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• VIETNAM. Atdcuri puterni
ce ale forțelor patriotice.

• INDIA. Incidente serioase 
orașul Patna.

• Conflict
• Ariglia

pore ca

anglo-olandez.
a recunoscut Singa- 
stat independent.

Reparatorii 
de vagoane

In aceste zile de vară, 
pe șantierul de construc
ții din Vulcan se desfă
șoară o însuflețită între
cere pentru ridicarea a 
cît mai multe locuințe 

pentru minerii de

ter Adalbert ș! altele, s-au 
angajat ca in cinstea lui 
23 August — sărbătoarea 
eliberării — să dea în fo
losință această însemnată 
lucrare.

♦ Artiștii amatori ai clubului 
sindicatelor din Petrila, au prezen
tat, .. ieri seară*. în sala .„Palatului 

, cultural din Lupeni opereta „Маш- 
zete1 țtaqiiChe" de Florimond Her- 
ve. Regia artistică a spectacolului 
este semnată" de' Hașeganu Vasile, 
iar conducerea, muzicală 
lui Gaier Victor.

Același spectacol va fi 
tat joi, la ora. 19, în sala 
muncitoresc din Vulcan.

preZen- 
clubului

ф La magazinul de mobilă din 
Petroșani au intrat ieri noi 
turi de mobilă de diferite 
Printre acestea se numără 4

garni- 
tipuri. 
garni-

ACTUALITATEA
turi de mobilă combinată tip G-65 
și 2 garnituri de mobilă de bucătă
rie tip „Modul".

Zilele acestea vor sosi Ia maga
zin 300 buc. scaune dintre care 200
buc. tapisate.

ф In cadrul rubricii „Tribuna 
tehnicianului" care se prezintă săp- 
tăminal in cadrul programului lo
cal de Ia stația de radioficare din 
Vu-lcan, tov. ing. Flaider Rodica a 
expus ieri conferința „Experiența 
înaintată in intrecerea socialistă — 

al tuturor".bun

♦
resc
noi.

Biblioteca clubului muncito- 
din Petrila a primit ieri cărți 
-Printre cărțile sosite se află

„Setea" de Titus Popovici, „Silabe" 
de Tudor Arghezl, „Peripețiile bra 

Șvelk" de Jaroslav 
blestemați" de Mau- 
altele. In prezent bi- 

dis-

vulul soldat
Hașek, „Regii 
rice Druon și 
blioteca clubului din Petrila
pune de un fond de peste 11 000 de 
cărți.

Succese deosebite înre
gistrează lotul care exe
cută blocuri înalte cu 8 
etaje prin metoda moder- 

a cofrajelor glisante, 
prezent, pe acest Iot 
finisează deja al IV- 
bloc — D 13 cu 72 a- 

cu 
acestei metode 

Brigăzile con- 
zidarii
Krestel 
Coteț
Moraru Ale- 

Pe-

blocuri 
— avînd 

aparta- 
care

a 3 noi
E 2, E 3 
cite 56 
dintre care un 

află în faza de fi-

partamente — ridicat 
ajutorul 
moderne, 
duse de
Constantin, 
tîmplarul 
parchetarul 
xandru, electricianul

Flori și... flori.

Lotul maistrului Cosma 
Petru se mîndrește cu ri
dicarea 
— El, 
fiecare 
mente, 
bloc se
nisaj interior. Se eviden
țiază la această lucrare 
brigăzile zidarilor Popescu 
Teodor, Ban Ștefan, Miller 
Martin, fierar-betonistului 
Nistor Nicolae, dulgheru
lui Căplescu Nicolae ca
re au obținut însemnate 
depășiri de plan, 
tind într-un timp 
seamă de lucrări 
tante. Toate aceste 
vor fi predate 
din Vulcan încă 
acestui an.

execu- 
scurt o 
impor- 
blocuri

minerilor 
in cursul

VÎTCĂOLGA
corespondent

schimbat albia ф Construcții noi pe 
eniului • Abnegație colectivă In adine 

țile au fost biruite 0 Chezășia succese*

In dreptul centralei termoelectri
ce Paroșeni, albia bătrînului Jiu 

’ și-a schimbat locul. Pe locul albiei 
vechi, excavatoarele și buldoze
rele, conduse de mîna măiastră a 
omului, au făcut adevărate mi
nuni -. au ridicat un taluz lat de 
aproximativ 100 de metri și lung 
de 1 000 m, întărit cu diguri de 
piatră. Aici au apărut schelele unor 
construcții noi, dominate de turla 
svoltă a unui puț de extracție. Dar, 
ceea ce cuprinde ochiul în acest 
perimetru este doar o imagine a 
construcțiilor de la suprafață. Alte 
Construcții, adevărate drumuri sub
terane sînt în continuă mișcare spre 
adîncul dealului ce poartă denumi
rea de pintenul de calcar. Aici, la 
zeci și sute de metri sub pămînt, 
brigăzile 
severent 
viitoarei
tul 630,

in 
din 
pa-
III

aproape de coama 
calcar, pe aflorime- 

18, brigada lui Croi- 
împărțită în două

de mineri dăltuiesc per- 
galeriile de acces ale 
mine Paroșeni. La orizon- 
pornit prin două galerii

de coastă, s-au excavat pină 
prezent direcționala nord-vest 
blocul II, direcționala nord și 
ralela ei pe stratul 18, blocul
și se apropie de sfirșit betonarea 
unui modern depozit de exploziv. 
Undeva sus, 
pintenului de 
trul stratului 
toru Nicolae,
grupe, înaintează zi de zi pe două 
galerii paralele. Deși lucrează Ia 
distanțe mari, față de centrul de a- 
provizionare, această brigadă se
menține de la începutul anului me
reu evidențiată în intrecerea socia
listă, depășindu-și sarcinile lunare 
de plan cu 20—40 la sută. In luna 
iulie, de pildă, brigada și-a depășit 
planul de producție cu 14 m 1 de

V. STRAUȚ

La întreținerea în bună stare 
exploatare a parcului de vagoane, 
o contribuție însemnată aduce co
lectivul atelierului de zonă care re
pară toate vagoanele cu defecte mici 
și mijlocii sosite în Petroșani. Deși 
aceste reparații se execută în aer 
liber, echipele de lăcătuși, tîmplari, 
sudori și forjări muncesc cu rîvnă 
pentru ca planul de reparații să fie 
în mod ritmic îndeplinit. întrece
rea socialistă ce se desfășoară între 
toate echipele și brigăzile de mun
citori, precum și buna organizare a 
fiecărui loc de muncă au făcut ca 
luna iulie să fie încheiată cu deose
bite succese. Astfel, planul de re
parații a fost depășit cu 3,19 la su
tă, productivitatea muncii a crescut 
cu 9 la sută, iar imobilizarea va
goanelor pentru reparații a fost re
dusă cu 4 la sută. Ea aceste suc
cese și-au adus aportul lăcătușii Pa
vel Nicolae, Lăcătușu Constantin, 
tîmplarii Marița Ilie, Motea Vasile 
și Godeanu Ioan II, forjării Носа 
Avram și Pavel Constantin, sudo
rul Dorescu Marin și strungarul 
Cristescu Gheorghe îndrumați de 
maistrul Munteanu Aurel.

In atenția colectivului atelierului 
a stat și obținerea de economii prin- 
tr-o judicioasă folosire a materiale
lor și refolosirea deșeurilor de 
scînduri și material fieros. Astfel, 
echipele de tîmplari au reușit să 
facă o economie de 2 550 kg scîn
duri. In același timp, s-a expediat 
spre retopire cantitatea de 15 700 
kg fier vechi.

