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Brigada comunistului Schneider Francisc de la mina Aninoasa a extras în luna iulie, în cinstea

1 -w .
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celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., 558 tone de cărbune peste sarcinile de plan. Fotografia înfățișează 
minerii din schimbul II condus de Luca Pompiliu, înainte de a intra în primul șui de după încheierea 
lucrărilor Congresului partidului. Pe chipurile lor se citește hotărîrea de a munci fără preget pentru în
făptuirea programului luminos stabilit de Congres.

CU РІА Nil PE î IIINI ÎNDEPLINII
• Sectorul IV 

Vulcan
IV de 

numără 
miniere

producție pe 
ale anului, 
care s-a scurs 
din abatajele

Colectivul sectorului 
la mina Vulcan se 
printre colectivele 
fruntașe din Valea Jiului. In
fiecare lună, minerii de aici 
aii reușit să-și îndeplinească 
ritmic sarcinile de plan Ia ex
tracția cărbunelui. Acest lucru 
:a făcut ca în ziua de 24 iulie 
colectivul sectorului să poată 

'raporta îndeplinirea integrală 
a planului de 
primele 7 luni

In perioada 
din acest an, 
sectorului IV au fost extrase 
în plus aproape 10 000 tone 
de cărbune de bună calitate. 
Productivitatea muncii a cres
cut în medie cu 8 la sută față 
de cea planificată. Economiile 
obținute la prețul de cost, pe 
primele 6 luni ale anului, se 
ridică la peste 200 000 lei.

O contribuție de mare preț 
la îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe 7 luni pe 
sector au adus-o minerii din 
brigăzile conduse de Șerban 
Nicolae, Sima Ilie și BOyte 
Pavel.

P’a sa legi laolaltă cărămi- 
zile iți trebuie un timp re

lativ scurt și un liant. Așezi că
rămizile una peste alta după a- 
numite reguli, le legi cu mortar 
și zidui prinde contur. Legătura 
s-a făcut; solidă și trainică. Și tot 
așa cu celelalte elemente: Her, 
beton, sticlă. Din 
toate se închea
gă construcția, 
după norme tehni
ce, după planuri, 
după sfoară și 
firul cu plumb. Legătura dintre 
oameni insă se produce după alte 
reguli.

S'* ei 12 oameni ai brigăzii de 
zidari pe care o conduce 

Berințan Ioan de la șantierul Li- 
vezeni iormează un colectiv de 
circa patru luni. Au fost adunați 
oamenii „in plus" de pe la cele
lalte brigăzi și a fost chemat să-i 
conducă un tinăr de la Petrila ca
re invățase meserie la școala 
șantierului — Berințan. Era pen- 
tru el o misiune dificilă. La lipsa 
de experiență in conducerea bri
găzii se mai adăugau vederile di
ferite, ale ortacilor. Treaba mer
gea o zi bine, două șchiopătind. 
De la ei, e adevărat, nu aștepta

• Sectorul II 
Aninoasa

la 
mi- 

aici, 
me- 
Prin 
me-

Minerii din sectorul II al mi
nei Aninoasa și-au îndeplinit 
cu 10 zile mai devreme sarci
nile de plan la extracția căr
bunelui pe primele 7 luni ale 
anului. Acest succes are 
bază munca entuziastă a 

’ "nerilor și tehnicienilor de 
precum și aplicarea unor 
tode avansate de lucru, 
obținerea unui randament
diu pe sector cu peste 150 kg 
cărbune pe post mai mare 
decît cel planificat, colectivul 
de aici a extras în acest an a- 
proape 4 500 tone de cărbune 
peste prevederile planului. 
Cele mai mari realizări le-au 
dobîndit brigăzile conduse de 
Palko loan și Stan Silviu. Bri
gada lui Palko, de exemplu, a 
extras de la începutul anului, 
din abatajul cu front scurt ,în 
care 
tone 
nile
țiat,
minerilor Asmarandei Augus
tin, Hegeduș Dănilă, Molnar 
Blaj și Covaci Alexandru.

lucrează, aproape 2 000 
de cărbune peste sarci- 

de plan. S-au mai eviden- 
de asemenea, brigăzile

nimeni fapte deosebite dar ori
cum, cind 12 oameni alcătuiesc 
un colectiv, acel colectiv trebuie 

să justifice intr-un fel încrederea 
pe care conducerea șantierului a 
pus-o in el atunci cind l-a con
stituit. Aceasta era problema în 
munca cu oamenii pe șantierul 

Livezeni care se 
punea pe la mij
locul lui aprilie. 
Există în orice 
om un fel de am
biție pe care fie

care o exprimă cam astiel: „De 
ce să fiu eu în urma celorlalți" ? 
întrebarea aceasta a fost liantul 
care i-a inchegat pe cei 12 din 
brigdda lui Berințan. Lucrurile au 
început să se schimbe. Tot mai a- 
desea se strîngeau oamenii după 
lucru Ia discuții. Odată pe „or
dinea de zi" a fost Chita loan. 
„Ce să facem cu el — spuneau 
oamenii. Nu primește sfaturi de la 
nimeni de parcă ar ține meseria 
în degetul cel mic". Răspunsul 
l-au aflat ei mai tîrziu cind s-au 
aptopiat mai colegial de el. Chita

I. CIOCLEI
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• Complexul C.F.R. 
Petroșani
Colectivele ceferiștilor din 

cadrul complexului Petroșani 
au reușit să realizeze ritmic 
sarcinile de plan și să obțină 
în același timp însemnate de
pășiri. Planul de transport pe 
primele 7 luni a fost îndepli
nit pe întregul complex cu 6 
zile mai devreme.

Rezultatele cele mai bune au 
fost obținute în această direc
ție de colectivele stațiilor 
Vulcan, Lupeni, Petroșani și 
Banița care au reușit să în
carce peste plan aproape 
200 000 tone mărfuri, reducînd 
în același timp staționarea 
vagoanelor. Și colectivul de
poului de locomotive a înre
gistrat frumoase realizări. 
Astfel, printr-o mai bună și 
rațională utilizare a parcului 
de locomotive, planul de 
transport a fost depășit cu 1,4 
la sută. La atelierul de zonă 
s-a reușit ca planul de repa
rații a vagoanelor să fie de
pășit *cu 2,16 la sută, reducîn- 
du-se totodată cu 4,38 la sută 
timpul de imobilizare a va
goanelor cu ocazia reparați
ilor.

I. CRISAN 
corespondent

CONSfefcH. DE STAT 
Al REPUBLICA POHJHRRE ROMÂNE

DECRET 
pentru convocarea 

ДО arii Adunări Naționale
In temeiul articolului 37 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Române convoacă în se

siune Marea Adunare Națională în ziua de 20 august 1965, ora 10 dimi
neața.

