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La exploatarea forestieră Valea 
Boului de la Cîmpu lui Neag, fu- 
nicularul transportă necontenit buș
teni la rampa de încărcare.
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CU PLANUL PE 7 LUNI ÎNDEPLINIT
Mina

maj 
carbo-

Minerii celei 
mari exploatări 
nifere din Valea Jiului 
— I.upeni — au rapor
tat ieri îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 
șapte luni ale anului. 
Din abatajele acestei 
exploatări au fost ex
trase în perioada a- 
mintită aproape 10 500 
tone de cărbune coc- 
sificabil 
de plan

Acest 
torește
succes a unor

tehnico - organizatorice, 
folosirii la întreaga 
capacitate de lucru a 
mașinilor și utilajelor 
și a extinderii unor 
procedee avansate de 
lucru, care au dus la 
creșterea randamente
lor pe exploatare 
1,370 tone pe post.

De remarcat faptul 
toate
producție din 
exploatării și-au 
plinit și depășit 
nile de plan. In
tea lor se situează sec-

extras cea 
cantitate de 
peste plan.
de mineri

mai 
căr- 
Bri- 

con-

MIEI

Ștefan, șeful 
brigăzi de mineri la sectorul 
E. M. Petrila, delegat la Con- 
ne-a împărtășit cîteva diri a- 
impresii.

la

că 
de

peste sarcinile 
la zi.
rezultat se da- 
aplicării cu 

măsuri

sectoarele
cadrul 
înde- 
sarci- 
frun-

toarele III și IV В ca
re au 
mare 
bune 
găzile
duse de Ghioancă Sa
bin, Petre Constantin, 
Lucaci Andrei, Blaga 
Mihai și Sirop Con
stantin au adus o ma
re contribuție la ex
tragerea peste plan a 
unor însemnate canti
tăți de cărbune, obți- 
nînd randamente în a- 
abataje de 6 și 8 tone 
de cărbune pe post.

Factorul esențial: ritmicitatea

In inimi și pe buze stăruie sen
timente și cuvinte pline de opti
mism, de încredere în viitor. Dele
gații, care au avut înalta cinste de 
a participa la lucrările Congresului 
al IX-lea al P.C.R. s-au întors la 
locurile lor de muncă păstrînd im
presii de neuitat.

Tovarășul Laszlo 
unei 
III al 
greș, 
ceste

— Cu ce gînduri v-ați întors de 
la Congres ?

— Este greu să dau un răspuns 
pe care să-l consider complet. Aș 
putea să vă vorbesc totuși, despre 
înaltul nivel partinic, profund ști
ințific al dezbaterilor, al hotărîri- 
lor de importanță istorică ce au 
fost aprobate într-o atmosferă de 
mare entuziasm. Acest măreț eve
niment îmi rămîne ca o imagine 
vie a unității de nezdruncinat a 
partidului, a încrederii nețărmurite 
pe care o acordă comuniștii, în
tregul nostru popor 
partidului.

Ca miner am avut 
constat cît de înaltă

o acordă comuniștii, 
conducerii

prilejul să 
este apre-

cierea dată de conducerea partidului 
muncii eroice a minerilor. Cu пйп- 
drie și satisfacție am remarcat gri
ja pe care o acordă partidul intro
ducerii în continuare a tehnicii 
noi, mecanizării lucrărilor grele, 
astfel incit, creșterea producției de 
cărbune să se realizeze concomi
tent cu ușurarea efortului fizic al 
minerilor.

Pentru mine, participarea la lu
crările Congresului constituie ■ 
sursă inepuizabilă de învățăminte. 
Deosebit de prețioase sînt cele cu 
privire la munca colectivă în ca
drul organizațiilor noastre de partid. 
Sînt hotărît să nu-mi precupețesc 
eforturile pentru a traduce în fapte 
hotărîrile Congresului, conștient fi
ind că partidul ne călăuzește cu 
înțelepciune spre cele mai înalte 
culmi ale civilizației socialiste. Mă 
voi consulta cu tovarășii din bri
gadă pentru a reînnoi angajamen
tele asumate în cadrul întrecerii 
socialiste. Pînă Ia sfîrșitul anului 
vom munci cu abnegație pentru a 
da încă 400 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan, din care 100 tone 
în întîmpinarea celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării patriei.

Muncitorii 
sectorului Cîmpu lui Neag al I. F. 
Petroșani obțin în aceste zile suc
cese deosebite în întrecerea socia
listă, Prin folosirea cu pricepere a 
mijloacelor mecanizate cu care este 
dotat sectorul Ibr ei au reușit ca 
pînă la 24 iulie să îndeplinească 
săre„file de plan la producția marfă 
a sectorului, iar pînă în prezent să 
dea însemnate cantități de mate
rial lemnos peste plan.

Pînă în ziua de 28 iulie, colecti-

• Gîndirea și inițiativa colectivului la lucru 

ф Din prima zi a lunii cu planul îndeplinii 

Ж Q experiență prețioasă în slujba înde
plinirii sarcinilor sporite de viitor.

1 022 tone de cărbune, dar cînd s-a 
încheiat bilanțul pe întreaga lună, 
depășirea de plan se rezuma doar la 
322 tone. Ce se întâmplase ? In pri
ma jumătate a acestei luni, sectorul 
rămăsese sub plan cu 700 de tone. 
A trebuit deci un efort serios pen
tru recuperarea minusului, asaltul 
de sfîrșit de lună...

De data aceasta, asaltul de sfîrșit 
de lună s-a desfășurat concomitent 
cu căutări susținute pentru asigura
rea îndeplinirii și depășirii ritmice 
a planului. Biroul organizației de 
bază în frunte cu secretarul său, to
varășul Bihavecz Albert, i-a chemat 
pe comuniști, pe inginerii și tehni
cienii din conducerea sectorului, pe 
brigadieri să vină 
sugestii pentru o 
zare a procesului

In cea de-a doua jumătate a lu
nii iunie, colectivul sectorului III al 
minei Aninoasa a extras peste plan

munca forestierilor
vul acestui sector forestier a dat, 
peste plan, 428 m c bușteni gater 
rășinoase, 65 m c lemn de mină ră- 
șinoase, 1 000 m c bușteni gater fag, 
530 m steri lemn de foc, 50 m c ce
luloză fag, 100 mc lobde distilare, 
670 buc. traverse normale, 110 mc 
cherestea rășinoase — depășindu-și 
sarcinile de plan la aceste sortimen
te cu 25-110 la Sută. Cele mai fru
moase realizări le-au obținut brigă
zile complexe de forestieri care lu
crează în exploatările Valea Bou
lui, Cîmpul Mielului, Cîmpușel.

cu propuneri, cu 
asemenea organi- 

de producție care

PROFIL

Oamenii cresc în timp

*

(Continuare în pag. 3-a)

Vom traduce în fapte 
sarcinile ce ne revin

citit 
C.C. 

Con-

Ca orice om al muncii am 
cu mare satisfacție Rapoartele 
al P.C.R. la cel de-al IX-lea 
greș. Din Raportul prezentat de to
varășul Chivu Stoica asupra Direc
tivelor privind planul de 10 ani pen
tru valorificarea surselor energeti
ce și electrificarea țării, am des
prins cu satisfacție că, printre prin
cipalele sarcini stabilite de Con
gres, se situează și intensificarea 
eforturilor pentru descoperirea 
noi rezerve de combustibil 
creșterea eficientei economice a 
crărilor de cercetare geologică,
aici se desprinde profundul carac
ter realist ăl liniei generale a 
partidului, de mobilizare a resurse
lor naturale proprii pentru satis
facerea necesităților crescînde de 
energie ale economiei naționale.