Colectivul atelierului s-a angajat 
să îndeplinească planul de produc
ție pe 3 luni pînă la 23 August.

I. CRISAN

Comemorarea a 75 de ani

Profil de miner.

de la moartea lui Vasile Alecsandri
pitală va avea Ioc o adunare fes
tivă, urmată de un spectacol lite- 
rar-muzical cu tema „Vasile Alec
sandri".

Alecsandri.
Hotărîrii, Comitetul de

O recentă Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri prevede instituirea u- 
nui comitet național în vederea co
memorării a 75 de ani de la moartea 
lui Vasile

Potrivit
Stat pentru Cultură și Artă, Acade
mia R. P. Române și Uniunea Scri
itorilor vor organiza, în colaborare 
cu aite instituții culturale, între 10 
și 15 septembrie, „Zilele Vasile A- 
lecsandri". Cu acest prilej se vor 
desfășura acțiuni menite să contri
buie la valorificarea și populariza
rea operei marelui scriitor. In Ca

(Continuare in pag. 3-â)

Vedere parțială a incintei minei Paroșeni: digul pentru protecția terasamentului de cale ferată
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Pe agenda manifestărilor consa
crate lui Vasile Alecsandri sînt 
înscrise, de asemenea, festivități cul- 
tural-artistice la Iași și Cluj; un re
cital „Vasile Alecsandri" la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" din Bu
curești și o săptămînă „Vasile Alec
sandri" la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași, precum și alte 
teatre din țară. In centrele regio
nale și în alte orașe din țară se vor 
organiza conferințe adecvate, iar la 
cluburi, case de cultură și cămine 
culturale, seri literare. Se prevede 
publicarea seriei de opere complete 
ale scriitorului, într-o ediție criti
că, primul volum apărînd cu prilejul 
acestei comemorări,- apariția edițiilor 
„Poeziile populare ale românilor" și 
„Teatru" — de Vasile Alecsandri, 
precum și editarea monografiei 
„Viața lui Vasile Alecsandri". As
pecte din 
lui vor fi 
expozițiile 
București,

Cu aceiași prilej la Casa memo- 
rială „Vasile Alecsandri" din Mir- 
cești vor avea loc un pelerinaj, pre
cum și vizite ale elevilor și studen
ților. Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor va emite un tim
bru comemorativ.

viața și opera setiitoru- 
redate, de asemenea, în 
ce se vor deschide la 

Iași și Cluj.

(Agerpres)
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CĂRBUNE

UTILAJE

DE CE NUMAI SATISFĂCĂTOR?
Planul tehnic este ițn indicator 

foarte important in ridicarea nive
lului tehnic al producției ii ușurarea 
muncii fizice a muncitorului, mai 
ales in industria minieră, unde ga
baritul lacurilor de muncă subtera
ne limitează activitatea mecanizată.

Raportul Comitetului Central al 
P.C.R. prezentat de tovarășul Nico
las Ceaușescu precizează că pentru 
lărgirea extracției de minerale utile 
ară o mare importanță extinderea 
metodelor moderne de deschidere și 
dă exploatare a minelor, mecaniza
rea lucrărilor miniere, mai ales a 
celor din Subteran etc.

Ce s-a făcut in acest sens la E.M. 
Aninoasa și ce trebuie făcut în vi
itor Г Dintr-un început, se poate 
constata, că prevederile planului teh
nic pe primele 7 luni ale anului nu 
ай fost realizate integral, existînd 
Însemnate rămîneri în urmă. De 
exemplu, în planul tehnic al exploa
tării era prevăzut ca prin introduce
rea mașinilor de încărcat la locu
rile de înaintare în galerii volumul 
sterilului și al cărbunelui încărcai 
mecanic în primele 7 luni să se ri
dice la circa 5 330 mc. Evidențele 
exploatării arată că în cele 7 luni 
care au trecut s-au încărcat mecanic 
la înaintările în galerii 6 163 mc : cu 
cca 170 mc mai puțin decît s-a pre
văzut. Diferența nu este mare, dar 
cp cele două mașini de încărcat ale 
exploatării, ptintr-o utilizare mai 
judicioasă, se putea realiza mult mai 
ttplt 1 ................

Un ..alt punct Important în planul 
tehnic al E. M. Aninoasa este folo
sirea procedeelor tehnologice noi’ la 
susținerea abatajelor. Se prevede, 
spre exemplu, ca din abatajele cu 
susținere metalică să fie extrase în 
acest an 165 000 tone cărbune din 
care pe 7 luni revine 94 200 tone. 
Față de această sarcină, colectivul 
exploatării a extras doar 85 487 to

ii nouă metodă 
de obținere 
a cocsului metalurgic

Combinatul siderurgic de la 
Baotou (R. P. Chineză) a introdus 
o nouă metodă de obținere a coc
sului de calitate superioară, folo
sind In principal cărbuni grași și 
cu măre conținut de gaze, in loc 
de cărbuni cocsificabili obișnuiți.

Intr-un articol despre această 
metodă, ziarul „Jenminjibao" sub
liniază că ea are o uriașă impor
tanță pentru dezvoltarea industriei 
cocsochimice și siderurgice a R.P. 
Chineze și pentru valorificarea re
surselor bogate dp cărbuni în cea 
mai mare parte necocsiflcabili.

Anterior, Combinatul siderurgic 
de la Baotou era aprovizionat cu 
cărbune cocsificabil adus din pro
vinciile Sanși și Hebei și chiar 
din nord estul îndepărtat, deși 
Mongolia Interioară, unde se află 
acest combinat, este una din cele 
mai bogate regiuni carbonifere din 
R. P. Chineză, iar zăcăminte u- 
riașe de cărbune se află și în a- 
propierea orașului Baotou,

Datorită noii metode de cocsifi
care a cărbunelui, combinatul si
derurgic de la Baotou folosește în 
prezent, In producția șa cocsochi- 
mică, materia primă din resurse 
locale în proporție de 70 ia șută 
din întreaga cantitate necesară 
pentru obținerea cocsului de huilă 
in Ioc de 10 ia sută și chiar mai 
puțin declt folosea In trecut.

Specialiștii chinezi consideră că 
cocsul obținut din huila respecti
vă corespunde întru totul cerințe
lor da elaborare a fontei în fur
nale.

PROBLEME 
REALIZĂRI

ne cărbune din abataje cu armare 
metalică, deci din nou mai puțin cu 
9 713 tone. Această rămînere în urmă 
este motivată de conducerea exploa
tării prin întîrzierea punerii în func
țiune a abatajului frontal pe înclinare 
în stratul 18. Motivarea ește juștă 
prin faptul că această întîrziere ș-a 
făcut din cauza unei schimbări de 
soluție de deschidere a panoului, 
schimbare care a avut ca rezultat re-

Ф Planul tehnic — apli
cai Integral

ф Armarea metalică — 
mai mult extinsă

• Viteze sporite do a- 
vansare

ducerea volumului de lucrări de 
pregătire. In momentul de față însă, 
abatajul respectiv funcționează și se 
aplică aici larg metoda de armare 
cu stîlpi metalici G.H.H. și grinzi 
metalice în consolă. Acest sistem 
oferă condiții mai bune de siguran
ță în abataj și reduce considerabil 
efortul minerilor prin evitarea trans
portului materialului lemnos în a- 
bataj. S-a Creat deci posibilitatea ca 
întregul panou să fie exploatat cu 
ajutorul acestei metode de susținere 
modernă.