București, 26 iulie 19Ș5
i

BE MU SI ЮРИ
Programul propriei noastre fericiri

partid Hune- 
și în prezent 
și mindrie de 
acolo, păstrez

Am avut înalta cinste de a parti
cipa la lucrările Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân în calitate de delegat al organi
zației regionale de 
doara. Trăiesc parcă 
sentimentul de emoție 
care am fost stăpînit 
în gînd și in inimă amintirea dez
baterilor Congresului și imaginea 
programului grandios al dezvoltării 
țării în viitorii cinci ani. In acest 
program noi, minerii din Valea Jiu
lui, vedem calea luminoasă pe care 
ne conduce partidul, spre fericire și 
bunăstare, spre cele mai înalte culmi 
ale civilizației. Tocmai de aceea ne 
exprimăm hotărîrea fermă de a nu 
ne precupeți eforturile pentru a în
deplini cu cinste sarcinile privind 
sporirea producției de cărbune. Din 
raportul prezentat la Congres de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. am reținut cu 
satisfacție că, în următorii ani, se va 
intensifica mecanizarea lucrărilor mi
niere, ceea ce înseamnă o îmbunătă
țire a condițiilor de muncă în sub
teran. Împreună cu ortacii din bri
gadă am extras 5 400 tone de cărbu
ne'’peste sarcinile planului dp la- în- 
ceputul anului și pînă în prezent. 
Insă acest succes poate și trebuie să 
fie sporit. în lumina noilor sarcini 
care ne stau in față.' încă de pe 
acum am început să Analizăm măsu
rile ce pot fi luate în brigadă, pen
tru creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbu-

Privim cu încredere în viitor
Din ultimul an al șesenalului au 

mai rămas doar citeva luni. Prins 
în entuziasta întrecere pentru în
deplinirea înainte de termen a sarci
nilor, nici nu observi ce repede tre
ce timpul. Șutul ni se pare ceas, iar 
luna parcă abia a început și e deja 
pe terminate. In dorința de a aduce 
o contribuție cit mai substanțială la 
desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră ai vrea să-ți dăruiești 
totul: profunzimea gindirii, tăria 
brațelor, întreaga ființă. In marea 
lui înțelepciune și grijă părintească 
față de om, partidul iți cere însă o 
muncă onestă, conștiincioasă dar 
perseverentă. Această muncă desfă
șurată zi de zi de milioane de oa
meni a transformat țara noastră în-

Președintele
Consiliului de Stat
CHIVU' STOICA

nătățirea calității cărbunelui. Vom 
continua să aplicăm în continuare 
inițiativa „nici un vagonet rebutat 
pentru șist vizibil", precum și aceea 
a podirii și bandajării vetrei și pe
reților abatajului cu plasă metalică. 
Deosebit de valoroasă este inițiativa 
de a înlocui bandajul pereților aba
tajului cu plasă metalică și de aceea 
vom milita pentru extinderea ei în 
tot sectorul, acolo unde condițiile de 
zăcămînt permit. Această inițiativă, 
analizată de inginerul Istvănuț loan 
și prim-maistrul minier Crinu Gheor- 
ghe a fost aplicată cu succes de bri
gada noastră în ultimele două luni 
și a dus la rezultate remarcabile; 5 
m c de scîndură economisiți zilnic 
la bandajarea pereților abatajului. 
Toate acestea dovedesc că noi dis
punem de resurse inepuizabile de 
energie creatoare. Care constituie 
chezășia viitoarelor succese în 
sporirea producției de cărbune, în 
reducerea cheltuielilor de extracție. 
Tocmai de aceea, de comun acord 
cu minerii din brigada pe care o 
conduc, ne angajăm să mai extragem 
peste sarcinile de plan încă 1 500 to
ne de cărbune pînă ia sfîrșitul anu
lui conștienți fiind că, prin aceasta, 
ne vom aduce aportul firesc la în
deplinirea unui program pe care-I 
considerăm programul propriei noas
tre fericiri.fericiri.

SABIN GHIOANCA
șef de brigadă sectorul III 

E. M. Lupeni

tr-o grădină înfloritoare. Realizările 
dobindite de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a partidului au 
uimit o lume întreagă.

CRISTEA AUREL 
șef de brigadă, sectorul I, 

E. M. Aninoasa 
(Continuare în pag. 3-a)
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ie Chestiuni familiare" 
... în concurs

In cadrul etapei orășenești a celui 
de-al IV-lea Festival bienal de tea
tru I. L. Caragiale, formația T.A.P.L. 
Petroșani a prezentat în sala clubu
lui sindicatelor din localitate piesa 
„Chestiuni familiare".

Bine pregătiți de către tovarășul 
Alexandru Jeles, care a semnat re
gia spectacolului, tinerii artiști ama
tori s-au prezentat mulțumitor. Cei 
trei interpreți: Adriana Bădescu, 
Drăgan Anuța și Văcăreanu Gheor- 
ghe s-au străduit și au reușit să se 
încadreze satisfăcător în roluri.

A reieșit însă pregnant în 
dență tînăra Adriana Bădescu, 
și-a condus cu dezinvoltură și 
vingere rolul.

Lucrînd în continuare cu perse
verență, tînăra formație de teatru 
a T.A.P.L. Petroșani poate obține în 
viitor frumoase succese.

îmbucurător este 
tacolul a fost privit 
conducerea unității, 
bilizat la vizionare 
ai T.A.P.L. Așa trebuie să procede
ze toate conducerile întreprinderilor 
și instituțiilor. Sprijinul, exemplul 
conducătorilor însuflețesc, cheamă, 
obligă. $i în activitatea culturală es
te nevoie de acest lucru.

G. DINU

evi- 
care 
con-

faptul că spec- 
cu interes da 
lucru ce a mo- 
multi salariați

Strungarul Pană Anghel, u- 
nul din meseriașii harnici de 
la autobaza I.R.T.A. Petroșani.
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Cîteva probleme nerezolvate 
Tn transportul subteran

Semnalizator automat pentru determineree 
concentrației gazului metan

Directivele Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român pre
văd că extracția totală de cărbune 
Să ajungă in 1970 la 20—22 milioane 
tone anual, O parte însemnată din 
«ceasta cantitate șe va extrage din 
bazinul nostru carbonifer.

Una din unitățile C.C.V.J. chema
tă să dea cărbune In viitor este ți 
mina Dîlja, care a fost dată in ex
ploatare partial în anii țesenalulul ți 
unde trebuie executate încă un vo
lum mare de lucrări de deschideri 
ți pregătiri in anii ce urmează, in 
vederea măririi capacității ei de pro
ducție Ia nivelul proiectat.

2îlele trecute am vizitat această 
Uniră exploatare ți am stat de vor
bă cu cîțiva mineri care lucrează la 
deschiderea drumurilor subpăminte 
ne spre stratele de cărbune. Aici 
|-am găsit ți pe minerul Molnar lo- 
șif împreună cu brigada sa ce sapă 
galeria direcțională în culcușul stra
tului III — orizontul 607. E$te un 
loc do muncă îndepărtat; de aceea 
aprovizionarea cu materiale ți va- 

Flotatorul Matei Ioan, evidențiat în întrecerea socialistă, unul din 
cadrele de nădejde ale noii uzine de preparare Coroeșți, crescut o 
dată cu uzina.

gonețe constituie o problemă nere- 
zolvată.

Și iată de ее. Un singur traseu de 
transport deservește 5 brigăzi de mi
neri șl toți cer aceleași materiale și 
vagonete goale. Brigada lui Molnar, 
fiind departe, e dezavantajată uneori 
la aprovizionare. Ne-am oprit aici 
pentru faptul că de terminarea ur
gentă a acestei lucrări depinde por
nirea abatajelor nr. zero, 1, 2 și 3.

Cercetînd fișele de lucru ale bri
găzii lui Molnar din lunile trecute 
reiese că brigada a executat timp de 
trei luni in total 270 m 1 galerie cu 
încărcare manuală, ceea ce se consi
deră un randament bun, avînd o de
pășire de 23-30 la sută față de 
plan.