Datorită faptului că în Valea Jiu
lui, unde se află o parte însemna
tă a resurselor de cărbune, produc-

cărbune 
contri- 
al pa- 
Româ-

<le 
și 

lu- 
De

ția de huilă se va dubla în urmă
torii 10 ani, nouă, sondorilor și 
geologilor de la întreprinderea de 
explorări Hunedoara-Deva, ne revin 
sarcini sporite. In calitate de in
giner sînt conștient că punerea în 
evidență a noilor rezerve de 
energetic și cocsificabil, va 
bui la . progresul economic 
triei noastre, la ridicarea
niei socialiste pe noi . culmi ale bu
năstării și civilizației. Pentru., rea
lizarea sarcinilor mobilizatoare ce 
ne revin, vom pune accentul prin
cipal pe îndeplinirea ritmică a pla
nului de foraj fizic și convențional, 
pe reducerea prețului de cost pe 
metrul forat, pe interceptarea tu
turor datelor stratigrafice, a stra-

Ing. TODEA IOAN 
șeful secției de foraj Uri câni 

а I. E. H.

(Continuare in pag. 3-a)

însemnări de re porter

In toamna lui 1953, cînd 
nit la mina Vulcan, visul 
rului Vaum Alexandru era 
deveni electrician. Cînd a 
uriașa mașină 
lelalte utilaje 
rea curentului 
cu emoție.
— Voi reuși

de extracție 
acționate de 
electric, le-a

a ve- 
tînă- 
de a 
văzul 

și ce- 
pute- 
privit

căror bună funcționa- 
soarta producției, să 

ireproșabil ? — între- 
Vaum pe muncitorii

oare să învăț me
seria incit să asigur ca aceste u- 
tilaje, de a 
re depinde 
funcționeze 
ba timid
vîrstnici cu experiență.

— Totul depinde de dragostea 
ce o ai față de această meserie, 
de străduința de a învăța — i se 
răspundea.

Că le-a avut și pe una și pe 
alta o dovedesc faptele. La cîteva 
luni de la venirea Ia mină a prins

să cunoască meseria. Tînărul Vaum 
Alexandru nu s-a oprit însă aici. 
A învățat mereu. In prezent el se 
numără printre cei mai buni șeii 
de echipă de la mina Vulcan. In
stalațiile electrice de la puțurile 
minei, verificate și întreținute cu 
simț de răspundere de echipa con
dusă de Vaum Alexandru funcțio
nează ireproșabil.

In mijlocul unui colectiv sănă
tos, oamenii cresc nu numai din 
punct de vedere profesional. Așa 
a crescut și tînărul Vaum Alexan
dru. Apreciindu-i calitățile, orga
nizația de bază din sectorul elec
tromecanic l-a primit în marea fa
milie a comuniștilor. Acesta a fost 
un nou impuls in creșterea Iui 
Vaum. Ridicarea nivelului profe- 
nional și cultural a început s-o 
îmbine cu aprofundarea invățătu- 
iii marxist-leniniste. A învățat cu 
sîrg de la comuniștii mai vîrstnici, 
iar cele învățate le retransmite 
celor mai tineri. De mai mulți ani 
este propagandist la unul din cer
curile învățămintului de partid, 
De fiecare dată cercul condus de 
el a obținut rezultate frumoase. 
Explicația e simplă. Propagandistul 
Vaum Alexandru participă cu re
gularitate la cursurile de pregă
tire, studiază cu multă atenție. 
Iată de ce lecțiile sint interesante, 
strins legate de viața și munca 
practică a celor 30 de cursanți 
care în anul de înv'ățămint 1964— 
1965 au urmat cercul „Bazele po
liticii P.M.R.", anul II, pe care îl 
conduce propagandistul Vaum A- 
lexandru.

A crescut propagandistul, cresc 
și oamenii — acesta este un fapt 
cotidian al zilelor noastre.

г RODUL MUNCII ÎNSUFLEȚITE
O zi obișnuită de lucru, la F.F.A. 

„Viscoza" Lupe ni. In fața mașini
lor din secția а Ш-a muncitoarele 
în halate albastre urmăreau cu a- 
tenție fiecare fir, fiecare bobină. 
Deodată ochiul experimentat al lu
crătoarei Paicu Paraschiva a ob
servat că bobina a patra din șirul 
de sus s-a oprit. O mișcare înde- 
minatică și firul argintiu de măta
se a fost legat din nou. Astfel, zi 
de zi, oră de oră sub privirea a- 
tentă a răsucitoarelor și bobina
toarelor firul de mătase, produs al 
muncii întregului colectiv, iși ur
mează drumul său din totdeauna.

...După ce a schimbat cîteva 
vinte cu una din lucrătoarele 
sile, maistorița a luat de pe 
graficul cu evidența zilnică a 
tivității secfiei și a început să 
culeze. Rînd pe rînd în dreptul 
melui fiecărei lucrătoare au apă
rut cifre noi, mai mari sau mai 
mici decit cele anterioare, înfăți- 
șînd rodul muncii depuse. Grafi
cul, această oglindă a activității 
secției a arătat, 
tivă majoritatea 
depășit între 
de plan. Și pe 
in ordine următoarele nume și 
cifre : Costin Victoria + 40 kg, 
Amariei Aglaia 4- 41 kg, Safta Ve
ronica 20 kg, Puiu Paraschiva 
+ 10 kg, Loțigan Ana + 13 kg ș.a.

Cînd graficul a fost completat la 
zi maistorița a calculat și cumula
tul de la începutul lunii iulie. 
Era și ea curioasă de realizările 
obținute. Cifrele rezultate erau con
cludente.

Mobilizate de mărețele sarcini 
puse în fața poporului nostru de

Congres al 
secției au 
în această 
însuilețiri:

către cel de-al IX-lea 
partidului, lucrătoarele 
muncit cu însuflețire 
lună. Roadele acestei
între 1—26 iulie, Vlădulescu Marfa 
a răsucit cu 600 kg fire de mătase 
mai mult decît prevedeau sarcinile 
sale de plan, Pataki Susana cu 480 
kg fire în plus, iar bobinatoarele 
Puiu Paraschiva și Chențeanu Ele
na și-au depășit cu 311 kg și res
pectiv, cu 272 kg prevederile 
Plan.

Activitatea desfășurată de colec
tivul F.F.A. „Viscoza" Lupeni a fă
cut posibil ca pînă la 26 iulie fa
brica să livreze, peste prevederile 
planului, 1 583 kg fire de mătase 
artificială. Această cantitate s-a a- 
dăugat la celelalte mii de kilogra
me fire de mătase pe care acest 
colectiv harnic l-a trimis industriei 
ușoare, peste plan, de la începutul 
anului.

a
că în ziua respec- 
lucrâtoarelor și-au 

10—41 kg sarcinile 
grafic s-au înșirat

M. CHIOREANU

Un fir de mătase de calitate superioară cere un ochi atent, o mină 
îndemînatică. Tovarășei Paicu Paraschiva nu-i lipsesc aceste trăsături. 
Dovadă : firul de mătase ce trece prin mîna ei este întotdeauna de cali
tate bună.



STEAGUL ROȘU

0 experiență 
valoroasă

Lupani

NOUL
LARG PROMOIAT
ÎN CONSTRUCȚIA BLOCURILOR

В 1,15 m viteză de lucru 
tn 24 de ore

И La nivelul 6 se toarnă 
beton, iar la nivelul 1 
se fencuieyte interior

В Aproape 2 luni ctpfi- 
gate fată de baremul 
admis pentru construe** 
tie unui bloc.