In cele două abataje frontale pe 
stratul Ш se aplică metoda de susți
nere mpdejnă cu .ștîlpi metalici. Aici, 
în plus, se fac și experimentări pen
tru aplicarea plaselor de sîrmă la 
crearea tavanelor artificiale. După 
informarea primită, abatajul a tre
cut deja o dată sub acest tavan din 
plasă și urmează ca în lunile sep
tembrie — octombrie să ajungă a 
2-a oară sub tavanul din plasa de 
sîrmă.

După cum se vede, cărbunele din 
abatajele frontale se extrage numai 
cu ajutorul armărilor metalice. Nu 
același lucru se întîmplă însă cu 
abatajele cameră, de unde se extra
ge marea majoritate a producției 
minei. In acestea, s-a renunțat la

Perforajul umed trebuie aplicat 
și la mina Dîlja

І
Ф Mai intri pregătirile necesare 
ф O cale de combatere a praf и'ui sllieo- 
gen

Mina Dilja are de executat un 
mare volum de lucrări de înain
tări în steril cu caracter de durată 
— lucrări specifice sectorului de 
investiții. Executarea lor ar fi mult 
ușurată prin introducerea perfora
tului umed, după exemplul celor
lalte exploatări miniere din Valea 
Jiului unde acest procedeu a dat 
rezultate bune.

Aplicarea perforajului umed ne
cesită efectuarea unor pregătiri 
preliminare. Astfel, este necesară 
construirea unei întinse rețele de 
conducte pentru aducerea apei in
dustriale la fiecare lucrare de îna
intare, dotarea brigăzilor cu un tip 
nou de perforator adaptat per
forajului umed, cu reductoare, fur- 
tune etc. Deoarece apa trebuie in
trodusă do la suprafața minei, s« 
pune problema reducerii presiunii 
de la 30—40 atmosfere la 2—3 at
mosfere cit e necesar pentru buna 
funcționare a perforatoarelor. Acest 
lucru se realizează după cîteva în
cercări de utilizare a diferitelor 
reductoare de presiune tip (un dis
pozitiv simplu) executate în urmă
torul fel: lă corpul conductei se 
montează un ventil-vană și un tub 

folosirea metodei de armare mixtă, 
aplicată cu succes la E.M. Fetrila. 
Acest іцеги este justificat de către 
specialiștii din Aninoasa prin faptul 
că dacă îți abatajele frontale, fron
tul de lucru înaintează mereu, iar 
stîlpii se mută aproape zilnic, în a- 
ba ta jele cameră, trec perioade de 
timp îndelungate pînă cînd se ex
ploatează o cameră pînă la limita 
panoului, timp cînd stîlpul de aba
taj este presat în vatră în așa fel 
că nu se mal poate scoate și se 
pierde I... Pentru lămurirea situației 
în legătură cu armarea mixtă a a- 
batajelor cameră propunem ca spe
cialiștii din cadrul C.C.V.J. să stu
dieze posibilitățile de aplicare a me
todei și la E. M. Aninoasa. S-ar pu
tea eventual să i se aducă unele 
îmbunătățiri pentru prevenirea pre
sării stîlpului în vatră.

In concluzie șe poate spune că 
colectivul de muncă al E. M. Ani» 
noasa, pe lingă depășirea ritmică a 
planului de producție, a mun t sa
tisfăcător și pe tărîmul ridicării ni
velului tehnic al producției. Numai 
așa s-a reușit să se realizeze o vi
teză de avansare medie în galerii 
de 56,51 ml pe lună în loc de 55 ml 
planificat, o viteză medie de înain
tare în abataj cameră de 95,1 ml în 
loc de 84 ml prevăzut și de 36,5 ml 
în abatajele frontale In loc de 35 
ml planificat. Realizarea și depășirea 
acestor indicatori tehnici a contrl- 
buit în mod hotărîtor la realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan, la. 
scoaterea de însemnate cantități de 
cărbune de bună, calitate, pește 
prevederile planului. Trebuie sț ară
tăm neapărat, că aceste succese au 
fost realizate de către brigăzile con
duse de mineri ca David Ioan, care 
aplică metoda nouă de podire a ve- 
trei cu plasa de sîrmă, Asmarandei 
Augustin, care lucrează In abatajul 
frontal pe înclinare în stratul 18 cu 
stîlpi metalici și grinzi în consolă, 
sau Gabos Alexandru, Molnar Ba- 
lasz, Vlaslu Petru și uiți mineri de 
la înaintări în galerii care în total 

de la începutul anului și pînă acum 
au susținut metalic peste 3 547 ml de 
galerie.

Ing. M. BALINT

cu diametrul de 5 mm pe care sînt 
sudate 4—5 robinete. Prin reglarea 
ventilului-vană și a robinetelor 
pentru un anumit debit de apă, 
presiunea este adusă la cea nece
sară. Utilizarea acestui dispozitiv 
impune însă ca la oprirea perfora
torului să fie închisă și «pa dă la 
robinet, în caz contrar presiunea a- 
cesteia crește, egalîndu-se | cu 
cea din rețea și șe deteriorează 
furtunul de alimentare cu apă. In 
timpul funcționării . perforatoarelor 
trebuie să se aibă în vedere o în
treținere și ungere mal îngrijită, 
în caz contrar uzura pistonului $1 
a cilindrului crestei loviturile a* 
cestuia nu vor mai fi riguros cen- 
trice șl astfel crește gradul da u- 
zură a țevilor pentru apă ce trie 
prin axul pistonului.

Conducerea В M. Dilja are da
toria să se preocupe da introduce
rea perforajului umed și de gene
ralizarea lui la toate locurile de 
muncă pentru combaterea prafului 
silicogen și Îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale minerilor, căci 
prin această metodă randamentul 
la perforare rămîne neschimbat în 
general, momentul de rotire al sfre-

NOI UTILAJE MODERNE 
PENTRU MINERI
Un nou tip de trans

portor pentru exploată
rile carbonifere, realizat 
recent le ucisele ,,Unio" 
din Situ Mele, vini 
completeze gama utila
jelor miniere produse în 
tari. Prevăzut cu un 
motor puternic, noul 
utilaj, lung de 120 m, 
poate transporta circa 
150 tone de cărbune MU 
minereu pe eră. Prin 
caracteristicile sale teii- 
nico-economlce, el se 
Situează la nivelul insta
lațiilor similare fabrica

te peste hotare. Con
strucția sa simplă, ca și 
gabaritul redus, asigură 
6 Siguranța sporita in 
exploatare si ЦП randa
ment mărit.

Constructorii de mă
lini din Maramurei pun 
la dispoziția minerilor 
si alte utilaje moderne, 
printre care locomotivă 
electrice de mini |I mă
lini pneumatice de În
cărcat minereu execu
tate după proiecte $i do
cumentație romtneascfi, 
clasoare simple șl duble

Turnul de sdpare al pu/UAU 
minei Paroșeni.

