 50 de ori 
mai puternice decît pe Pămînt. Fi
zicianul Leveritt Davis și-a expri
mat, totuși, părerea că aceste ra
diații nu ar avea un efect foarte 
nociv asupra oamenilor și nu ex
clud posibilitatea existenței vieții 
pe Marte.

O altă constatare relevă că at
mosfera de pe Marte este extrem 
de rarefiată (abia 1 sau 2 la sută 
din densitatea atmosferei noastre),

astfel incit aterizarea unui vehicul 
cosmic pe suprafața acestei plane
te va pune probleme dificile, dato
rită presiunii atmosferice foarte 
scăzute. Există totodată indicii că 
la suprafața planetei bat vînturi 
violente.

Atmosfera marțiană se compune 
din azot (în proporție de 72 la 
sută), bioxid de carbon (16 Ia sută) 
și argon (un gaz inert) (8 la sută). 
Oxigenul este practic absent și au 
fost înregistrate doar urme de va
pori de apă.

Temperatura la suprafața plane
tei ajunge pînă la 30 grade Cel
sius.

Adunarea Asociației Anglia — România
LONDRA 17. Corespondentul A- 

gerpres, Liviu Rodescu, transmite:
Vineri seara, la Londra a avut 

loc o adunare a Asociației de prie
tenie Anglia-România, la care au 
luat parte numeroși membri ai a- 
sociației și alți invitați. Comando-, 
rul Young, președintele Asociației, 
a rostit o cuvîntare de deschidere, 
după care P. A. Timberlake, mem
bru în Consiliul pentru promova
rea comerțului internațional, a vor
bit dfespre tara noastră. Citînd o 
serie de cifre, el a arătat că atît 
proiectele, cit și realizările poporu-

lui român în economie, comerț șl 
cultură sînt impresionante. Vorbi
torul s-a oprit apoi asupra diferi
telor domenii — agricultură, in
dustrie, construcții, schimburi co
merciale internaționale — subli
niind că ritmul crescînd de dezvol
tare a dovedit cert că poporul ro
mân este hotărît să realizeze țelu
rile pe care și le-a propus.

In continuare au fost prezentate 
filmele „România — orizont 1964" 
și „Nuntă țărănească", care au a-

ф MILANO. O intervenție chi
rurgicală, neobișnuită, a avut loc 
la spitalul din Desio. In timp ce 
Massimo Mariani, in vîrstă de 14 
ani, se afla pe masa de operație 
în urma unui accident in care și-a 
rupt brațul sting, un prieten al 

său a adus, învelit intr-un ziar, 
•osul radius — găsit pe locul acci
dentului. Doctorul a putut 
duce osul la loc, salvînd 
brațul acestui tînăr.

intro- 
astfel

a ex- 
Parla-

tras îndelunoate aplauze.

ф ANKARA. La 16 iulie 
pirat mandatul actualului 
ment al Turciei ales în octombrie 
1961. La 10 octombrie a. c. vor a- 
vea Ioc noi alegeri legislative. 
Noul parlament se va reuni în ^ri
ma sa ședință după trei zile de la 
publicarea rezultatelor alegerilor. 
Actualul parlament a discutat 650 
de proiecte de lege.

Іііигнгеа a 25 de aai le la reioitaoiarea 
paterii soiletlie ie Eittiia ii Litoania

TALLIN 17 (Agerpres).
La Tallin a avut loc o ședință 

festivă consacrată aniversării a 25 
de ani de la reinstaurarea puterii 
sovietice în Estonia.

La ședință au participat Anastas 
Mikoian, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., de
legații din celelalte republici so
vietice, oaspeți de peste hotare.

Raportul consacrat aniversării a 
fost prezentat de Ivan Kebin, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Es
tonia.

A luat apoi cuvântul Anastas 
Mikoian, președintele Prezidiului 
Sovietului. Suprem al U.R.S.S., care

a felicitat poporul eston în legă
tură cu această aniversare.

☆

La Palatul sindicatelor din Vil
nius a avut loc, de asemenea, o 
ședință festivă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a reinstaură- 
rii puterii sovietice în Lituania.

La ședință au fost de față Mihail 
Suslov, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., nume
roși reprezentanți ai oamenilor 
muncii din republică, oaspeți din 
republicile sovietice frățești și de 
peste hotare.