Lupe ni, orașul cu vechi tradiții minierești, cunoaște în iiecare an schimbări 
Înnoitoare în adîncurî și la supraia/ă. Construcția de locuințe și edificii social-cul- 
turale a luat o amploare deosebita. Necesitatea reducerii termenilor de execuție 
i-a determinat pe constructori să caute mereu căi noi pentru accelerated ritmului 
de execuție pe fiecare bloc. împărtășind experiența altor șantiere în domeniul 
Construcției de blocuri. aduCînd îmbunătățiri metodelor cunoscute, constructorii Lu- 
peniului au încercat cu succes una din metodele de lucru absolut noi în Valea Jiu
lui: executarea blocului D 1 cu 66 de apartamente și 22 nivele după o tehnologie 
complexă îh care o dată cu glisarea blocului se execută finisarea exterioară, turna
rea pianșeeior, a rampelor de scări și balcoanelor, creînd front larg de lucru la fi
nisajele interioare. Timpul de execuție a blocului D 1 după această tehnologie

I complexă se va reduce cu circa 2 luni de zile. In pagina de față vom împărtăși
В cititorilor noștri experiența constructorilor din Lupeni în aplicarea metodelor noiI de lucru. Bloc turn in lucru.

Sâ te învingi pe tine și să cauți soluții noi
Ca unul care a participat direct la 

toate căutările piuă la găsirea celei 
mai bune soluții, care să fie si eco
nomică și rapidă, am avut posibili- 
tatea să constat că pentru a reuși 
ceva nou trebuie să te smulgi iutii 
pe tine din sfera practicii învechite 
și apoi să-i smulgi și pe alții. Am 
reușit aceasta și am trecut la pune
rea în practică a unei soluții noi, 
creată și pregătită de colectivul nos
tru. Ia partea practică a experienței 
om condus împreună cu șeful șan
tierului toate operațiile începutului, 
apoi am condus numai un schimb.

Organizarea brigăzilor și a echipe
lor cate urmau să execute blocul D 
1 l-ă făcut ținîndu-șe seama de 
anumite criterii și anume; iiecare 
muncitor să aibă posibilitatea de a 
reali» productivitatea și ciștlgul 
planificat; asigurarea unei continui
tăți a lucrărilor șl respectarea de
calajului stabilit inițial intre ope
rațiile de glisare, finisare exteri
oară, turnarea pianșeeior șl ~a ram- ' 
palor de scări, au fost deci consti
tuite formații echilibrate pe bală de 
norme șl tarife de acord și regie.

In structura construcției trebuiau 
lăsate de la turnare o seamă de go
luri pentru conductele sanitare și 
de Incăltire, pentru montarea ascen
sorului. Am luat legătura cu șantie-

SANT IERUL LUPENI. Brigada 
de zidari a lui Avram Nicolae 
plachează cu plăcuțe ceramice 
de pe colrajul glisant, fațada 
blocului D J.

fdeea executării primului bloc cu 
mai mult de 10 nivele după o teh
nologie nouă aplicată In Valea 
Jiului a pornit de la necesitatea 
de a cîștlga timpul care se pierdea 
la blocurile glisante cu turnarea 
sau montarea planșoelor, a balcoa
nelor, a rampelor de scări. Metoda 
glisării construcțiilor accelerează 
cS-i drept foarte mult ritmul de e- 
xecuție a structurii de rezistență 
a construcției, dar timpul cîștigat 
se pierdea la e- 
xecutarea celor
lalte elemente ce 
nu se puteau 
glisa.

Soluția data 
prin proiect pentru blocul D 1 era 
de a monta planșee prefabricate 
după sistemul practicat la Vulcan 
și care nu reduce prea mult tim
pul de execuție. A trebuit deci să 
renunțăm la această soluție și să 
convingem șl pe alții al renunțe. 
Soluția înlocuitoare pe care o a- 
vem flecare tn minte a fost îmbu
nătățită cu contribuția colectivă și 
transpusa pe hirtie in forma defi
nitivă. In loc de a monta după 
glisare planșeele prefabricate pre
conizam turnarea monolit In ritmul 
glisării, folosind un seț de cofraje 
demontablle și refolosibUe la în
treaga lucrare. Sistemul de susți
nere a cof lelor pentru plinite șl 
rampăle de scări urma să fie sim
plu, ușor de montat șl mii cu Sea
mă economicos, folosind susțineri 
rCzimate pe goluri lăsate în pere
ții verticali încă de la glisare. Cal
culele au arătat că turnarea pri
mului planșeu trebuie să înceapă 
după 70 de ore de la începerea

rul de instalații și am stabilit cotele 
la care trebuiau lăsate aceste go
luri însemnîndu-le pe o miră care 
pornea de la baza construcției și 
pînă la ultimul etaj, Astfel, nu a mai 
fost necesar a se face ulterior spăr
turi îh ziduri pentru a crea go
lurile necesare. Prin turpatea plan- 
șeelbr și a rampelor de scări, s-a 
creat un front larg de lucru pentru 
zidarii tencultori, instalatori, elec
tricieni, Brigăzile de Zidari Stabilite 
inițial pentru finisajele exterioare 
s-au dovedit a fi suprenumerice, și 
atunci una din ele a fost detașată 
la executarea tencuielilor interioare.

In timpul execuției am putut ob
serva că unele soluții adoptate de

glisării. Pentru a putea demonta 
cofrajul de la primul planșeu și 
a-1 muta Ia un nivel superior, res- 
pectind timpul de întărire al be
tonului, era nevoie de 136 de ore. 
Pentru cofrarea, armarea, și 
turnarea unui planșeu erau nece
sare 34 de ore. Aveam deci nevoie 
de 4 seturi de cofraje șl susțineri 
pe care le-am și confecționat in
tre timp. Avînd confecționate a- 
cesie patru Seturi, înseamnă că și

Drum deschis spre succesele viitoare
decalajul inițial de 70 de ore din
tre glisare șl turnarea restului de 
elemente se reduce simțitor.

Alimentarea cu beton pentru tur
narea pianșeeior șl rampelor de 
scări se putea face de pe platfor
ma superioară a cofrajului glisant, 
prin Intermediul unor tuburi me
talice flexibile montate la niște o- 
ГІІІС1І lăsate in platforma superi
oară și care se puteau prelungi 
sau scurta după nevoie.

Partea teoretică — tehnică și e- 
conomlcă — a fost astfel rezolvată 
cu economii substanțiale de timp 
și material lemnos. începea acum 
partea practică. Inițierea, mal în- 
tlț, la fața locului1, a oamenilor pî- 
nă la ultimul necalificat. Organi
zația de partid și-a dovedit aici 
forțe îndrumătoare și mobilizatoa
re. Au fdst construite formațiile de 
lucru —- betoniștii, dulgherii, fie
rarii, zidarii, fațadiștii. In execu
tarea finisajelor exterioare O dată 
cu glisarea, aveam în ajutor ex- 

noi nu sînt cele mai judicioase , și 
ar putea fi îmbunătățite. Așa de 
exemplu, tubul metalic de alimentare- 
cu beton pentru planșee și scări ar 
fi fost mult mai bine dacă s-ar fi 
executat din tronsoane mici, detașa
bile si flexibile începînd de la plat
forma superioară a cofrajului. In 
acest fel el ar fi putut fi prelungit 
sau scurtat mai ușor și „plimbat" 
după nevoie pe tot spațiul unei ca
mere, înlăturînd astfel lopătările sau 
transporturile în plus ale betonu
lui. La construcția viitoarelor blo
curi vom aduce această îmbună- 

' tătire.
GAVRILA FELEKI 

maistru

periență de la Petrila pe care am 
aplicat-o cu succes. In aceste con
diții am Început lucrul. Timp de 70 
de ore cit am lucrat numai la gli
sare și finisare exterioară lucrul 
s-a desfășurat așa cum ne aștep
tam și Cum decursese la Petrila. 
După 70 de ore am intrat în inima 
noului. Montarea cofrajului pentru 
planșeul peste primul nivel a du
rat mai mult decît socotisem ini
țial. Iri loc de 16 ore, a durat pește

25 de ore. Lipsa de experiență a 
oamenilor își spunea cuvîntul. Pe 
măsură ce am înaintat însă, tim
pul pierdut la început a fost re- 
cîștigat și după 4—5 zile cofrajul 
pentru planșeul pește un etaj se 
monta In numai 12—13 ore.