Combină minieră 
de înalt randament

In Polonia a fost realizată o 
combină minieră da Înalt randa
ment „ICWB-4" echipată cu două 
instalații de havare și uh motor de 
mare putere,

Noul agregat este utilizat pentru 
exploatarea straturilor carbonifere 
groase și permite obținerea de căr
bune în bulgări mari. 

delului se folosește integral în timp 
ce eficienta de reținere a prafu
lui ește de peste 80 la sută, iar 
consumul de apă: se menține Intre 
1—1,5 litri pe minut. Se impune 
totodată necesitatea respectării 
stricte a unui raport între presiu
nea apei și a aerului comprimat, 
potrivit căruia presiunea apei tre
buie să fie mai mici cu cei puțin 
o atmosferă. In cazul rocilor tari 
și foarte tari, se pot suprapune o- 
perațille de perforare, încărcare, 
bandajare, armare etc., la locul de 
muncă neexlstlnd praf silicogen, 
ceea ce duce la scurtarea duratei 
unui ciclu, crescînd astfel numărul 
lor in 24 de oră. Paralel cu per- 
forajul umed, se utilizează cu suc
ces metoda da combatere a prafu
lui la operația de încărcare prin 
stropirea cu apă a materialului, 
iar la pușcare, prin pulverizarea 
apei în atmosfera frontului. Astfel, 
gradul de prăfuire a atmosferei se 
re©. :e in limite acceptabile.

Luptțnd peraeverănt ii cu mij
loace mereu mki perfecționate și 
utiiiiind colo тШ adecvate meto
de, avem convingerea că se va di- 
minui cu mult gradul de pMfuire 
a minei și prin aceasta и va re
duci continuu pericolul îmbolnă
virilor profesionale cu praf siii- 
cogw.

VASS MOISE 
corespondent

pentru celulele de Ho
tare, colivii bletajate 
de extracție etc. Față 
de anul 1259, Iți 
maramureșene și-au du
blat producția utilajelor 
pentru industria miniera.

Si la alte mart uzine 
din țară, unde se fabri
că utilaje pentru aceas
tă ramură de producție 
cum slut „23 August" 
din Capitală, „Indepen
dența" — Sibiu, au fost 
asimilate sau mo< I- 
zata anul acesta astfel 
de instalații.

Agerpres

La preparația Lupani 
манпіейоісв-віваііййіігв

Colectivul proparațlei Lupeni 
luptă pentru realizarea sarcinilor 
ce-i revin, atît prin folosirea in
tensivă a capacităților de producție 
cît și prin sporirea acestor capa
cități datorita aplicării unor mo-, 
dernizări si inovații. Așa de exem
plu, maistrul comunist Ciula Vasile 
de la flotație a propus o modifi
care la conducta ce intră în bate
ria de flotare pentru a se înlătura 
pericolul amestecării sortului de 
șlam special cu cel mixt. De ase
menea, șeful de echipă Gyorgy 
Ștefan a propus remedierea defec
țiunilor de la funicularul de șist 
4—5 care dau naștere la deșe Q- 
priri ale spălătoriei. Aceste propu
neri au fost studiate și în scurt 
timp aplicate. La fel, au prins via
ță în mare parte și măsurile tehni- 
co-organizatorice propuse în ședin
țele de producție printre care a- 
mintim: modificarea rotoarelor la 
pompele de circulație, in vederea 
măririi debitului de apă, montarea 
unei noi centrifuge pentru reduce
rea umidității cărbunelui special de 
0—5Ѳ mm, mecanizarea operației 
de deschidere a silozului de șist de 
la funicularul 4-»5; montarea de 
filtre la principalele puncte ale 
circuitului de apă; Înlocuirea site
lor vibrante de la instalația de 
mediu-dens cu un nou tip care șă 
dea un randament mai mare, să nu 
producă zgomot și să poată fi ia» 
treținute mai ușor.

Aplicarea aceștor măsuri și-« do- 
vedit eficiența : recuperarea globa
lă a crescut cu 0,6 puncte fată de 
Angajamentul luat, iar la cărbunele 
cocsificabil cu 0,3 la sută. O îmbu
nătățire remarcabilă ș-ă obținut și 
ia calitate unde conținutul de ce
nușă din cărbunele cocsificabil a 
fost redus cu 6,7 procente fată de 

1 prevederile planului.
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galerie. Realizările brigăzii se d«* 
țojțesc hărniciei și priceperii cu 
care muncesc Rotaru Gheorghe, 
Șurubafu Тота», Diaconescu Octa
vian, Tucaciuc Mihai, Tălîngă Ale
xandru, Cioțtanu Constantin, Stoi
cul lordache. Atributele oamenilor 
din brigadă sint cele caracteristice 
minerilor de azi —- hotărirea dfe 
«•și Îndeplini cu cinste angajamen
tele asumate In întrecerea socia
listă, de a-și aduce astfel contri
buția modestă la traducerea In 
fapte a istoricelor hotărîri aprobate 
de cel de-sl IX-lea Congres al 
£.C.R. cu privire la industria mi
nieră.

fot printre brigăzile evidențiate 
In întrecere se numără și cea con
dusă de comunistul Moloci Tudor. 
Lucrind la betonarea unor galerii 
cu profil dublu, cu bolțari și Izo
lație hidrotehnică specială, această 
brigadă Iși îndeplinește planul de 
producție in fiecare lună In pro
porție de 138—141 la sută și reali
zează ciștlguri medii de IIS——IJtO 
ltei pe post de miner. Acum, cel 14 
oameni «Ц brigăzii, printre care se 
numără Mălăieru Constantin, Co- 
cuci Vasile, Moloci Vasile, Ursu 
.Gheorghe, Barbu Nlcolae, Panțiru 
Dumitru se străduiesc să-și depă
șească angajamentul luat in cinstea 
celei de-a 21-a aniversări a elibe
rării patriei — acela de a depăși 
sarcinile de plan pe luna august 
cu 21 la sută.

Sub scheletul metalic al târlei 
puțului, brigada condusă de comu
nistul Wagner loan, din care fac 
parte mineri destoinici ea Rotaru 
Gheorghe, Brlndău Gheorghe, Gali 
Prancisc, Ciupercă Mihal, Bîrză 
Victor, a intllnit mari greutăți in 
Ituoa iulie. După numai cițiva me
tri de la începerea adîncirii puțu
lui, s-ap ivjt viituri puternice de 
apă. D«ti. ^tittle au Й? biruite 
datorită abnegației colective. Pînza 
oij ape frlatice, care atingea o 
presiune de в atmosfere a fost izo
latei complot. Cu ajutorul unor 
pompa eu un debit de 90 m c pa 
pră, «pa « toșt evațuată, iar pereții 
pulului căptușiți cu două armături 
de beton, in care s-a introdus un 
strat de 70 cm de argilă. Si in ciu
da acestor greutăți brigada a Săpat 
In luna iulie 60 m c de pămint 
pesțe plan.

De la un capăt la celălalt al sec
torului, deschizătorii drumurilor 
subterane ale viitoarei mine Paro- 
șeni se dovedesc a fi oameni de 
nădejde. Iar realizările pe care 
le-au obținut pină in prezent, con
stituie chezășia sigură a succeselor 
lor viitoare.

Acum, la cumpăna sezonului de 
vară, litoralul nostru se prezintă ca 
un multicolor brîu, bătut in aur și 
smaralde. Darnică, natura oferă din 
belșug zecilor de mii de oaspeți ai 
stațiunilor balneo-climaterice de 
aici mari întinderi de nisip și apă, 
aerul dătător de sănătate, căldura 
generosului astru solar. Omul, cu 
hărnicia și iscusința lui, dînd friu 
liber fanteziei, « întregit dărnicia 
naturii, cu adevărate palate dă 

cleștar cu terase 
largi și lucrări de 
artă, cu uriașe 
covoare de flori. 
© impresionantă 
metamorfoză, fău
rită în numai un deceniu, purtînd, 
ca atitea alte prefaceri din patria 
noastră, pecetea grijii permanente a 
partidului pentru punerea în va
loare a darurilor naturale ale aces
tui pitoresc colț de țară, In slujba 
oamenilor muncii.