♦ MOGADISCIO. Acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. în Vietnamul 
de sud și R. D. Vietnam trebuie 
considerate drept crime de război, 
a declarat Aii Djurnale, președin
tele Partidului Congresului națio
nal socialist, luind cuvintul la un 
miting la Mogadiscio. El a chemat 
guvernul Republicii Somalia să 
condamne cu vehemență acțiunile 
agresive ale imperialiștilor .ame
ricani. I

inundații în Coreea de sudMari
SEUL 17 (Agerpres).
Puternice inundații s-au semna

lat vineri în Coreea de sud, din 
cauza, ploilor torențiale care con
tinuă să cadă de cîteva zile în 

întreaga țară. Se apreciază că sînt 
cele mai grave inundații înregis
trate în ultimii 70 de ani. Potrivit 
primelor rapoarte, numărul morți- 
lor se ridică la 59, al răniților la 
34, iar 44 de persoane au fost de
clarate dispărute. Peste 140 000 de 
locuitori au rămas fără adăpost, 
iar dintre aceștia 80 000 numai la 
Seul. Numeroase șosele de mare 
circulație și alte căi rutiere sînt

inundate, aproximativ 100 de po
duri sînt acoperite de apă, ceea 
ce a determinat o serioasă îngreu- 
nare a comunicațiilor. Rîul Han, 
de la periferia capitalei, a crescut 
deosebit de mult, amenințînd să 
inunde complet părțile sudice ale 
Orașului. Din cauza ploilor inten
se, la aproximativ 100 km nord de 
Seul, s-a înregistrat o alunecare de 
teren care a cauzat moartea a 11 
persoane.

Observatorul meteorologic cen
tral din Coreea de sud a anunțat 
că se așteaptă ca ploile să con
tinue timp de mai multe zile.

După întrevederea 
dintre de Gaulle și Saragat

ROMA 17. Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 

Presa italiană de sîmbătă acor
dă spații ample întrevederilor din
tre președintele Franței, de Gaulle 
și președintele Italiei, Saragat care 
au abordat situația din Piața co
mună, după întreruperea tratative
lor de la Bruxelles pentru crearea 
unui fond agricol comun al „celor 
șase".

Deși subliniază atmosfera cor
dială a întrevederii, presa italiană 
— în totalitatea ei — afirmă că 
rezultatul acesteia „nu a dus la 
deblocarea crizei Pieței comune". 
Ziarul „11 Messaggerd" subliniază 
că Italia „nu se aștepta la un mi-

racol după convorbirea de la 
Caurmayeur". „întrevederea a per
mis, totuși, ca polemica între Ro
ma și Paris să fie atenuată într-o 
oarecare măsură", scrie articolul.

COMENTARIILE 
PRESEI ITALIENE

Organul partidului democrat-creș- 
tin, „II Popolo" observă că și cele 
două discursuri rostite la deschi
derea tunelului Mont Blanc au a- 
vut tendințe diferite. Președintele 
Saragat vorbea despre crearea u-

nității politice numai a „celor 
șase", în timp ce de Gaulle vorbea 
despre „Europa europeană". In ur
ma întrevederii, scrie ziarul, „nu 
există niciun semn deosebit de a- 
propiere a ideilor celor doi". Con
cepțiile deosebite ale celor doi in
terlocutori asupra Pieței comune și 
unității politice europene au fost 
subliniate și în comentariile ziare
lor „II Tempo" și „La Stampa". 
„Italia și Franța urmează astăzi în 
politica externă două drumuri care 
nu coincid întotdeauna. Nu ne aș
teptam la rezolvarea problemelor, 
în urma convorbirilor celor doi 
șefi de state", subliniază „La 
Stampa".
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ф WASHINGTON. La Washing
ton s-a anunțat că o firmă ame
ricană a semnat contractul pentru 
construirea unui monument fune
rar pe mormîntul președintelui 
Kennedy, la cimitirul național din' 
Arlington. Monumentul cuprinde 
o terasă cu un zid circular, în ju
rul unei flăcări 
construcției se 
milioane dolari, 
cepe în decurs 
dura circa 14 luni.

veșnice. Costul 
va ridica la două 
Lucrările vor 
de o lună și

In- 
vor

în
J

ф BELGRAD. luso Baltici 
vîrstă de 37 de ani din localitatea 
iugoslavă Priepolie, constituie un 
fenomen din punct de vedere me
dical. El are 3 rinichi de aceeași 
mărime care funcționează normal.

luso Baltici a aflat întîmplător 
acest lucru, cu prilejul unui con
trol medical. j

ф BONN. In cursul zilei de vi
neri furtunile violente și ploile 
torențiale, care s-au abătut asu
pra Germaniei occidentale, au 
provocat moartea a 7 persoane în 
diferite regiuni ale țării. In u- 
nele locuri a început evacuarea 
populației. Circulația pe mai mul
te linii ferate a fost întreruptă.

ф WASHINGTON. La 16 iulie > 
Consiliul ministerial al O.S.A. a ’’ 
fost sesizat de o plingere a gu- 
vernului haitian, care pretinde că 
de pe teritoriul Republicii Domi
nicane se pregătesc „încercări de 
subversiune" împotriva regimului 
naitian. ;|

In cursul ședinței, reprezentan
ții Columbiei, Costa Ricăi și sta
tului Chile au declarat că ședința 
nu este îndreptățită să discute 
decît situația din Republica Domi
nicană, acesta fiind singurul punct 
de pe ordinea de zi a sesiunii.
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