Experiența a reușit. Decalajul 
intre glisarea pereților verticali și 
turnarea pianșeeior și a rampelor 
de scări a rămas cel stabilit prin 
calcul. Exista de acum front de 
lucru pentru finisaje interioare, 
pentru montarea conductelor de 
apă și încălzire centrală, pentru 
montarea conductorului electric. 
Ne aflam cu glisarea la etajul 6, 
cind la parter am început tencuie
lii© interioare. Asta ne-a ajutat să 
compensăm una din greșelile noas
tre și ale sistemului nostru de a- 
provizionare cu materiale. Frontul 
de lucru creat astfel a dat posibi
litatea ca atunci cînd glisarea se 
întrerupea, din lipsă de balast sau 
ciment, zidarii fațadlști și zidarii

împărtășesc
din sistemul lor de muncă: 
■ Sandu Tudor

șef de brigada
zidari-fațadiști

Eu și brigada pe care o conduc nu 
am mai lucrat niciodată după tehno
logia de lucru care ș-a aplicat la 
blocul D 1. Am pornit la lucru că
lăuziți de încrederea în puterea 
noastră de muncă și în capacitatea 
organizatorică a conducătorilor noș
tri. Cind am urcat pentru prima 
oară pe platforma inferioara ă co
frajului glisant de pe care trebuia 
să executăm placarea exterioară cu 
cărămidă și tencuițea cu praf da 
piatră a fațadei, știam doar atît : că 
la Petrila s-a reușit ceea ce voiam 
să reușim și noi.

Mi-am împărțit oamenii în funcție 
de Calificarea fiecăruia de-a lungul 
frontului de lucru. Cei cu calificare 
superioară, la executarea operațiilor 
mai pretențioase, la colturi, iar cel 
cu calificare medie la operațiile din 
ctmp și necallficații la deservire. Nu 
am adus, deci, nimic nou în siste
mul obișnuit de organizare al bri
găzii. Sistemul acesta l-am verificat 
numai în aplicarea unei metode noi 
și am reușit să ținem pasul cu echi
pele de betoniștL Controlul asupra 
calității lucrărilor executate a fost 
aplicat în permanentă și astfel nu a 
trebuit să refacem nici o lucrare.

betoniști s| poată lucra Ia tencuieli 
interioare.

Ar fi eronată afirmația că nu 
am făcut și unele greșeli In această 
experiență încununată pînă la ur
mă de succes. E o greșeală a 
noastră faptul că nu ne-am apro
vizionat de la început eu toată 
cantitatea de agregate necesare, 
mlzind pe faptul că ea se va com
pleta pe parcursul execuției. Din 
cauza acestei greșeli am întrerupt 

glisarea 2 zile. 
De asemenea, for
mațiile de lucru 
stabilite inițial 
s-au dovedit su- 
pranumerice ți a

tunci ara mai scos o parte din e- 
fectivele de zidari detașîndu-le la 
alte lucrări. ,

Experiența noastră a reușit pen
tru că om avut încredere în forțele 
noastre și că împotriva tuturor re
zervelor și chiar a rezistentelor 
provenite din excesivă precauție, 
am pus la lucru puterea noastră 
de gindire și inițiativă. Datorită a- 
plicăril acestei metode durata de 
execuție a blocului D 1, cu 11 ni
vele și 66 de apartamente, va fi re
dusă cu circa 2 luni. Ea ne-a des
chis un drum sigur spre succesele 
pe care le vom obține ia celelalte 
blocuri de acest fel pe care le vom 
executa aici. Si mai presus de toa
te ne-a netezit calea spre realiza
rea obiectivelor pe care Congresul 
al IX-lea al partidului le-a pus ІП 
fața constructorilor de locuințe.

R0MEO MANDERO 
șeful șantierului Lupeni 

al T.R.C.H.

Avem convingerea că în executarea 
viitoarelor blocuri după acest sis
tem vom obțină rezultate și thai 
bune.

Я Mureșan Vasllaj 
feful brigăzii * 
de zidarl-betonlțti

Brigada noastră trebuie să lucre
ze, în noul sistem, pe două fronturi: 
o parte din oameni pe platforma su
perioară, la glisare, altă parte cu 
Cîțiva metri mai jos, la turnarea plan
șelor, a rampelor de scări și a bal
coanelor. Am făcut această împăr
țire căutînd să pun în echilibru for
țele din ambele părți. Apoi am îm
părțit pe fiecare om operațiile de 
executat. Eu lucram de regulă pe 
platforma superioară, la glisare. La 
planșee și rampe em lăsat un om de 
bază din brigadă să mă înlocuiască. 
Din cind în cînd, controlam personal 
dacă lucrul lor se desfășoară nar-»i, 
dacă au tot ce le trebuie. ă.

Lucrul se desfășura pe două 
schimburi. La începutul schimbului 
preluam în ansamblu frontul de lu
cru de la schimbul precedent, veri- 
ficînd curățenia locului de muncă, 
verticalitatea zidurilor și compact!- 
tatea lor. Numai după aceea înce
peam lucrul. Cînd betonarea se în
trerupea, din lipsă de agregate sau 
din cauza întreruperii de curent la 
macara, oamenii treceau la plomba
rea golurilor din pereți. Cînd s-a 
terminat glisarea, o parte din oa
meni au rămas să toarne planșeale la 
etajele 9—10, iar cealaltă a trecut 
la tencuielile interioare de la eta
jele Inferioare avînd asigurat fron
tul db lucru.

Acesta a fost sistemul nostru da 
organizare care ne-a permis să exe
cutăm în acelaș timp glisarea blo
cului, turnarea pianșeeior, a rampa 
lor de scări și a balcoanelor, .

Ce a arătat 
experiența 
de la Lupani ?

Ф Ca să reușești a promova noiii 
în construcție, trebuie să cauți să 
învingi inerția — adevărată irînă 
a spiritului inovator.

ф Trebuie să ai încredere în 
forțele tale și în capacitatea de 
muncă și creație a colectivului.

ф Succesul se cere pregătit pină 
în cele mai mici amănunte. Nimic 
nu trebuie lăsat să se desfășoare 
de la sine, căci aceasta ar putea să 
diminueze succesul.

ф La lucrări executate după o 
astfel de tehnologie e necesară or
ganizarea lucrului pe trei schim
buri care se predau și se preiau „din 
mers", reducînd astfel efortul fizic 
depus de oameni în timp, mărind 
randamentul.