...E mijloc și totodată vîrf de se
zon pe litoral. In gări șl la aeroport 
sosesc mereu alte șl alte grupuri 
dă oaspeți din toate colturile tă
rii sau de pe diferite meridiane ale 
globului. Autobuzele întreprinderii 
locale de transport în comun și 
autocarele Agenției 0.N.T. „Car* 
păți" pot fi întîihite neîntrerupt pe 
străzile orașelor și pe șoselele ce

DRUMUL
T)e drumul de Hir de ta ți-
* лев id fetru# trie in itace- 

л» a trenuri în< ala iu cărbune. 
Negru, de un luciu ca al bulgărilor 
de ' smoală, a văzut pentru 9сцгі 
timp lumina zilei după un somn de 
milioane de ani. In zilele acestea 
garniturile încărcate cu cărbune 
trec; PWÎ îhșpre ȚgtrUa. Șe«w 
bun. In «dineurile Lenei s-a înte
țit bătaita.

*

Г 1 sectorul III al exploatării 
** se iac ultimele calcple de 

silrșit de lună. Bilanțul e îmbucu
rător. Se observă dup® zîmbețui 
șefului de sector cînd deschidem 
discuția despre producție.

— Am lest multă vreme rușinea 
exploatării. Noi, cei de la 111, nu 
puteam privi in ochii oamenilor. 
Eram o „coadă" șl la/а de „coți“ 
lumea se poartă cu rezerve. tre
buia să schimbăm ceva. Nu o 
schimbate de amănunt ci una de 
principii de muncă. Ne-au ajutat 
comunișilț. Exploatarea stratului de 
cărbpne prin abataj irprital, în 
sectorul nostru se dovedea iniruc- 
tuoasd din сайга presiunii exce
sive și a sinuozităților stratului. 
Consumul de lemn pe tona de căr
bune la noi ta frontal, ase
menea celui de la apatajele came- 
гр. ha aceasta se adăuga randamen
tul scăzut datorat sinuozitățu^i și 
surpărilor.

Să acționăm in lunci ie de condi
țiile de la nai, in aceasta consta 
schimbarea de principiu.

Si aștfel, încă din iurta iunie am 
trecut la exploatarea aliatului prin 
abataje cetaeră. Rezultatul î Re lu
na iulie 4- 1 540 tone peste plan.

Cifra te obligă să îmbraci salo
peta și să pornești Щ sens invers 
pe drumul cărbunelui.

fîobatîm printre veacuri de 
Лжете pire In care emul a 

intervenit cu prezența luî, spre p- 
rîgînea cărbunelui. E ta jumătatea 
schimbului. Temerarii învingglori 
ai ddîncuriigr se alta acum Ія mo- 
mentpi de încordare maxima în 

de ngî. Deocamdată 
încă timizi, dar vor 
ranță și alte succese mai 
a convingere colectivă a 

lefea cu wbtaia racii. leainWm noastre.
prin galerii, tMlW thtntgi de 
pline te scurg necontenit într-o 
singură direcție ; spre puțul orb 
nț. 5 și dg acolo spre ziuă. Din a- 
bataje se scurge pe crațere spre 
roluri șuvoiul neîntrerupt negtu și 
sclipitor al cărbunelui. S-a produs 
undeva о incurceluta ța transport. 
0ălăuza noastră, inginerul de 
schimb, se scuză pentru citeva mo
mente și pornește înapoi pe dițec- 
Honală spre puful orb. Transportul 
a iost întrerupt pentru un moment. 
Ne învăluie o liniște relativă în
treruptă numai de foșnetul din 
conductele de aerai. Minutele de 
relativă liniște se scurg greu. De
ranjamentul de la transport a tost 
înlăturăt. Călăuza ocazională s-a 
reîntors și drumul continuă.

— „Recolta" de astăzi a lost bo
gată —■ găsește ou cale să remarce 
inginerul Stupă — călăuza noastră 

leagă diferitele stațiuni de p« lito
ral. De la gară, la citeva minute, 
cite un trgleibpz ia drumul Ma
maiei,- un alt autobuz pleacă spre 
Eforie sau Mangalia. Parcajele sta
țiunilor găzduiesc zilnic mii și mii 
de motociclete și autoturisme cu 
însemnele tuturor regiunilor țării 
sau ale altor state, Plajele par un 
mozdic policrom de costume, ufn- 
brele, șezlonguri, corturi. Un mozaic, 
*i zeci de graiuri. De la ora pri

de. іе&оп Lit6P4il
melor raze ultraviolete, pină la 
miezul nopților scăldate in neon, 
aici domnește o atmosferă de bună 
voie. Au venit pînă acum să pe
treacă, în aceste locuri zile de odih
nă, aproape 150000 de oameni, din 
car» circa un sfert sint oaăpeți din 
Anglia, Austria, Belgia, Canada, Ce
hoslovacia, Danăntarca, Elveție, 
Franța, R- D. Germană, R, F. Ger
mană, Italia, Iugoslavia, Norvegia, 
Olehda, Polonia, S.U.A., Suedia, 
U.R.S.S. și din alte țări. Acqastl ci
fră, care cu siguranță că pină la 
sfîrșitul sgzppglui se va dubla, mar
chează ați mai ridicat bilanț reali
zat pînă acum pe litoral, fiind tie

SPRE ONOARE
ocazională. Oamenii au prins irlpt- 
^авфвйі dih luna treciltă i-в făcui 
părcă mai sprinteni.

Лаг ajuns în abatajul 600. Bti
gada lui David Ștefan care 

iușreată «tal a dat în luna trecută 
Э79 de tone peste plan.

Aipi, m abataje, «i secundele au 
preț mare. Mușchii stau încordați 
pe lopata dt miner. s-a pufeat și 
trebuie evacuai cărbunele. Oame
nii пи-și permit răgaz. В o ingrati
tudine să-i întrerup! de la lucru. Q

Începe redresarea 
jâ Garanția succesului stă în 
tntîfaila fi îft mintea noastră

Din adtnc spre ziua ur
ci tone de cărbune petit plan

Un om supărat pe sine
Bucuria de a privi oame

nii în ochi

Iaci totuși. Șl oamenii se intorc 
pentru un moment cu tata spre li
ne, îți întind o mină prietenoasă, 
pecetluind gustai cu un zimbet a- 
mabil și își văd mai departe de lu
cru. E multă omenie în sufletul a- 
cestor oameni pe care lupta neîn
treruptă cu adinaurile Ii călește în 
fiecare zi-

— pe pol — spune șeful brigă
zii — ne-au amărît insuccesele 
trecute ale sectorului, dar ne-au și 
irit ii it convingerea ca trebuie să 
ieșim din impas. Succesele din lu
na trecută ne-au dat curaj. Nu vom 
mai scăpa succesul din miiții. Re
zultatul din prima decadă a lui au
gust — 59 de tone peste plan — e 
o continuare a succesului din iulie 
Dar nu e cel mai bun, considerat 

mai sintem 
veni cu șigu- 

mari. E 
brigăzii

/ a abatajul vecin — 601 — 
*“* lucrează brigada lui Cojo- 

caru loan. Din cei 19 oameni cîți 
numără brigadă, șeful e cel mai 
tînăr. Tinerețea insă nu-i Impiedi- 
cg să șe iapă ascultai și respectat 
de oameni.