Am observat că la sosirea trenu
lui cu vagonete goale minerii din 
cele 3 abataje învecinate și încă o 
pregătire s-au repezit care mai de 
care să împartă goalele între ei. 
Problema este mai acută însă la 
brigada lui Molnar, deoarece aici 
nu există o linie dublă pentru ga- 
rare. Menționăm că executarea lu

crărilor de lărgire a galeriei sub aba
tajul „0" pentru instalarea unei li
nii duble ar И justificată șl pentru 
viitor, eînd panoul va intra în ex
ploatare. De aoeea întrebăm: de ее 
nu se face dublarea galeriei chiar 
acum î

Ar Й cgzul ca mai tatii să șe pună 
la punct Hnla ferată, să fie săpat ca
nalul de scurgere șl reparate armă
turile din galeria de acces la locul 
de muncă amintit, și inel ceva. 
Minerii sînt interesați să primească 
vagonete goale la timp fi In număr 
suficient. Din păcate Insă aceste va
gonete nu sînt Intr-adevăr goale, La 
locul de muncă al brigăsii Iul Mol
nar, In ziua de 26 iulie, dintre cele 
6 vagonete „goale11 numai unul sin
gur a fost gol, restul au avut ci
mentat la fund un strat gros de pă- 
mînt; mai bine de 30 cm, incit din cu
rățirea celor 5 vagonete goale s-ar 
fi putut umple unul gol. Deci, bri
gada în loc de 6 vagonete goale a 
primit doar 5.

Ar fl greu de analizat această pro
blemă la toate lacurile de muncă. 
Credem însă că din singurul exem
plu arătat conducerea sectorului de 
investiții și mai ales g sectorului de 
transport trage concluzii. Sînt proble
me ce pot fi rezolvate cu ușurință și 
prin aceasta s-ar îmbunătăți mult 
activitatea brigăzilor de mineri. De 
exemplu cît de ușor s-ar desfășura 
activitatea de transport în galeria 
transversală, spre puțul auxiliar nr. 
1 la orizontul 440 dacă o parte din 
galerie nu ar fi înfundată cu apă și 
nămol. Am intilgit acolo oameni care 
încărcau apa și nămolul cu găleți in 
vagonete deja umplute cu steril. Nu 
ar fi mai bine dacă s-ar executa o 
rectificare a vetrei galeriei pentru ca 
apă să se poată scurge singură la 
locul de destinație ?

Rezolvarea problemelor din tran
sportul siibteran de la mina Dîlja o 
absolut necesară. Minerii de la E.M. 
Dîlja sînt gata pentru realizarea și 
chiar depășirea sarcinilor ce le revin 
în viitor. Trebuie însă ca ei să fie 
ajutați, să li se creeze toate condi
țiile necesare atît din punct de ve
dere tehnic cît șl organizatoric. Șt, 
această sarcină îl revine conducerii 
tehnico-administrative a sectoarelor.

Ing. M. В ALINT

Semnalizatorul automat este un 
aparat portativ folosit pentru de 
terminare» continua a concentrației 
de metan In mediu] înconjuratei 
și pentru semnalizarea pericolului 
de explozie, cind concentrația ga 
zului depășește limită admisibilă

ЕІАМЛааІАІА M АаМІАМЯАИІА *NHIIV пIW1 • MQrnflWnwnrU 
ah semnalluaferului

V

1. ШІІЦ
2. detector
3. compensam/
4. bec dă cen

tru/
$. amplificator
e. /egdlurd
?. diapozitiv de 

blocare mag
netic

I. «/gurdnjd 
e. capacul «cu- 

mulnțoru/ui
1Q, acumulator

Semnalizatorul este prevăzut cu 
rin acumulator electric cu plăci de 
plumb reîncărcabil care poate asi
gura funcționarea continuă a apa
ratului timp de 10 ote. Amestecul 
de gaz metan și aer vine in con 
tact cu două elemente sensibile a- 
flate in interiorul stingătorului de 
flăcări. Fiecare din aceste elemen
te se prezintă cg o parte dintr-un 
termocuplu, Învelit în Sticlă pe ca
re gșțe înfășurat elementul de în
călzire. Spre deosebire de elemen
tul de compensație, elementul-de- 
lector sensibil aste acoperit cu un 
strat catalizator pe care se pro
duce oxidarea gazului metan, pro- 
vocînd creșterea temperaturii. Con
dițiile de funcționare a elementu
lui de compensație rămîn nesc’ im 
bate. Diferența de tensiune care a- 
pare, se transmite la ieșirea am
plificatorului comutator tranzistori
zat care alimentează, becul de sem-

Cocs din lignit în proporție de 60 °!o
Specialiștii de la Institutul de 

mine și chimie din Tuzla (R.SF 
Iugoslavia) au pus la punct un 
procedeu ieftin și economicos de 
obținerea eocsului de calitate su
perioară clin lignit In proporție de 
60 la sută. După părerea lor, pro
centajul de lignit In fabricarea 
cocsului poate fi mărit și mai mult

Realizarea specialiștilor iugo
slavi «ște considerată de impor
tanță mondială, deoarece în nici 
o țară din lume nu se fabrică plnă 

ualizare cu acțiune In țoate direc
țiile. In deschizătura situată deasu
pra becului de semnalizare se află 
«paratul do măsură cu scală gra
dată pentru măsurarea concentra
ției de Ja zero la 3 ia sută. Circui

tul aparatului recepționează sem
nalul transmis de elementele sen
sibile.

Funcționarea corectă a semnali
zatorului poate fi ușor verificată, 
întors în poziție verticală suspen
dată. comutatorul gravitațional a- 
prinde becul de semnalizare Și o- 
prește acul indicator al aparatului 
de măsură, arătlnd pregătirea sem
nalizatorului pentru funcționare 
Dacă in timpul funcționării upui 
din elementele sensibile se defec
tează, atunci se aprinde becul de 
control, acoperit eu sticla albastră. 
Dacă se defectează aparatul de mă
sură, atunci dispozitivul de semna
lizare, compus din două becuri le
gate in paralel, va funcționa ea ta 
condiții normale- In cazul defec
tării becului de semnalizare și a 
amplificatorului, dispozitivul de 
măsurare va continua să dea Indi
cații.

Secțiunea interioară a semnaliza
torului, unde este instalat acumu
latorul. se confecționează din oțel 
Si are un dispozitiv de blocare 
magnetic care permite accesul spre 
polen țiometru conectat la njrcuitul 
de semnalizare. Elementele acumu
latorului sînt legate consecutiv cu 
ajutorul unei rezistente în scurt
circuit, de derivația centrală; fie
care clemă a acumulatorului este 
prevăzută eu siguranțe fuzibile. Д- 
cest sistem de protecție face ca 
semnalizatorul să funcționeze cu 

■ iquranță.
Semnalizatorul cîntărește 1,8 kg; 

dimensiunile sale sînt : 8,25X7,10 
X30.5 cm. Cu toate că semnaliza
torul a fost construit special pen
tru minele de cărbuni, el poate fi 
folosit și In alte -ramuri industriale.

în prezent cocs cu o asemenea 
pondere de lignit fără ca calitatea 
cocsului să fie sub normele teh
nice.