ф Concluzia firească: In Valea 
Jiului pot fi scurtate termenele de 
execuție mergînd continuu pe linia 
căutării și a promovării cu curaj a 
noului.
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Factorul esențial: ritmicitatea
(Urmare dm pag. l-a)

să asigure ritmicitatea realizării pla
nului de producție, a depășirii lui. 
Pentru că numai astfel puteau fi 
obținute realizări sporite în întîm- 
pinarea Congresului partidului, nu
mai astfel activitatea sectorului pu
tea fi ridicată la nivelul importan
telor sarcini puse de Directive fn 
fața industriei cărbunelui.

Căutările au fost într-adevăr rod
nice, ele reflectînd multă inițiativă, 
capacitatea de organizare a colecti
vului.

Evident, ritmicitatea îndeplinirii 
și depășirii pianului de producție al 
întregului sector este pe deplin asi
gurată atunci cînd fiecare brigadă 
de producție își îndeplinește și de
pășește ritmic planul. Tocmai aceas
tă preocupare a Stat în centrul aten
ției brigadierilor sectorului, și din 
această preocupate au ieșit Ia ivea
lă inițiative care și-au dovedit efi
cacitatea.

Brigadierul comunist Schneider 
Francisc a găsit o soluție intere
santă care asigură ritmicitatea în
deplinirii sarcinilor de plan de că
tre brigăzile de mineri de pe stra
tul 5. Analizînd procesul de produc
ție în aceste abataje, el a constatat 
că volumul producției oscilează mult 
de la o prăbușire la alta grai ales cînd 
trebuie săpată baioneta pentru ata
carea unei bănci inferioare, sau cînd 
execută prăbușirea, brigada nu dă 
cărburtț și aceasta, grevează asupra 
realității ritmice atât a planului bri
găzii, cit și a sectorului. Pentru evi
tarea acestui neajuns, precum și 
pentru o mal rațională folosire a e- 
fectivelor, minerul comunist Schnei
der a propus ca unei brigăzi să i se 
repartizeze două abataje de pe stra
tul 5, ale căror lucrări să fie deca
late în timp. Cînd un abataj iese 
din producție, sau lucrează cu o 
capacitate redusă, celălalt lucrează 
din plin. Incepind cu jumătatea lu
nii trecute, brigada a trecut la veri
ficarea practică a acestei propuneri 
și rezultatele au fost cele așteptate. 
Lucrînd concomitent în abatajele nr. 
1 și hr. 2 de pe stratul 5, brigada 
tovarășului Schneider a realizat zi 
de zi o producție sporită prin mă
rirea -productivității muncii de la 
6.15 t-die pe post — cît prevede pla
nul — la 6,51 tone pe post.

Pe baza acestei experiențe poziti
ve, de la începutul lunii iulie, brigă
zii conduse de tovarășul Kibedi

Francisc i s-au repartizat alte două 
abataje de pe stratul 5. Astfel, in 
abatajele de pe stratul 5 brigadierii 
Schneider Francisc și Kibedi Fran
cisc, împreună cu minerii comuniști 
Bogdan Sabin, Fin.'șeriu Florea, Ga- 
boș Samoilă, Andrișan Emil, Gaboș 
Alexandru, cu ceilalți ortaci, au ex
tras zi de zi cărbune peste preve
derile planului. S-a cîștigat în pri
vința creșterii randamentelor și prin 
simplul fapt că un vagonetar de
servește două roluri, iar postul eco
nomisit la rol e prestat in cărbune.

Buna organizare a procesului de 
producție, asigurarea condițiilor pen
tru ritmicitatea îndeplinirii planului 
și a angajamentului de întrecere a 
devenit o cauză a întregului colec
tiv. Pentru a reduce timpul de să
pare a baionetelor, deci a perioadei 
de întrerupere a producției brigăzi
lor, minerul membru de partid 
Hemerich Matei a cerut să i se în
credințeze asemenea' lucrări pe care 
să le execute în 3-4 zile, în loc de 
9-12 zile cît durau pînă acum. Ih 
zilele cîștigate, minerii din abataje 
pot lucra din plin.

Venind In întâmpinarea elanului 
de muncă al minerilor, conducerea 
sectorului a luat noi măsuri pentru 
buna aprovizionare a locurilor de 
muncă cu material lemnos, cu va- 
gonete goale, pentru executarea la 
timp a pușcării de către artificieri.

Rezultatul preocupării sporite pen
tru ritmicitatea producției n-a întâr
ziat să se arate. Din prima zi a lu
nii iulie, planul de producție al sec
torului a fost îndeplinit Și depășit. 
Prin depășirea zilnică a planului de 
producție de către marea majoritate 
a brigăzilor, activitatea economică a 
sectorului s-a îmbunătățit substan
țial. Pînă în prezent s-a extras pes
te preliminarul sectorului peste 1 000 
tone de cărbune.

— Sîntem bucuroși că ne-am înde
plinit și depășit ritmic planul, spu
nea tov. Bihavecz Albert, secretarul 
organizației de bază. Cel mai pre
țios lucru este însă experiența do- 
bîndită. Minei noastre li ravin sar
cini importante pentru realizarea 
obiectivelor puse de Cel de*al IX-!ea 
Congres al partidului în fața indus
triei cărbunelui. Folosind experiența 
cîștigată în asigurarea ritmicității 
producției, muncind cu toată price
perea și cu inițiativă, colectivul sec
torului nostru va contribui din plin 
la îndeplinirea acestor sarcini.

Acțiuni culturale 
pentru tineret

Comitetul U.T.M. de la mina Le
nea împreună cu comitetul sindica
tului minei au întocmit un program 
comun de desfășurare a activității 
culturale, Conform acestui plan, zi
lele trecute a avut loc la clubul din 
localitate un program cultural-artis
tic, urmărit de peste 350 de specta
tori. Si-au dat concursul formația 
de muzică populară, soliști vocali și 
instrumentiști, brigada artistică de 
agitație a clubului.

In continuare a avut loc un con
curs : „Cine știe cîștjgă" pe tema: 
„Din documentele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân". Și-au anunțat participarea ti
nerii : Jacotă Gheorghe, Uifâlvi Ale
xandru și Ciocan Ilie. Toți s-ац pre
zentat bine pregătiți, au răspuns Cu 
calm și siguranță. Pe locul I s-au 
clasat Uilalvi Alexandru si Ciocan 
Ilie, iar pe locul secund, Jacotă 
Gheorghe.

Asemenea acțiuni, menite să con
tribuie Ia educarea comunistă a ti
neretului, sîht îndrăgite de către 
loneni și frecventate cu plăcere.

AUREL MARINESCU 
membru în Comitetul U.T.M. 

mina Lonea

hm ігаівсе In lapte 
шавііі ie it inii

(Urmare din pag. l-a)

telor exploatabile astfel încît efi
cienta cercetărilor geologice să fie 
maximă. Pînă In prezent am acu
mulat o prețioasă experiență în 
ceea ce privește creșterea viteze
lor de lucru la sonde în condiți
ile respectării riguroase a calită
ții forajelor executate. De pildă în 
luna iulie, folosind utilaje și me
tode adecvate condițiilor de foraj 
din Valea Jiului — șape cu role 
de 135 mm diametru, sonde de ti
pul Ziff 1 200 A, freze cu diametre 
mici pentru adîncimi mari —- Sec
ția noastră și-a îndeplinit planul la 
metri fizici cu aproape 5 zile îna
inte de termen.

In activitatea de viitor sîntem 
ferm hotărîti să pășim pe calea 
unor noi realizări, să nu ne precu
pețim eforturile pentru traducerea 
în fapte a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului.