— Pun în munca de conducere a 
brigăzii toată puterea mea de a 
gîndi- Par nu mă rezum numai la 
a mea. 0 completez cu aceea a or
tacilor. Ptincipiul muncii colective 
e un principiu bun. Atunci cînd nu 
puteam să ne uităm în ochii oame
nilor din cauza poziției noastre de 
sector codaș, oamenii din brigada 
mea erau mihniți, se irămîntau. 
Simțeau că trebuie schimbat ceva. 
Я1 și alții au provocat această 
schimbare și lucrurile au . început 
să se îndrepte. Numai Lașzlo An
ton Voia № ne părăsească.

Circa opt ori mai mare decît cu 
zece ani în urmă, cind se nășteau 
înnoirile incintătoare de azi...

Noul complex comercial dat In 
folosință In vara aceasta la Eforie- 
Sud, restaurantul „Delta" — amena
jat în fostul cazinou din Mamaia 
și profilat în servirea de speciali
tăți pescărești, extinderea capacită
ții băilor reci de nămol de la Efo- 
rie-Nord, terenurile de sport și 
ambarcațiunile de agrement din 

stațiuni, stația modernă de Între
ținere auto-moto de Ia intrarea din
spre București în orașul Constan
ta, sînt citeva din „surprizele de 
sezon" oferite oaspeților în acest 
an. Confortul care domnește în vi
le, hoteluri, case de odihnă, bogă
ția și varietatea meniurilor Servite 
Ișț cantine si restaurante, deservirea 
exemplafă asigurată de uri personal 
bine pregătit, activitățile organizate 
le țiiuburi și puncte culturalei ia 
teatrele de vară sau pe terenurile 
de sport, croazierele de agrement pe 
mare sau pe lacuri, excursiile cu 
autocarele, trepul sau avionul pen
tru 1 vizitarea unor monumente și

Anton se face că пц Observe dis
cuția nbâwră. Se ipleaeă mai în- 
ditjit asupra laptțli irdigtnd-e in 
grămada de cărbune. Din cind în 
eînd lașă lopata, prinde un bulgăr 
de «1st și-l aruned cu dușmănie, 
d«parte d* crațet și de grămada de 
cărbune curat. Acum Lașzlo nit 
mai vrea să plece nicăieri. Ii e ru
șine că a venit vorba tocmai de 
el. E îndlrjit și lndirjlrea și-o re
varsă asupra craterului pe care II 
îndoapă mereu cu cărbune. Astiel 
Iși va răscumpăra In fața ortacilor 
vina de a îi vrut să-i părăsească. 
Cele 82 tone date peste plan în 
decada I a lui august vorbesc des
tul de convingător despre hărnicia 
ortacilot lui DaVfd Ștetan. Părăsim 
abatajul.

— Noroc bun.
— Noroc bun — răspund oame

nii. Și lopefile se înlig mai aeparte 
lacome în grămada de cărbune. Fa
cem un ocol scurt, urcăm cițiva 
metri pe suitor. Ajungem în prea- 
batajul de la 606. Și pe aici șu
voiul negru neîntrerupt se scurge 
spre tbl împins dț racletele crate
rului.

Г a șog lucrează un „veteran".
Șolovan Ioan- Omul solid 

cu puțină predispoziție spre adjec
tivul de om gras, e unui din teme- 
iatii căutători de comori din sub
solul lonean. Cunoaște bine tainele 
adîncuriloț căci minerește de peste 
16 ani.

— Pe noi ne-au împiedicat în 
luna trecută de a realiza randa
mente mari niște lucrări vechi. Aii 
dat și noi ceva plus, nu știu cit, 
dgr am dat.

— 102 —- completăm noi din car
netul cu însemnări făcute în biroul 
șefului de sector.

— Nu e prea mult. Dar acum 
lucrind în plin în cărbune... Ne cu
noaștem posibilitățile și știm ce 
vrem. Destul nu am putut nrivi 
drept în ochi pe ceilalți ortaci din 
alte sectoare. Acum am pornit pe 
drumul cel bun, Știti cită bucurie 
e în sufletele noastre că putem 
privi pe oameni în față ? E o bu
curie măre.

Aceleași cuvinte pe care le-am 
auzit peste tot I Cine le va fi spus 
îhtîi ? Sau poate toți le-au glndit 
și spus din aceeași pornire a su
fletului. £ o pornii nobilă aceea 
care nu te iasă să Mmil in urma 
celorlalți. E proprie sufletului de 
miner. Și asta e un lucru care bu
cură.

Cu părere de rău trebuie să fa
cem căle întoarsă. în drumul nos
tru spre puț ne însoțesc din toate 
direcțiile vagonete încărcate cu 
cărbune negru lucios, și ei în 
drum către ziuă. Drumul acesta al 
cărbunelui, tot mai mult, tot mai 
bun, e începutul drumului spre 
onoare al colectivului sectorului 
HI de ta Lonea.

I. CIOCLEI

locuri pitorești din țară sau cele cu 
vaporul pentru vizitarea Istanbulu- 
lul sînt tot atîtea prilejuri de în- 
cîntare și mulțumire. Mărturii stau 
numeroase însemnări din cărțile de 
impresii. „Nu-mi pot imagina un loc 
mai agreabil pentru cineva care 
vrea să petreacă un timp plăcut — 
scrie dl. Bill Bațtes din S.U.A. Ma
maia se poate compara fără nici o 
reținere cu oricare dintre stațiuni
le internaționale prin care am trecut".

Un alt oaspete 
— d-na Karita 
Thomson din Fin
landa — rezumă în 
citeva cuvinte am

bianța optimă pen
tru cura heliomarină, confortul mo
dern și ospitalitatea tradițională a 
poporului nostru : „Multe mulțumiri 
pentru toate. Nisipul, marea, ce
rul, oamenii — toate sînt îndato
ritoare".

...Cuvinte ce umplu inimile de 
bucurie, de încredere. Alte moti
ve de firească mfndrie pentru vi
itor, se întrevăd limpede de pe 
acuhl, din Documentele cfelui de-al 
IX-lea Congres ii partidului, în 
care și litoralului t se trasează noi 
jaloane.