După aplicarea acestui procedeu. 
Combinatul cocsocbimic din Lpka- 
vaț (Bosnea) va putea prelucra a- 
nual peste 2 milioane tone de lig
nit din care șe vor obține canti
tăți suficiente de gaze nobile pen
tru producția de fenol, benzol, în
grășăminte artificiale, mase plasti
ce și alte peste 30 de materiale di
ferite. („Borba")

Măsuri judicioase pentru executarea 
lucrărilor la termen și de calitate

și economie de ciment. Alte două 
stații similare sînt montate la Pa
roșeni și Vulcan. Totodată pentru 
transportul mecanizat al materiale-

tivele industriale necesare exploată
rilor carbonifere și contribuind astfel 
la continua dezvoltare a extracției 
de cărbune în noul cincinal''.

Dezvoltarea impetuoasă viitoare a 
economiei noastre naționale se oglin
dește deosebit de pregnant în noul 
plan cincinal 1966—-1970 și planul 
de dezvoltare a energeticii pe 10 
ani, 1966—1975 aprobate de Congre
sul partidului.

Industria cărbunelui va cunoaște 
o jnare dezvoltare. Minele existente 
șe vor dezvolta continuu și șe vor 
deșchide noi exploatări miniere în 
bazin. Constructorilor din cadrul 
șantierului Coroeșți al T.C.M.C. le 
revine sarcina să construiască tur
nuri de extracție și case de mașini, 
stații de compresoare și ventilatoare, 
tablouri de distribuție, funiculare și 
căi de acces la noile exploatări mi
niere. Cum muncesc ei în prezent la 
construcțiile industriale de suprafa
ță ?

Pentru a face cunoscută activita
tea depusă de colectivul șantierului 
Coroeșți, ne-am adresat tov. Beloiu 
Nicolae, ing. șef al șantierului care 
ne-a relatat următoarele :

„Șantierele T.C.M.C. au de pre
dat un șir de obiective însemnate 
pentru minele din Valea Jiului; in
stalația de extracție principală la 
Aninoasa șud, instalația definitivă 
de extracție și instalația provizorie 
de săpare la mina Paroșeni, stații de 
compresoare la Paroșeni și Uricani, 
instalații de ventilație la Vulcan, 
Aninoasa și Lupeni, alimentarea cu 
apă Paroșeni, funicular de steril la 
Vulcan și Coroeșți, funicular de 
cărbune Aninoasa—Coroeșți etc. 
Avem un plan valoric de 46 340 000

lei, din care în cursul semestrului 
I am executat deja lucrări in valoare 
de 20 912 000. Pentru semestrul II 
ne-au rămas de executat încă 
25 618 000 lei.

In planul fizic șantierul a avut de 
predat un număr de 9 obiective. 
Acestea au și fost terminate. Cu toa
te acestea un- număr de 3 obiective, 
programate a fi terminate în semes
trul 1, au rămaș în continuare în 
execuție pentru semestrul II: unele 
lucrări la preparația Coroeșți, baia 
și lămpăria provizorie Paroșeni, pre
cum șl rețeaua de apă potabilă și 
industrială Paroșepi. Cauza î Terme
nul de predare la preparația Corcești 
a fost decalat în trimestrul IV din 
lipsă de terenuri și avizări. La ba
ie și lămpăria provizorie — Paroșeni 
termenul a fost decalat în trimes
trul III, întrucît problema alimentă
rii cu apă și rețeaua de canalizare 
nu a fost rezolvată decit parțial, iar la. 
lucrarea de la rețeaua de apă pota
bilă și industrială Paroșeni a fost 
decalat termenul de prbaare în trim. 
III deoarece nici ptnă acum nu a 
fost deschisă finanțarea (din lip
sa unor avize).

planul fizic pe semestrul II pre
vede predarea unui număr de 27 
obiective, din care в obiective în 
trim. III și 21 obiective în trim. IV 
1963. Pentru realizarea planului valo
ric $1 fizic pe 1965, conducerea șan* 
fierului aplică măsurile tehnico-orga- 
nizatorice prevăzute în planul M.T.B. 
Astfel, se predau fiecărui lot grafice
le de execuție a lucrărilor de con

sțrucție coordonate în timp cu cele 
de instalații și montaj decalate pe 
obiective și meșteri. S-au stabilit 
responsabili din partea șantierului 
pentru urmărirea executării confec
țiilor și construcțiilor metalice de la 
furnizori și primirea Utilajelor de la 
beneficiari; s-a extins lucrul pe 2 
schimburi în vederea încadrării în 
termen a lucrărilor. Pentru ca în 
cursul trimestrului IV $1 nu av»m 
greutăți cu aprovizionarea materia
lelor la locurile greu accesibile, s-a 
trecut de pe acum la aprovizionarea 
acestor puncte de lucru. Astfel, s-a 
început aprovizionarea la rezervorul 
de 1 000 m c de Ia puțul 7, funicula- 
rul 9-10 ca și fundațiile ștllpilor la 
mina Vulcan, etc. Totodată s-a con
stituit pe șantier o comisie pentru 
controlul calității lucrărilor, inclu
siv a controlului tehnologiei lucră
rilor.

Cu ajutorul cabinetului tehnic s-a 
trecut la Intensificarea mecanizării 
pe Șantier, acționlndu-se în special 
la lucrări care reclamă un volum 
mare de manoperă. S-a preconizat ca 
pe șantiere să șe prepare betonul 
centralizat în 3 centrale de betoane, 
unde procentul de mecanizare să 
fie ridicat. S-«u amenajat astfel sta
ția de bitoano Anihaata uihde prin 
întrebuințarea undi efectiv de 3 per
soane se prepaiă 60 m c beton pe 
Schimb; aici agregatele si cimen
tul stat dozate gravimetric și nu 
volumetric. Datorită acestui fapt se 
obține o productivitate mărită, be
toane de calitate superioară precum

lor s-a preconizat transpor
tul pneumatic al cimentului din 
siloz la betonieră precum și
transportul iul 
prin autocisternă 
pneumatică de la 
depozit la silozu
rile de șantier.

A fost de ase
menea introdusă 
încărcarea meca
nică a balastului.

S-a căutat ca 
majoritatea lucră
rilor de terasare 
să fie executate 
ori cu buldozerul 
ori cu excavato
rul, chiar acolo 
unde au fost pre
văzute săpături 
manuale. Prin a- 
ceste măsuri s-a 
ajuns in ultima 
lună la o produc
tivitate de 5160 
lei/muncitor față 
de 4 573 lei pla
nificat.

Colectivul șan
tierului T.GM.C. 
Coroeșți, este 
hotă rit să facă 
totul pentru a 
realiza integral 
sardinile de plan 
pe anul careu i 
ridicînd obiec-

BELOIU NICOLAE 
inginer șef șantierul T.C.M.C.

Coroeșți

Stația de ven tiiătoare „Hipolit" • -► Vulcan, una 
din construcțiile industriale ridicate recent la a- 
ceastă exploatare.
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Privim cu încredere 
in viitor

(Urmare din peg- 7-е)

Eu personal simt in inimă o mare 
satisfacție ți mfndrie. Mîndria de a 
fi cetățean al uno| țări libere șl În
floritoare, de a face parte din marea 
familie a comuniștilor, satisfacția că 
împreună cu membrii brigăzii de 
mineri pe care o conduc mi-am adus 
părticică de contribuție la făurirea 
mărețului edificiu al socialismului.

Cît cărbune am extras peste plan 
în anii șesenalului n-am tinut soco
teala. Cantitatea extrasă în primul 
semestru din acest an se ridică însă 
le 3123 tona. La această cifră se 
adaugă alte 676 tone extrase în luna 
mile.