Tinichigiii Mic Roman și DUtă Ioan de Ja U.R.U.M.P. se numără printre muncitorii harnici ai uzi
nei, Iată-i, lucrînd la confecționarea tuburilor de aeraj necesare exploata rilor miniere.

PUBLICITATE
I. С. I. L. SIMERIA

Angajează pentru Fabrica de produse Iert* 
fate Petroșani *~ Livezeni i

Meroeolog aprovizionare ?i doafaoore 
Tehnician I energetic

Condiții de studii și stagiu, tele prevituti de 
H.C.M. 1053/1960

Fochiști autorizați pentru cazane sta
bile aburi
Electrician autorizat
Mecanici auto
Lăcătuși întreținere

Condiții ; Școala profesională sau curs de califi
care la lotul ce munci.

Informații suplimentare se pot primi Io se
diul Fabricii de produse lactate Petroșani — Li
vezeni.

liliiliiitoa erâjenesHa le imiliie locali 
PETROȘANI 

str. Mlhai Viteazul nr. 1

Confecționează pentru unități socialis
te și persoane particulare, pe bază dă 
comandă

РШІ № Sini DE OFERITE DIIEIBIIH»

Trustul Alimentației Publice Locale
PETROȘANI 

angajează imediat
2 merceologi

Condiții de angajare: serviciul militar sa
tisfăcut |l studii medii.

Alte amănunte se pot lua de la serviciul 
comercial al trustului din strada Republicii nr. 
104, telefon nr. 6 O 7

Cooperativa „Jiul" din Petroșani 
aduce Ia cunoștința populației că a 

înființat o secție care execută la ce
rere MONUMENTE FUNERARE din mar. 
mură și mozaic cu materialul coope
rativei și cu plata în rate.

Solicitanții st vor adresa la sediul unității din Petro* 

șani, strada V. Conta nr. 10 (în curtea boiangeriei).

L

A PROGRAM DE RADIO
31 iulie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri. Buletin ■ meteorologic; 5,06 
Cîntece patriotice; 5,35 Gimnastică 
de Înviorare; 5,45 Jocuti populare 
interpretate la acordeon; 6,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 
6,10 Melodii de estradă; 6,30 Reco
mandări din program; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Soliști români de mu
zică ușoară,- 7,30 Sfatul medicului: 
Alergia la copii; 7,35 Anunțuri, mu
zică; 7,45 Salut voios de pionieri 
8,00 Sumarul presei; 8,06 Muzică 
ușoară; 8,30 Suită de balet de 
Offenbach; 9,00 La microfon, melo
dia preferată; 10,00 Buletin de știri; 
10,30 Formații de cameră : Antonio 
Janigro; 11,00 „Sub steagul glorio- 
sulul partid" — program de cînte- 

,f ce; 11,15 Mici piese, mar; orchestre;. 

11,40 Piese de estradă; 12,00 Bule
tin de știri; 12,03 Emisiune de mu
zică populară; 12,35 Muzică popu
lară elvețiană; 12,50 Concert de 
prînz; 13,45 Muzică ușoară de Eu
gen Teger; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Recomandări din program; 
14,10 Potpuriuri de muzică ușoară; 
15,00 Vals clasic de Ion Hartulary- 
Darciee; Patru scene coregrafice 
de Dumitru Bughici; 15,30 Săptă- 
mîna literară; 15,45 Emisiune de 
cîntece populare; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 16,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova,- 
17,00 Muzică ușoară; 17,15 „Chipul 
de mîlne al patriei" — însemnări 
de scriitor; 17,30 Varietăți muzi
cale; 18,00 De ce ? De unde 7 De 
cînd ? (emisiune științifică pentru 

copii; 18,20 Melodia populară și 
interpretul preferat; 19,00 Seară de 
romanțe; 19,25 Dansați cu noi; 20,00 
Radiogazeta de seară; 20,30 Cintă 
Brigitte Bardot; 20,45 Noapte bună, 
copii; 21,30 Maeștri ai arcușului : 
Henryk Szering; 21,40 Soliști de mu
zică populară; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,30 
La balul de slmbătă seara; 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Orchestra Miroslav Ke- 
lurt cintă pentru dumneavoastră; 
7,50 Din muzica popoarelor; 8,30 Mi
niaturi de estradă; 9.00 Buletin de 
știri; 9,03 Popas folcloric pe plaiuri 
moldovene; 9,30 Roza viaturilor; 
10,00 Suita „Muzica apelor" de Haen- 
del — orchestra B.B.C., Concertul 
în mi minor pentru vioară și or
chestră de Mendelsohn Bartholdy,- 
Mișcare simfonică de Liviu G1O- 
deanu,- 11,00 Buletin de știri; 11,43 
Sonata în sol minor pentru pian de 

Dimltrie Cucltn; Miorița de Tiberiu 
Brediceanu; Mica suită pentru vioa
ră ți pian de Mihail Jora> 12,20 Re
cital de operetă; 12,37 Cîntă orches
tra de muzică populară „Barbu Lău- 
taru‘‘ a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu",- 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Muzică ușoară; 13,30 Cîntece 
patriotice; 14,10 Pagini de mare 
popularitate din muzica simfonică; 
14,35 Muzică populară; 15,00 Bule
tin de știri; 15,10 Melodii de dra
goste, 15,45 Corul de copii al Radio- 
televiziunii prezintă noi înregistrări; 
16,00 Suita a IÎI-a de dansuri româ
nești de luliu Mureșianu : Rapsodia 
română de Constantin Bobescu; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo- 
gie,- 17,15 Cintă echipa de 
fluierași din comuna Hîrtbape, 
regiunea lași,- 17,30 Anunțuri, 
reclame muzică; 18,00 Opereta „Pe- 
ricolla" de Offenbach (montaj mu
zical literar); 19,00 buletin de știri» 
19,05 Actori de film intetpreți de 

muzică ușoară; 19,30 Emisiune lite
rară; 20,00 Canțonete; 20,30 Recital 
Dinu Lipatti; 20,40 Muzică popu
lară; 21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 
„Dicționar de muzică ușoară" (litera 
E — reluare), 22,10 întâlnire cu 
jazz-ul,- 22,30 Voci care au cucerit 
lumea ; Ettore Bastianini, Joan Sut
herland, Sandor Konva, Nlcolae Her- 
lea, Rita Gorr; 23,00 Buletin de 
știri; 23,47 Pentru iubitorii muticii 
de danș; 1,52 Buletin de știri.

(’inemafomrafo
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Wlnetoui REPUBLICA; Ianoșik; 
PETRILA: Comisarul Maigret se 
înfurie; LONEA: Fata In doliu; IS- 
CRONI: Teama; VULCAN: Croni
ca cubană; PAROȘENI: Aripi ne
gre; LUPENI — CULTURAL; Două 
etaje de fericire; BARBATENl: Ce
rul și mocirla.