NÎCQLAE S’MION 
corespondentul „Agerpres" 

din regiunea Dobrpgea

PROGRAM DE RADIO
12 august

PBQGRAMUL I. â-OO Buletin de 
știri; 5,06 „Zori de zi cu melodii"; 
5,15 Jurnalul satelor,- 5,25 „In pas 
voips" — program de marșuri,- 5,45 
Fiase instrumentale de virtuozita
te; 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 6,10 Cintă Mihaela Fă- 
sărin, Alain Barriere, Rudolf Cor
tes și Bing Crosby; 6,35 Melodii 
populare; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Muzică ușoară; 7,30 Sfatul medi
cului; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Salut voios de pionier,- 8,00 Suma
rul presei; 8,06 Seiecjiuni din ope
reta „Prințesa circului" de Kal
man,- 8,3Q Popas folcloric pe plaiu
rile Munteniei; 9,00 La microfon 
melodia preferată; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Cîntece de Radu Pa- 
ladi; 10,15 Lecturi la cererea as
cultătorilor,- 10,30 Suită în stil 
ciasic de Ion Ghiga; 11,00 Pagini 
ain opere comice; 11,30 Cu muzica 
ușoara prin orașele lumii; 11,45 
Suita pentru două piane de Aram 
Haciaturian; 12,00 Buletin de știri; 
12,03 Perle folclorice,- 12,30 Cinta- 
re României socialiste — montaj 
de versuri; 12,45 Simfonia în La de 
Alfons Caștalai,- 13,24 Coruri din 
opoje; 13,45 Recitalul pianistei 
Sofia Секта,- 14,00 Buletin de știri; 
14,10 Soliști de muzică ușoară; 
15,00 Soliști și formații artistic© da 
amatori,- 15,30 Concertul in la mi
nor pentru violoncel și orchestră 
de Schubert-Cassado; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Pagini orchestral© 
din opere,- 16,30 Prietena noaștră 
cartea; 17,00 Muzică ușoară de 
Mișu lancu; 17,15 „Liberi și ștă- 
pini"; 17,25 Cîntece de viată nouă 
și jocuri populare,- 1Ș,QQ Seară 
pentru tineret; 19,00 Cintă, dan
sează, tineret©; 20,00 Radiogazeta 
de seară,- 20,30 Varietăți muzicale;
20.45 Noapte bună, copii; 20,55 
Varietăți muzicale,- 21,15 Părinți 
și copii; 21,30 Melodii popular© 
interpretate de Dumitru Bălășoiu 
și Nelu Orian,- 22,0Q Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Parada jazzului; 22,40 Album liric; 
23,08 Pagini alese din creația sim
fonică a compozitorilor noștri; 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Vals de Lehar; 7,50 So
liști de muzică populară; 8,15 Mu
zică ușoară; 8,45 Ricercare și can
tone pentru orgă,- 9,00 Buletin 
de știri,- 9,03 Muzică din operele 
lui Ambroise Thomas,- 9,30 Vreau 
să știu; 10,00 Simfonia a V-a în re 
minor „Reforma" de Mendelsohn 
Bartholdy,- 10,30 „Viers și joc" — 
emisiune de muzică populară,- 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Sonata în 
La major pentru vioară șl pian de 
Cesar Franck; 11,45 Din reperto
riul muzical al celor mici; 12,00 
Uvertura „In natură" de Dvorak; 
Marea fantezie pentru pian și or
chestră pe motive poloneze de Cho
pin,- 12,30 Muzică ușoară; 13,00 Bu
letin de știri; 13,03 Prelucrări de 
folclor,- 13,30 Meridiane; 13,40 Con
cert de prlnz; 14,35 Din operele lui 
Cllea; 15,00 Buletin de știri; 15,10 
Muzică ușoară de estradă,- 45,30 
Antologie poetică: Ion Minulescu;
15.45 Piese distractive interpretate 
de fanfară; 16,00 Melodii populare,- 
16,20 Dialog cu ascultătorii; 16,30 
Uvertură de Sigismund Toduță; 
Concertul pentru orchestră de Ovi- 
diu Varga; 17,00 Radiojurnal; 17,15 
Cîntă Katerina Valente,- 17,30 Sfa
tul medicului; 17,35 Anunțuri, re
clame, muzică; 18,00 Recital de 
operă Ladislau Konya; 18,15 Carnet 
plastic,- 18,30 Paganini și interpre- 
tli *41; 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Cintă Paul Robeson,' 19,15 Ре-un pi
cior de plai; 19,30 Piese de estra
dă; 19,45 Noi înregistrări de mu
zică populară; 20,05 Seară de ope
ră • Fragmente din „Carmen" de 
Bizet 21,00 Radiojurnal; 21.20 Frag
mente din opera „Carmen" de 
Blzet (continuare); 23,00 Buletin de 
știri,- 23,05 Concert de noapie,- 23,50 
Clar de lună și melodii; 0,52 Bu
letin de știri.

Cinematografe
12 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
America, America,- REPUBLICA: 
Micul pescar,- LONEA: Scara
mouch©,- ISCRONÎ: Omul din fo
tografie; ANINOASA : Rebelul 
magnific1; URICani : Comisarul 
Maigret se Înfurie.
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Grecia: Manifestări sub lozinca 
apărării democrației
ATENA 10 (Agerpres).
Sub auspiciile Uniunii primarilor 

și consilierilor municipali la A- 
tena a avut loc un miting 
la care au participat reprezen
tanți ai mișcării sindicale, uniu
nilor studențești, Uniunii juriștilor 
democrați și multor uniuni ale lup
tătorilor din rezistență.
au luat
Kițikis 
Uniunii

președintele 
consilierilor 

Mitingul s-a 
apărării de-

din Atena a

sub lozinca
în țară. In același timp, 

„Gloria"
adunarea Uniunii femei-

INDIA

s. u.

La miting 
parte deputății E.D.A., Iliu 

și Merkuris și deputății 
de Centru — Kolokitas.

A.

Incendiu la un depozit 
subteran de rachete

Kuțoheras și alții. In cadrul mitin
gului a luat cuvîntul 
Uniunii primarilor și 
municipali, Bukoianis.
desfășurat 

. mocrației
la teatrul 
avut loc
lor din Grecia, la care au partici
pat deputatul E.D.A., Kirkos, și de
putatul Uniunii de Centru, Papa- 
panaiotu. Mitinguri asemănătoare 
au avut loc la Pireu și Salonic, 
unde participantii s-au pronunțat 
în favoarea soluționării crizei po
litice din Grecia prin însărcinarea 
lui Papandreu cu formarea noului 
guvern sau prin stabilirea de ale
geri.

10 (Agerpres). 
incendiu s-a produs 

de

NEW YORK 
Un puternic 

luni într-un depozit subteran 
rachete de la baza aeriană Little 
Rock (Arkansas). Explozia a fost 
provocată de un motor diesel aflat 
în depozit. Agențiile de presă re
latează că s-au înregistrat 53 de 
morți. In prezent echipe de sal
vare continuă cercetările încercînd 
să înlăture dărîmăturile provocate 
de exploziile rachetelor „Titan" 
aflate în incinta depozitului.

împotriva amestecului S.U.A, 
în treburile interne 
ale Pakistanului

Anglia a recunoscut 
Singapore ca stat 
independent

că
recu-

CARACI 10 (Agerpres).
La Hayderabad, Dacca și în alte 

orașe din Pakistan au loc nume
roase mitinguri și demonstrații de 
protest împotriva amestecului Sta
telor Unite în treburile interne ale 
Pakistanului. După cum s-a mai a- 
nunțat, serviciul de informații al 
S.U.A. a organizat — fără asenti
mentul guvernului pakistanez — 
un sondaj în rîndurile populației 
pentru a stabili care este atitudi
nea pakistanezilor față de S.U.A., 
R. P. Chineză, U.R.S.S., R.A.U. și 
Indonezia.

Referindu-se la scopurile pe ca
re serviciul de informații al S.U.A. 
din Pakistan le-a urmărit prin 
ganizarea acestui sondaj, ziarul 
kistanez „Dawn" relevă că, 
fapt, acțiunea ridică problema
probării sau respingerii de către 
pakistanezi a actualei politici ex
terne a guvernului președintelui 
Ayub Khan.

or- 
pa- 
de 
a-

Atacuri puternice ale forțelor patriotice 
infanteriștilor marini 

la sud de baza de la
SAÎGON 10 (Agerpres).
Forțele patriotice sud-vietnameze 

au atacat din nou luni după-amia- 
ză și în cursul nopții baza specială 
americană de la Duc Co, punct 
Strategic important în regiunea pla- 
tourilor centrale.