Printre numeroșii delegați ce au 
participat Ia lucrările сеіці de-al 
ІХ-lea Congres al Partidului Comu
nist Român am avut cinstea să mă 
număr și eu. Am trăit rile de neuitat 
Bilanțul marilor înfăptuiri ale po
porului, dezvoltarea economică mul
tilaterală a întregii țări în viitorii 
сіцсі ani mi-au umplut inima de bu 
curie. Mă consider și eu un oștean 
al partidului în lupta pentru Înflo
rirea continuă a patriei noastre so 
claliste. In perioadele de răgaz intre 
ședințele Congr ului gindul îmi 
zbura spre tovarășii mei de muncă 
Vor reuși oare să mențină nivelul 
succeselor cu un ortac lipsă t Cînd 
m-arn reîntors de la București m-am 
convinș că au fost la inălțime. In zi
lele Congresului brigada a extras 
încă 130 de tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

Pirectivele Congresului pun în fa
ța industriei extractive carbonifere 
sarcini sporite. Ultimul an al cinci
nalului prevede să se extragă 20-22 
milioane tone de cărbune, de 1,71.8

ori mal mult docil Іи 19M. Q parte 
din această cantitate va fi extrasă de 
colectivul minai naastre. '

A doua ai după Întoarcerea do la 
Congres am stat de vorbă cu ortacii 
din schimbul I, Chiar la locul de 
muncă. Interesul cu care au ascul
tat relatările mala de la Congres a 
fost unanim. CU toții și-eu exprimat 
botărirea de a contribui cu toată 
capacitatea la traducerea In viată a 
obiectivelor noi și mobilizatoare fa
vorite din istericele documente ale 
Congresului. Munca a început cu și 
mai mult spor. Pînă la ora 12 aveam 
deja extrase 70 tone de cărbune ceea 
ce echivalează cu randamen
tul de 10 tone pe post. En- 
tuziasmul în muncă al brigă
zii este explicabil. In brigadă 
avem un mănunchi de comuniști ho- 
tărTțl șl harnici, căliți în luptă cu 
greutățile inerente muncii In sub
teran, educați în școală abatajului. 
Exemplul lor este urmat de toți mem
brii brigăzii. In brigadă mai șînt 
însă muncitori harnici ca: minerul 
lancu Nicolae, vagonetarul Drăghlci 
Dumitru și alți tovarăși din activul 
fără de partid ce și-au exprimat do
rința de a intra în rîndurile partidu
lui. De educarea lor politico-ldeplo- 
gică ne ocupăm cu dragoste și simț 
de răspundere. O facem aceasta pe 
deplin conștienji că prin întărirea 
continuă a rîndurilor ei. organiza
ția noastră de bază va reuși să șe 
achite de sarcinile multiple ce-i re
vin, va reuși să mobilizeze întregul 
colectiv al sectorului I la traducerea 
în viață a sarcinilor ce-i revin din 
istoricele documente ale Congresu
lui al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Legătura
(Ufmarț din pag. l-a)

nu s-a mai Supărat. S-a lăsat „dds- 
si â efallggt co/lse mai 

mare: încrederea colegilor. TU- 
poș Petru era unul din meseriașii 
buni dar cam plimbăreț. A pdrd- 
sil brigada și в pleent la Clul,,dar 
după scurt timp a venit înapoi.

„Cum îi măi Peltică f — l-au 
luat ceilalți in primire. Și pe fg 
Gluj trebuie sd muncești ? Nu-1 
plata pe gratis î". „APOI vezi bin» 
eă nu" — le-a răspuns Tălpoș ur
sul. Dat din brigadă n-a mal ple
cat. Din cei 12, puțini au scăpat 
să nu fie puși pe ordinea de zi. 
Așa s-a tăcut Începutul legăturii.

O tigada lui Șerintan lucregșa
L* acum la una din operațiile 

pretențioase ale meseriei de zi
dar : plggajUl de cărămW la fa
țadă. Aici nu merge eu toleranțe. 
Conducerea șantierului a repar
tizat-o aici pentru că in pgtru lupi 
brigada a străbătut drumul lung 
al cistigărit încrederii. Acum. șina 
treci pe lingă panoul nare tace 
cunoscute realizările brigăzilor, In 
dreptul brigăzii lui Retinian indi
cii trec întotdeauna ptșțe 11$ 
sută. Panoul, cel mai sigur baro
metru, indică timp frumos pentru 
brigada aceasta cu numai patru 
luni de existența, В un semn da 
aici s-a produs o legătură Irdibleă

La turnătoria 
UR.UM.P. se e- 
laborează O nouă 
-șarjă" de piese 
de schimb pentru 
Utilajele miniere

Ia exploatării» 
din bazinul nos- 
Uu carbonifer.

De la Ministerul Invățămîntului

г
ft
V

In legătură cu examenele din se
siunea de toamnă a anului școlar 
1864/1369, Ministerul invățămîntului 
face următoarele precizări:

1. —- a) Potrivit comunicării fă
cute Înainte de Închiderea cursuri
lor, «Mamenul de maturitate la șco
lile de cultură generală și exame
nul de stat la școlile pedagogice 
și institutele pedagogice de învă
țători, se vor desfășura intre 19-30 
august 1965.

b) Examenele de corigentă pen
tru clasele a xi-a (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență) pentru a- 
nul VI al școlilor pedagogice și a- 
Bul II al institutelor pedagogice de 
învățători (cursuri de zi și fără 
frecvență), se vot desfășura între 
15-17 august a. c.

2. — Examenele de corigentă la 
celelalte clase se vor desfășura, 
potrivit regulamentului școlilor de 
cultură generală, după cum ur
mează :
a) Examenele de corigentă pen

tru clasa a VIII-a cursuri de zi și 
examenul de absolvire a școlii ge
nerale de 8 ani, se desfășoară în
tre 20-29 august 1965.

Examenele de corigentă la clasa 
ѴПІ-а a școlii generale de 8 ani 
(invățămînt fără frecventă) șl la 
clasa VIII-a a școlii medii (invăță- 
mînt fără frecvență), precum și e- 
xamenele de absolvire a școlii ge
nerale de В ani, invătămînt fără 
frecvență, vor avea loc între 15-24 
august 1965.

b) Examenele de corigentă pen-

Acțiuni la căminul
In anul școlar 1964—1965, la că

minul cultural din Bărbăteni s-au 
tinut 28 de conferințe cu caracter 
social, tehnic și obștesc, urmate de 
programe artistice susținute de e- 
levii școlii.

De asemenea, prin standul de 
cărți, condus de tovarășa învăță
toare Nereianțu Valentina, au fost

cultural
difuzate 548 de cărți în valoare de 
4 215 iei, iar din biblioteca căminu
lui au fost împrumutate aproape 
300 de cărți la cititori.

Au mai fost organizate 12 șeză
tori literare in cadrul școlii, unde 
a funcționat și un lectorat sanitar 
cu 27 cursante

tru clasele a V-a. а ѴІ-а, a V!l-a, 
a IX-a și a X-a ale școlii de cul
tură generală, cursuri de zi, pentru 
anii ІГ și V ai școlii pedagogice și 
anul I al institutelor pedagogice 
de învățători (cursuri d» zi al fără 
frecvență) se vor desfășura între 
1-5 septembrie a. c.

c) Examenele de corigentă pen
tru clasele a VIII-a, а IX și a X-a, 
cursuri serale se vor desfășura în
tre 15-20 august a. c.

d) Examenele de corigentă pen
tru clasele a V-a, a Vl-a, a VH-d 
a IX-a și a X-a, Invăfămînțul fără 
frecventă, șe vor desfășura Intre 
20—25 septembrie a- c.