4 STEAGUL ROȘU

VIETNAM
Noi ciocniri între forțele patriotice 
și trupele guvernamentale și cele americane

Lucrările Comitetului de coordonare prezențe 
al Consiliului Economic și Social al O.N.U. românești

SAIGON 29 (Agerpres).
Agențiile de presă informează că 

joi dimineața au avut loc noi cioc
niri între forțele patriotice sud- 
vietnameze, pe de o parte, și tru
pele guvernamentale și cele ameri
cane, pe de altă parte, în provin
cia Chuong Thien din delta fluviu
lui Mekong, la aproximativ 160 
km sud-vest de Saigon. O altă con
fruntare de forțe a avut loc la a-

Alte debarcări de trupe
SAIGON 29 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

3 700 de membri ai primei brigăzi 
din divizia 101 ide parașutiști ame
ricani au debarcat joi după-amiaza 
în apropiere de Cam Ranh, la 300 
km nord-est de Saigon. Operațiile 
de debarcare, scrie France Presse, 
au început în dimineața zilei de joi 
printr-o intensă pregătire de arti
lerie, urmată de intervenția apara
telor B-52, și a elicopterelor de 
luptă. Unitățile de parașutiști au 
fost transportate apoi la o serie 
de baze american^. Generalul Max-

R. D. Vietnam sprijină 
memorandumul Laosului
HANOI 29 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație care sprijină memoran
dumul din 23 iulie al C C. al Neo 
Lao Haksat, prin care acesta con
damnă S.U.A. pentru violarea acor
durilor de la Geneva din 1962 cu 
privire la Laos și cere guvernului 
american să pună capăt amestecu
lui și agresiunii în această țară.

In declarație se exprimă spriji
nul necondiționat al guvernului 
R. D. Vietnam față de poziția și 
cererile legitime ale C.C. al Neo 
Lao Haksat. Guvernul R. D. Viet-

Un articol
al lui Walter Lippmânn

Walter Lippmânn semnează in 
ziarul „New York Herald Tribune" 
un articol în care reia tema războ
iului din Vietnam și arată izola
rea în care se găsesc Statele U- 
nite din cauza acestui război.

„In afară de armata sud-vietna- 
meză care se află intr-un proces 
de dezintegrare, scrie Lippmânn, 
noi nu avem în țările Asiei decît 
un sprijin simbolic sau verbal. Nici 
o mare putere asiatică — Japonia, 
India sau Pakistanul — nu ni s-a 
alăturat. Nici unul din aliații noș
tri europeni nu contribuie cu altce
va decît pe ici, pe colo, cu cite o 
declarație verbală de sprijin. Noi 
nu avem un mandat din partea Na
țiunilor Unite, nici din partea 
N.A.T.O. și nici din partea națiu
nilor continentului american.

Situația în care ne găsim este 
fără precedent". !

Referindu-se la cauzele acestei 
situații, Lippmânn scrie : „Nu a 
fost adusă nici o dovadă că secu
ritatea S.U.A. este în mod vital a- 
menințată în acest război... Națiu
nile luptă atunci cînd trebuie să 
se apere, atunci cînd au un interes 
vital. Lipsa unui interes american 
vital explică actuala atmosferă de 
depresiune și de îngrijorare, expli- 

proximativ 100 km de baza militară 
americană de la Da Nang.

Un avion despre care nu s-a sta
bilit exact dacă este american sau 
sud-vietnamez a bombardat joi „din 
greșeală" o mînăstire budistă si
tuată la aproximativ 65 km sud- 
vest de Saigon. Au fost omorîți și 
răniți 12 călugări. Potrivit agen
ției U.P.I., credincioși, bărbați și 
femei, care se aflau în grădina mî- 
năstirii, au declarat că din avion 
s-a tras asupra lor cu mitraliere.

americane
wel Taylor, care a comandat a- 
ceastă divizie în timpul celui de-al 
2-lea război mondial, a fost pre
zent la debarcarea noului contin
gent de militari americani. O dată 
cu sosirea brigăzii de parașutiști, 
efectivele S.U.A. în Vietnamul de 
sud se ridică la peste 85 000 de oa
meni (A.F.P.). Totodată, numărul 
bazelor americane periferice, si
tuate de-a lungul litoralului, va 
spori Din surse bine informate, a- 
genția France Presse arată că vor 
fi construite mai multe aeroporturi, 
destinate avioanelor de transport 
cu reacție.

nam, se spune în declarație, pro
testează împotriva folosirii de către 
S.U.A. a teritoriilor Tailandei și 
Vietnamului de sud pentru inva
darea haosului, precum și împotri
va folosirii, teritoriilor Laosului și 
Tailandei pentru raidurile aeriene 
asupra R. D. Vietnam.

In declarație se cere ca guver
nul american să pună capăt acte
lor de intervenție și agresiune in 
Laos, să respecte neutralitatea, su
veranitatea și independența Laosu
lui și să lase poporul laoțian să-și 
rezolve singur problemele interne.

că de ce intervenția noastră timp 
de 10 ani în Asia de sud-est a dat 
atît de puține rezultate".

LONDRA. La Londra a sosit o 
delegație de specialiști din R. D. 
Germană în domeniul industriei 
textile pentru a duce tratative în 
vederea achiziționării de utilaj 
textil englez.

DELHI. După cum se anunță din 
Delhi, in cursul ultimelor patru 
luni, incepind din aprilie a. c„ în 
statul Assam din nord-vestul In
diei bintuie o puternică epidemie 
de holeră, care a cauzat, pină în 
prezent, moartea a 800 de persoa
ne. Epidemia a făcut ravagii in re
giunile care. au fost inundate din 
cauză ploilor torențiale. Orașul 
Djorhal a fost declarat în întregi
me zonă contaminată. Pe tot teri
toriul statului Assam a început 
acțiunea de vaccinare a popu
lației.

LONDRA. Comandamentul forțe
lor militare aeriene ale S.U.A. în 
Europa a dat publicității un co
municat în care anunță că un a- 
vion de cercetare american „R.F.- 
101" s-a prăbușit în apropiere de 
Bethencourt, pe cînd se întorcea 
la baza din Laon (Franța), dintr-un 
„zbor de cercetare".

PARIS. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite;

Miercuri seara a avut loc tra
diționala manifestație în memoria

GENEVA 29. Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite :

Comitetul de coordonare al Con
siliului Economic și Social O.N.U. 
a adoptat în unanimitate un pro
iect de rezoluții referitor la apli
carea științei și tehnicii în folosul 
dezvoltării economice și sociale. 
România este coautoare, a acestei 
rezoluții, alături de alte 17 state 
membre ale C.E.S., printre care: 
Argentina, Canada, S.U.A., Franța, 
Ghana, India, Iran, Pakistan, An
glia, Cehoslovacia și U.R.S.S.

La discuții au participat repre
zentanții R. P. Române, S.U.A., Fran
ței, U.R.S.S., Argentinei, Organiza
ției Mondiale a Sănătății, Organi
zației Meteorologice Mondiale, 
U.N.E.S.C.O. și F.A.O. Vorbitorii au 
apreciat că prevederile rezoluției 
sînt de natură șă dea un impuls 
mai puternic activității Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru știin
ță și tehnică, astfel incit toate ță-

CRITICI LA ADRESA 
GUVERNULUI WILSON
LONDRA 29 (Agerpres).
Noul lider al Partidului conser

vator, Edward Heath, a arătat 
miercuri, în cadrul unei conferințe 
de presă ținute în noua sa calitate, 
că inițiativa britanică în vederea 
intrării Marii Britanii în Piața co
mună ar fi sortită imediat unui 
eșec. El a respins intenția primu
lui ministru Harold Wilson de a 
propune Pieții comune să adere la 
Asociația europeană a liberului 
schimb — A.E.L.S.

Heath s-a pronunțat în favoarea 
lărgirii continue a relațiilor comer
ciale dintre Marea Britanie și Eu
ropa. „Părerile mele în legătură cu 
aderarea la Piața comună sînt bine 
cunoscute, a spus el. Vetto-ul in
tervenit însă în 1962 rămîne în 
vigoare. Trebuie, a subliniat el, să 
se renunțe la o frazeologie goală 
despre punți de legătură între 
Marea Britanie și Europa (occiden
tală)" — formulă folosită de Harold 
Wilson.

Criticînd noul buget prezentat de 
guvern, Heath a arătat că noile 
măsuri în acest domeniu au dove
dit „incompetența guvernului în 
economie". Răspunzînd la întrebă

Iui Jean Jaures, tribun socialist 
asasinat Ia 31 iulie 1914. Cu acest 
prilej Georges Marchais, membru 
al Biroului Politic al P.C. Francez 
a rostit o cuvinlare.

TUNIS. In tot cursul lunii iulie, 
în Tunisia s-au înregistrat tempe
raturi neobișnuit de ridicate. La

In cîteva, rânduri
Tunis, capitala țării, temperatura 
a oscilat zilnic între 43 și 48 de 
grade. In alte localități din țară, 
temperatura aerului a ajuns la 50 
de grade la umbră. Potrivit date
lor Direcției de meteorologie, ase
menea temperaturi nu s-au mai 
înregistrat în Tunisia din anul 
1901.

VENEȚIA. Intre 1 și 10 august 
se va desfășura la Veneția cel 
de-al 16-lea Festival internațional 

al filmelor documentare. La ediția 
din acest an a festivalului,, vor 
participa 27 de țări, care vor pre
zenta aproximativ 70 de filme.

MADRID. Căpitanul Carlos E- 
tayo, care a devenit cunoscut în 
1963 prin călătoria pe care a or
ganizat-o în Atlantic urmînd ace
lași drum străbătut de Christofor 
Columb, spre lumea nouă, va porni 
in următoarele trei sau patru zile 

rile să poată beneficia de cuceririle 
științei.

Delegatul român R. Neagu a sub
liniat ca un fapt semnificativ că 
participanții la redactarea proiec
tului reprezintă țări din diferite re
giuni ale lumii, care se află in e- 
tape diferite ale dezvoltării econo
mice și aparțin unor sisteme eco
nomice și sociale diferite.

Rezoluția recomandă secretarului 
general al O.N.U. și cere institu
țiilor specializate, Agenției Inter
naționale pentru energia atomică 
și Comitetului administrativ de co
ordonare să acorde prioritate acti
vităților din domeniul educației și 
formării de cadre, al elaborării 
programelor de asistență pentru 
țările în curs de dezvoltare; să 
furnizeze acestor țări documentație 
necesară asupra noilor progrese ale 
științei și tehnicii, ca și cunoștin
țele importante, încă neaplicate în 
țările în curs de dezvoltare.

rea care este după părerea sa cea 
mai gravă greșeală a guvernului 
Wilson în domeniul economic, el a 
arătat că aceasta constă în exploa 
tarea de către laburiști a deficitu
lui balanței de plăți și publicarea 
unei „Cărți albe" în această pro
blemă.

Criza guvernamentală din Ecuador 
a luat sfîrșit

QUITO 29 (Agerpres).
Junta militară eciiadoriană a nu

mit miercuri un nou guvern alcă
tuit din opt civili și un militar, 
punînd astfel capăt crizei guverna
mentale declanșate în urmă cu 12 
zile, ca urmare a demisiei colecti
ve a cabinetului de miniștri. Din 
vechiul guvern au fost menținuți 
numai doi miniștri, în postul de 
ministru al afacerilor externe fiind 
numit actualul ambasadei al Ecua
dorului în Argentina, Wilson Cor
doba.

Criza guvernamentală ecuadoria- 

într-o călătorie similară, de astă 
dată urmînd drumul parcurs acum 
400 de ani de Magelan spre Ame
rica de Sud.

După cum anunță agenția 
France Presse, echipajul vasului 
lui Etayo va fi compus din 10 oa
meni, dintre care trei „veterani" 
de pe „Nina-2" cu care acesta re

editase călătoria lui Christofor Co
lumb

ROMA. In diferite regiuni din 
Italia continuă grevele dijmașilor. 
In provincia Ravenna, unde luptele 
revendicative se desfășoară de 
citeva săptămini, dijmașii au or
ganizat o demonstrație de protest 
în orașul Alfonsine.

KIEV. La Kiev se construiește 
un depozit pentru păstrarea a 6 
milioane de documente și relicve 
ale arhivei de stat a Ucrainei. A- 
cest original „seif", alcătuit din 
trei corpuri, va avea înălțimea 
unei clădiri cu 11 etaje și va o- 
cupa o suprafață de 12 500 m p.

DJAKARTA. Sub auspiciile Fron
tului național al Indoneziei (care 
reunește în rindurile sale peste 20 
milioane membri), la Djakarta a

MONTEVIDEO 29 (Agerpres).
In sala cineclubului din orașul 

Pay sandu — Uruguay, a avut loc 
recent Festivalul Ulmului românesc.

Cu acest prilej au fost prezen
tate 21 filme românești, dintre ca
re : „România — Orizont 1964", 
„Arta monumentală", „Aurul ver
de", „Sub aripa Vintului" etc.

La festival au participat peste 
2 000 de persoane, dintre care ofi
cialități ale orașului Paysandu, oa
meni de artă și cultură, filmele fi
ind primite cu deosebit interes.

Cu prilejul festivalului, tov. N. 
Turturea, însărcinat cu afaceri a. i. 
al R.P.R. la Montevideo, a vorbit 
despre succesele cinematografiei 
românești și a tăcut o scurtă pre
zentare geografică, istorică și eco
nomică a R. P. Române.

Timbru 
comemorativ

MOSCOVA 27 (Agerp^s).

In U.R.S.S. a fost emisă o 
marcă poștală în memoria lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Marca reprezintă un portret 
în alb-negru al lui Gheorghiu- 
Dej, sub care sînt înscriși anii 
1901—1965.

nă a urmat puternicelor denjp- fra
ții ce au avut loc în prin,. „.alele 
orașe ale țării în sprijinul creării 
unui guvern civil provizoriu, ca o 
măsură premergătoare reinstaurării 
ordinii constituționale și a alege
rilor libere. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, în cercurile 
politice din Quito se consideră că 
noul guvern va încerca să obțină 
o „înțelegere" cu partidele tradi
ționale în problema organizării a- 
legerilor din iulie anul viitor și a 
convocării unei Adunări Constitu
ante pentru elaborarea noii consti
tuții.

avut loc un mare miting de soli
daritate cu lupta poporului din 
Vietnam. Luind cuvîntul, Chaerul 
Saleh, viceprim-minist ru, a decla
rat că poporul indonezian sprijină 
lupta dreaptă a poporului sud- 
vietnamez și a cerut în numele 
guvernului Indoneziei încetarea 
intervenției americane în această 
țară.

NEW YORK. Reprezentanții sta
telor africane la Organizația Na
țiunilor Unite au semnat o scri
soare adresată Consiliului de Se
curitate, în care cer să fie exami
nată cît mai curînd posibil proble
ma apartheidului din Africa de 
sud. Intr-o scrisoare similară sem
natarii cer Consiliului de Securi
tate să ia, de asemenea, în dezba
tere situația existentă în terito
riile portugheze din Africa.

WASHINGTON. Ministrul forțe
lor armate terestre ale S.U.A. a a- 
nunțat abandonarea proiectului de 
creare a rachetei antiaeriene 
„Mauler", pentru care au fost 
cheltuite pînă în prezent 200 mili
oane dolari. In comunicatul dat 
publicității se arată că această mă
sură a fost luată din cauza „difi
cultăților tehnice asociate cu de
ficiențele sistemului de control 
prin radar și a instalațiilor de 
ghidaj, ceea ce au provocat mari 
întirzieri și un cost sporit".
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