3. — a) Concursul de admitere 
ІП școlile medii de cultură gene
rală și în școlile pedagogice, cursuri 
de zi, se va .desfășura intre 1-7 
septembrie a. c.

b) Concursul de admitere In în- 
vătămîntul mediu seral se va des
fășura între 25-30 august a, c. iar 
în învățămintul mediu fără frec
ventă între 20-25 septembrie a. c.

c) Concursul de admitere în in
stitutele pedagogice de învățători
— cursuri de zi și fără frecventă
— șe organizează între 20-80 sep
tembrie a. c.

*

PROGRAM DE RADIO
29 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic,- 5,06 
Melodii populare; 5,35 Gimnastica 
de înviorare; 5,45 Suita „La ho- 
râ-n saț'1; 6,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 6,10 Portativul 
melodiilor distractive; 6,30 Reco
mandări din program; 6,35 „Cîntec 
și joc" — emisiune de muzică 
populară; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Cîntă Sorina Dan, Vito Benvenutti 
și Margareta Nicolova; 7,30 Sfa
tul medicului ; Igiena in anotim
pul călduros; 7,35 Anunțuri, muzi
că; 7,45 Salut voios de pionier; 
3,00 Sumarul presei; 8,30 Concer
tul în Do major pentru harpă și 
orchestră de Boieldieu,- 9,00 La mi
crofon melodia preferată,- 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Cîntece de 
Teodor Bratu; 10,15 Lecturi la ce
rerea ascultătorilor: Versuri de 
dragoste din lirica universală; 10,30 

Muzică românească în repertoriul 
ințerprețifor străini; 11,00 Selec- 
țiuni din opera „Petru Rareș" de 
Caudella; 12,00 Buletin de știri; 
12,03 Cîntă peptru dumneavoastră 
Maria Sterian, Vasile Stoica și 
Nicolae Bătută; 12,30 Croaziera li
terară ; Constanța Odesa — Yal
ta — Suhumi; 12,45 Din viata mu
zicală a orașului Craiova; 13,15 
Muzică din operele „Hamlet". 
„Raimonda" și „Mignon"; 14,00 
Buletin de știri,- 14,05 Recoman
dări din program; 14,10 Țrio-uri 
vocale și instrumentale de muzi
că ușoară; 15,00 Vechi melodii 
populare,- 16,Q@ Radiojurnal. Bule
tin meteorologic,- 16,} 5 Dansuri șl 
coruri din opere; 16,30 Prietena 
noastră cartea; 17,00 Cintă Milan 
Hladll ■— muzică ușoarăi 17,15 Ra- 
fiiosimpozion „Personalitatea . ora
șului",- 17,35 Emisiune de cîntece 

si jocuri la cererea ascultătorilor; 
18,00 Seară pentru tineret; 19,Q0 
Cîntă, dansează, tinerețe,- 30,00 
Radiogazeta de seară; 20,30 Va
rietăți muzicalei 20,45 Noapte bo
nă, copii; 20,55 Perle folclorice;
21,15 Părinți și copii; 21,30 Ій ritm 
de tango,- 22,00 Radiojurnal, Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 
La microfon orchestrele Alexandru 
Imre și Eddie Vartan,- 22,40 Can
țonete; 23,10 Pagini alese din 
creația simfonică a compozitori
lor noștri; 23,52 Buletin de știri- 

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Cîntă George Bunea; 
7,45 Recomandări din program; 
7.50 Muzică populară; 8,20 Muzică 
de estradă; 8,00 Buletin de știri; 
9.03 Uverturi lă opere,- 9,30 Vreau 
să știu,- 10,90 Patru dansuti do 
Laos Janâcelc, Imagini rapsodică 
de Wilhelm Berger; 10,30 Din fol
clorul muzical al popoareion 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Prime au
diții de muzică românească dfe ca

meră; 11,45 Cîntece pentru cei 
mici; 12,00 Suita a H-а din baletul 
„Călărețul din Madar" de Dimltăr 
Sagaev; 12,35 Din cele mai iubite 
melodii de muzică ușoară româ
nească; 13,QQ Buletin de știrii 
13,03 Emisiune de muzică popu
lară; 13,40 Concert de prjnz; 14,30 
Recomandări din program; 14,35 
Fragmente din opera „Romeo și 
Julietta" de Gounod; 15,00 Bule
tin de știri; 15,10 Pe strune de 
vioară.- 15,30 Antologie poetică: 
Adam Mickiewicz; 15,45 „Imn 
partidului" program de cintece; 
16,00 Cîntă Maria Precup și Iii® 
Cazacu melodii populare; 16,20 
Dialog cu ascultătorii; 17.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic;
17,15 Mutică ușoară interpretată 
do ІѴеі Montând; 1Î.30 Sfatul me- 
diculul: Igiena in anotimpul căl
duros; 17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 Recital Valentin 
Teodorlam l8,lâ Carnet plastic, 
18,30 Liszt »i Interprets săi; 19,00 

Buletin de știri; 19,05 Sultă de 
melodii de Dumitru CapoianU;
19,15 Ani de ucenicie. Prezintă A- 
lexandru Andrjțoiu; Cercul literar 
din Călărași (radloreportaț;) 19,30 
Seară de operă : „Aida" de Verdl 
(Actele I șl II), 21,00 Radiojurnal; 
21,20 Opera „Aida" de Verdl (Ac
tele III și IV); 22,28 Muzică de 
dans; 23,00'Buletin de știri; 23,05 
Revista melodiilor de muzică u- 
șoară; 0,52 Buletin de știri.

Ci вет atoerafe
29 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Winetou,- REPUBLICA: Ianosik 
seria 1 și П. PETRILA: Căliți în 
foc; LONEA; Fata in doliu; 13- 
CRONI: Zbori pasăre,- ANINOA- 
SA: Cum stăm, tinere; LUPENI — 
CULTURAL: Mă iubește, nu ШІ 
iubește.



STEAGUL ROȘU

li іяййі de Seturitale іоіііш dezlaieiile Lucrările Comitetului pentru dezarmare
li muma dominicana

NEW YORK 27 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a continuat luni dezbaterile asupra 
situației din Republica Dominicană

Reprezentantul sovietic a decla
rat In cursul dezbaterilor că este 
absolut necesar să fie evacuate de 
indată trupele Statelor Unite și ale 
altor intervenționiști de pe terito
riul Republicii Dominicane, aceasta 
fiind condiția esențială pentru nor
malizarea situației și crearea po
sibilității ca poporul dominican 
să-și hotărască singur soarta. Re
prezentantul american, Charles 
Yost și cel al Marii Britanii, Roger 
Jackling, au încercat să justifice 
din nou intervenția în Republica 
Dominicană, declarîndu-se satisfă- 
cuți de rolul Comisiei de mediere 
a O.S.A. în această țară.

In ședința de după-amiază, pre

VIETNAM

Noi lupte în apropierea 
Saigonului

SAIGON 27 (Agerpres).
Luptele dintre forțele partizani

lor sud-vietnamezi și trupele gu
vernamentale în imediata apropie
re a Saigonului devin din ce în ce 
mai frecvente. Astfel, în noaptea 
de luni spre marți o grupă de pa- 
trioți a reușit să pătrundă în loca
litatea Lai Thieu la 15 km de ca
pitala sud-vietnameză, unde a avut 
loc un puternic schimb de focuri.

йіімегн BăBcii latinale «id-iietime preluată 
te no militar

SAIGON 27 (Agerpres).
Printr-un decret semnat recent de 

șeful juntei militare din Saigon 
guvernatorul Băncii Naționale sud- 
vietnameze, Nguyen Xuan Oanh, a 
fost înlocuit. Funcția iui a fost pre
luată de generalul Nguyene Van

s v-a. Liderii Congresului convocați 
pentru consultări în problema vietnamului

WASHINGTON 27 (Agerpres)
Președintele Johnson a convocat 

la Casa Albă pe liderii democrați 
și republicani ai Congresului în 
vederea unei hotărîn definitive 
privind lărgirea participării S.U.A. 
la războiul din Vietnam, a anunțat 
luni secretarul de presă al Casei 
Albe, Bill Moyers. Referihdu-se la 
aceasta agenția France Prosse scrie 
că „șeful executiv vrea să aibă cu 
liderii celor două partide o discu
ție amplă referitoare la nevoile 
militare americane în Vietnam, în 
lumina rapoartelor primite luni din 
partea șefilor militari". Aceste ra
poarte, menționează agenția, pre
văd o sporire substanțială a efec
tivelor S.U.A. în Vietnam.

Pe de altă parte, Johnson și-a 
continuat consultările cu principa
lii săi consilieri militari și diplo
matici asupra măsurilor de inten
sificare a acțiunilor militare ale
S.U.A. în Vietnamul de sud. La în
trevederile de luni au participat 
ministrul apărării, McNamara, se
cretarul • de stat. Dean Rusk, vice
președintele S.U.A., Hubert Hump
hrey, subsecretarul de stat, George 
Ball, generalul Earle Wheeler, șeful 
statului major mixt al forțelor ar
mate, Cabot Logde, noul ambasa
dor la Saigon și Arthur Goldberg, 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U. Menționînd că pînă în 
prezent nu s-a luat nici o hotărîre 
asupra celor discutate, 'agenția As
sociated Press subliniază că „pro
blema care se pune nu este dacă 
vor fi sau nu trimise noi efective 
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ședintele Consiliului de Securitate, 
P. D. Morozov, reprezentantul 
U.R.S.S., a dat citire textului unei 
declarații in care se arată că mem
brii Consiliului au condamnat în 
cuvîntăriie lor încălcările grosola
ne ale dreptului omului în Repu
blica Dominicană și au subliniat, 
din nou, necesitatea strictei res
pectări a acordului cu privire la 
încetarea focului, existent între 
părțile in conflict. Declarația cere 
secretarului general al O.N.U. să 
continue să prezinte rapoarte asu
pra desfășurării evenimentelor din 
Republica Dominicană.

După aceea. Consiliul de Securi
tate și-a amînat sine-die ședințele 
pentru dezbaterea problemelor do
minicane, rezervîndu-și dreptul de 
a se întruni oricînd o vor cere 
condițiile.

Agenția Associated Press semna
lează de asemenea, că luni, în ora
șul Kontum, situat pe platourile 
înalte între o unitate guvernamentală 
și o unitate a Frontului Național de 
Eliberare s-a angajat o nouă luptă. 
Un purtător de cuvînt al armatei 
americane a declarat că lupta de 
la Kontum a durat aproximativ 
două ore. EI nu a precizat pierde
rile suferite de guvernamentali.

Dong. Noua măsură, adoptată de 
noua conducere din Vietnamul de 
sud corespunde planului anunțat în 
urmă cu o lună, conform căreia mi
litarii vor prelua cele mai impor
tante posturi ale administrației de 
la Saigon.

militare în Vietnam, ci cit de mari 
vor fi efectivele". La rîndul ei, a- 
genția Reuter menționează că se 
proiectează ca pînă la sfîrșitul a- 
nului în curs, efectivul forțelor a- 
mericane dislocate în Vietnamul de 
sud să crească la 179 000 de oa
meni.

BRUXELLES 27 (Agerpres).
Intilnirea de luni a miniștrilor 

de externe din țările Pieței comu
ne (cu excepția celui francez) a 
fost consacrată aproape în între
gime rupturii cu Franța, după care
„cei cinci" au hotărît amînarea
dezbaterilor asupra crizei C.E.E. 
pînă la 7 octombrie, în speranța
că la această dată Franța își va 
relua locul rămas gol la masa tra
tativelor.

După cum se știe, această criză 
a survenit Ja 30 iunie ca urmare a 
refuzului Franței de a accepta pro
punerile Comisiei C.E.E. privind 
crearea unui buget comunitar de 
tip federal, precum și extinderea 
atribuțiilor politice ale Parlamen
tului european de la Strasbourg, 
organism care are caracter consul
tativ. ,

Citind surse apropiate Consiliu
lui ministerial de la Bruxelles, a-.

GENEVA 27. Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite;

După o întrerupere de 10 luni, 
marți după-amiază au fost reluate 
la Palatul Națiunilor lucrările Co
mitetului pentru dezarmare. Dele
gația română este condusă de Va- 
sile Dumitrescu, ambasadorul Ro
mâniei la Berna.

Ședința de deschidere a fost pre
zidată de șeful delegației sovietice 
Țarapkin.

Subsecretarul general al O.N.U.,

Aniversarea revoluției populare 
din Cuba

HAVANA 27 (Agerpres).
Cuba a sărbătorit în mod festiv 

ziua de .26 iulie — sărbătoarea sa 
națională. Cu acest prilej în orașul 
Sanța Clara a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii, la ca
re au participat 500 000 de persoa
ne. Fidel Castro, prim-secretar al 
Conducerii Naționale a Partidului 
Unit ăl Revoluției Socialiste din 
Cuba, primul ministru al Cubei, a 
rostit o amplă cuvîntare în cadrul 
mitingului.

El a arătat că actuala aniversare 
a revoluției cubane este întîmpi- 
nată cu și mai multă unitate și 
forță. Această forță constă în con
ducerea maselor de către Partidul 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, creat din cei mai buni repre
zentanți ai oamenilor muncii.

Dușmanii Cubei să nu-și facă 
iluzii că revoluția va da înapoi, a 
spus Fidel Castro. Revoluția este 
un fapt care nu poate fi șters din

GRECIA

Grevă de avertisment
în principalele orașe

ATENA 27 (Agerpres).
La chemarea Confederației Ge

nerale a Muncii din Grecia, marți 
a început în principalele orașe ale 
țării o grevă de avertisment în fa
voarea respectării constituției și a 
libertăților democratice.

Potrivit unui comunicat al Con
federației Generale a Muncii din 
Grecia, greva a cuprins aproxima
tiv 70 la sută din numărul munci
torilor care lucrează în transpor
turi și serviciile administrative și 
sută la sută în industrie și teleco
municații.

In capitala Greciei o serie de 
ЦпіІ de autobuze și taxiuri au fost 
înlocuite cu camioane militare. 
Activitatea portului Pireu a fost 

Iniîlnirea miniștrilor de externe 
din tarile Piefei comune

genția Reuter scrie că dezbaterile 
din ședința de luni s-au soldat cu 
un important succes pentru Fran
ța, în sensul că „cei cinci" au sta
bilit ca nici o hotărîre cu privire 
la Piața comună să nu fie luată în 
lipsa Franței. De asemenea, ei au 
hotărît să nu discute propunerile 
revizuite ale Comisiei Pieței co
mune privind finanțarea politicii 
agrare comune. Pe de altă parte, 
miniștrii de externe au căzut de a- 
cord să folosească o procedură 
scrisă pentru problemele urgente 
care necesită o hotărîre a tuturor 
țărilor membre. Oficialitățile fran
ceze au lăsat să se înțeleagă că ar 
fi dispuse să accepte această formă 
de colaborare pentru adoptarea a 
aproximativ 18 regulamente ale 
Pieței comune care cer o hotărîre 
unanimă. Ministrul de externe al 
Italiei, Amintore Fanfani, actualul 
președinte al Consiliului ministe- 

și reprezentant special al secreta
rului general la Conferința pentru 
dezarmare, dr. Dragoslav Protitch, 
a dat citire mesajului adresat de 
U Thant conferinței. Secretarul ge
neral al O.N.U. exprimă în mesajul 
său îngrijorarea opiniei publice 
mondiale în legătură cu continua
rea înarmărilor atomice, recoman- 
dînd participanților să examineze 
cu grijă și bunăvoință măsurile 
concrete și eficiente ce se vor 
pune în discuție.

istoria Cubei; ea va înainta, neți- 
nînd seama de nici un fel de 
piedici.

Vorbitorul s-a oprit pe larg asu
pra mișcării revoluționare din ță
rile Americii Latine și a spus: 
„Chemăm America latină să ne ur
meze exemplul". El a subliniat că 
în ciuda eforturilor imperialismului 
revoluția se extinde pe întregul 
continent latino-american la fel 
cum se extinde în Africa, Asia și 
pretutindeni unde există oprimare.

Referindu-se la problemele eco
nomice și politice interne. Fidel 
Castro a anunțat că îricepînd cu a- 
nul acesta partidul și guvernul vor 
efectua descentralizarea conducerii 
administrative, vor crea organe ra
ionale și municipale sub conduce
rea organizațiilor locale de partid 
și vor fi elaborate normele statului 
socialist al Cubei, precum și Con
stituția, în care își va găsi oglindi
rea rolul partidului.

complet paralizată de grevă. La 
Salonic greva a cuprins 65 la sută 
din numărul muncitorilor din in
dustria tutunului și sută la sută în 
industria de construcții.

In cursul dimineții mai multe mii 
de persoane s-au reunit în cadrul 
unui miting in fața primăriei din 
Atena. Participanții s-au pronunțat 
în favoarea organizării unui refe
rendum în Grecia și au cerut res
pectarea constituției țării și a drep
turilor democratice. Un miting ase
mănător a avut loc și la Salonic. 
Aproximativ 5 000 de muncitori și 
studenți s-au pronunțat pentru de
miterea guvernului Novas și ieși
rea Greciei din N.A.T.O.

rial, urmează să informeze în scris 
Franța în legătură cu rezultatele 
ședinței de luni.

Referindu-se la lucrările celor 
cinci miniștri de externe de la 
Bruxelles, ziarul francez ,,L'Aurore" 
scrie că „comisia Hallstein aduce 
propuneri de compromis pe care 
este dificil să nu le considere ca 
concesii destul de substanțiale te
zelor de la Elysee". După ce arată 
că „cei cinci" au amînat dezbate
rile asupra crizei pînă la 7 octom
brie, ziarul arată că acest lucru în
seamnă că ei nu disperă în încer
carea de a relansa Piața comună, 
reintegrînd Franța și că fără Fran
ța ei nu pot hotărî nimic. La rîn
dul său, „Combat" scrie că va fi 
necesar să se aștepte săptămîni 
lungi, poate chiar luni pentru a se 
restabili funcționarea normală a 
Pieței comune și pentru a se pune 
capăt supărării Franței. Lucrările 
„celor șase minus unul" continuă.

PE SCURT
ф HAGA. La Haga s-a deschis 

luni cel de-al 50-lea Congres al 
Ligii internaționale a femeilor de 
luptă pentru pace și libertate. La 
Congres participă aproximativ 300 
de reprezentante din 20 de țări.

ф SANTIAGO DE CHILE. Ploi 
neîntrerupte au provocat mari 
inundații intr-o serie de regiuni 
centrale din Chile în urma cărora 
au fost semnalate victime ome
nești, iar mii de oameni au râmas 
fără adăpost. Apele au distrus i
drumuri, poduri și linii de comu
nicații. Cel mai mult au avut de 
suferit provinciile Taica și Valpa
raiso.

ф BELGRAD. Secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici, anun
ță Taniug, l-a primit pe Averell 
Harriman, trimisul special al pre
ședintelui S.U.A., care se află în- 
tr-o vizită neoficială în Iugosla
via. In cadrul convorbirii purtate 
cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de păreri- cu privire la probleme 
de interes comun. W .

♦ LONDRA. La Londra s-a a- 
nunțat oficial că Anglia a hotărît 
să suplimenteze cu 100 000 de lire 
sterline ajutorul financiar pe care 
ÎI acordă Gibraltarului pentru a 
contracara efectele restricțiilor de 
frontieră impuse de Spania. După 
cum se știe, aceste restricții au 
provocat serioase pagube econo
miei Gibraltarului, prin dificultă
țile cauzate turismului.

ф DELHI. Potrivit relatărilor 
ziarului indian „Times of India", 
peste 100 000 de persoane au su
ferit de pe urma ploilor torențiale 
și inundațiilor din statul Assam. 
Numai intr-o singură regițme a 
statului Assam, prin revărsarea 
fluviului Brahmaputra 70 000 de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Guvernul central al Indiei a creat 
un fond de ajutorare a populației 
din statul Assam.

I
ф BONN. Un fost locotenent 

SS, Alois Knaebel, s-a spînzurat 
luni în celula sa din închisoarea 
Ludwigshafen, unde aștepta să fie 
judecat pentru o serie de crime 
comise în timpul celui de-al doi
lea război mondial. Knaebel era 
acuzat, între altele, de asasinarea 
pentru „plăcerea sa proprie", în 
1941 în Ucraina, a doi evrei — 
soț și soție —, precum și a iiului 
lor în vîrstă de 3 ani.

ф NEW YORK. O femeie de 
culoare din orașul Pine Bluff (sta
tul Arkansas) a născut trei gemeni 
într-un automobil. Soțul ei, care 
o conducea la o clinică din Little 
Rock a fost constrîns, în fața imi
nenței nașterii, să oprească mași
na într-un loc de parcare al spi
talului din Pine Bluff. Un medic 
de gardă a asistat la nașterea ce
lor trei copii în mașină; atît mama 
cît și cele trei gemene se simt 
bine.

ф NEW YORK. La o școală din . 
apropierea localității West Point, 
statut Mississippi, a avut loc o de
monstrație împotriva discriminării 
rasiale practicate fn domeniul în- 
vățămîntului. Zece demonstranți 
au fost arestați.

ф LUANDA. Pe șoseaua care 
leagă localitățile angoleze Ma- 
lange și Nova Lisboa un autobuz 
s-a prăbușit în rîul Luvulo, în a- 
propierea unui pod. In urma acci
dentului și-au pierdut viața 50 de 
persoane — aproape toți pasage
rii autobuzului.

PE SCURT