Potrivit unui purtător de cuvînt 
al forțelor armate americane diz- 
locate în Vietnam, în timpul lupte
lor au fost înregistrate pierderi 
grele de ambele părți. Practic șefie 
corespondentul de la Saigon al a- 
genției 
la Duc 
19 care 
tiera 
diată
peste două luni. Cei peste 1 000 de 
parașutiști sud-vietnamezi care 
fost debarcați cu elicopterele în 
giunea Duc Co cu zece zile în 
mă, nu au reușit să străpungă
cercuirea forțelor patriotice pentru 
a ușura situația trupelor asediate 
In cursul operațiunilor din această 
regiune a fost doborit un avion a 
merican supersonic de tip „F-100" 
încercările elicopterelor americane 
de a salva pilotul avionului care a 
Sărit cu parașuta au eșuat, întrucît 
patrioții sud-vietnamezi au deschis 
un puternic foc de mortiere.

Tot în cursul zilei de 
țele patriotice 
automate 
mental 
capitala

Marți
respondentul agenției A.P., forțele 
patriotice au supus unui puternic 
tir de mortiere pozițiile ocupate de

Associated Press, baza de 
Co, situată pe șoseaua nr. 
leagă orașul Pleiku de fron- 
cambodgiană, este ase- 
de forțele patriotice de

au
re-
ur-
în-

Incidente serioase

tancurile 
mericani 
Nang.

a- 
Da

în orașul Patna

☆

10 (Agerpres,.TOKIO
„Politica S.U.A. în Vietnam pro

voacă tot mai mari nemulțumiri în 
rîndul cetățenilor japonezi", consta
tă influentul ziar japonez „Yomiuri" 
într-un articol publicat la 10 au
gust. „Se poate spune, subliniază 
ziarul, că în cei 20 de ani care au 
trecut de la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial ideea de 
pace s-a încetățenit trainic în Ja
ponia". Ziarul cere guvernului ja
ponez să intervină pentru a inter
zice folosirea de către americani a 
bazei militare din Okinawa în răz
boiul pe care aceștia-1 duc în 
Vietnam.

loc 
sta- 
pro-

DELHI 10 (Agerpres).
Incidente serioase au avut 

luni în orașul Patna, capitala 
tului indian Bihar. In semn de
test împotriva majorării taxelor de' 
învățămînt, un mare grup de stu- 
denți au organizat o demonstrație, 
la care s-au alăturat muncitorii mo
bilizați de sindicate. Poliția a des
chis foc împotriva mulțimii rănind 
giav 12 persoane. Incidentul a că
pătat aspectul unei lupte de stra
dă Numeroase vehicule ale poli
tiei au fost incendiate, iar liniile 
telefonice au fost distruse. Numă
rul total al răniților este de 41. A 
fost instituită starea excepțională.

Marșul oamenilor muncii

LONDRA 10 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat oficial 

guvernul Marii Britanii a 
noscut Singapore ca stat indepen
dent. In legătură cu aceasta agen
ția France Presse, scrie: „Această 
recunoaștere oficială era de aștep
tat. După cum se apreciază în cer
curile diplomatice. Marea Britanie 
pusă în fața unui fapt împlinit, do
rește menținerea de relații bune 
cu noul stat unde se află baza na
vală de care depinde ansamblul 
dispozitivului militar britanic în 
regiunea din sud-estul Asiei. Ma
rea Britanie vrea să se asigure că 
nimic nu va reduce din capacita
tea forțelor sale in această regiu
ne unde mocnește un conflict la
tent între Malayezia și Indonezia".

De altfel, primul ministru al sta
tului Singapore a anunțat luni în 
cadru] unei declarații că retragerea 
statului Singapore din Federația 
Malayeză nu va afecta acordul cu 
privire la bazele militare 
dislocate în insulă, 
știe Anglia dispune 
ze militare aeriene 
bază navală.

B. Russel: „Poporul englez 
are dreptul să asculte 
pe reprezentanții F. N. E.

din statul Kerala*
4

luni, for-
cu armeau atacat 

avanpost 
la șase mile est de

un
situat
sud-vietnameză. 
dimineața, relatează co-

guverna-

LONDRA 10 (Agerpres).
Ministerul de Externe al Angliei 

tărăgănează acordarea vizelor de 
intrare unui număr de trei repre
zentanți ai Frontului de Eliberare 
Națională din Vietnamul de sud 
care urmează să sosească în Anglia 
pentru a participa la demonstra
țiile de masă organizate de Fun
dația Rassel pentru pace. In legă
tură cu aceasta, cunoscutul filozof 
si activist pe tărîm 
rand Russel, a dat 
declarație in care 
printre altele că au
săptămîni și Ministerul de Externe 
nu a luat încă nici o hotărire cu 
privire 
siderăm 
dreptul 
dere al
de Eliberare Națională din Vietna
mul de sud și că guvernul englez 
trebuie 
expună

DELHI 10 (Agerpres).
Marșul oamenilor muncii din 

statul indian Kerala pe 
Kananor—Triwandram, s-a

distanța
încheiat
de zile.

Protest al forțelor Patet Lao

Lao, a adresat un 
internaționale de 

control din Laos.

de la Geneva cu 
și a ordinului de

in-

După 
aici de 
și de

engleze 
cum se 
trei ba- 
o mare

CUBA

înființarea Institutului 
de cercetări biologice

HAVANA 10 (Agerpres).
In apropiere de Havana a luat 

ființă un Institut de cercetări bio
logice, care va funcționa pe lingă 
Academia de Științe a Republicii 
Cuba.

In cadrul noului institut vor fi 
studiate fauna și flora Cubei în 
scopul unei cit mai depline și mul
tilaterale valorificări a bogățiilor 
naționale. Se va acorda o atenție 
deosebită selecționării raselor de 
animale de înaltă productivitate 
și cultivării plantelor în vederea 
obținerii unor recolte bogate.

Laboratoarele institutului au fost 
înzestrate cu utilaje moderne.

obștesc, Bert- 
publicității o 
se subliniază 

trecut două

la această problemă. Con- 
<_ă Doporul englez are 

să asculte punctul de ve- 
reprezentanților Frontului

KHANG KHAY 10 (Agerpres).
Fun Sipasat, reprezentantul Co

mandamentului suprem al Forțelor 
armate ale Patet 
protest Comisiei 
supraveghere și
In protest se spune că bombarda
mentele asupra teritoriilor elibera
te reprezintă o permanentă viola
re a acordurilor 
privire la Laos
încetare a focului din 1962. Aceste 
acte sînt o gravă încălcare a suve
ranității și independenței Laosului 
și un serios pericol pentru pacea 
în Indochina și Asia de sud-est, se 
spune in protest. Sipasat a arătat ’ 
că agresorii americani și autorită-

țile de la Vientiane au efectuat 
tre 25 iulie și 3 august raiduri 
riene asupra provinciilor Sam Neua 
și Xieng Khuang pornind de la ba
zele din Tailanda și Vietnamul de 
sud, precum și de pe navele Flotei 
a 7-a și de pe teritoriul laoțian. 
Telegrama protestează cu hotărire 
împotriva acestor noi acte pirate
rești ale agresorilor americani și 
autorităților de la Vientiane și cere 
Comisiei internaționale să 
ne aceste acte criminale și 
ge pe agresorii americani 
capăt raidurilor lor și să
acordurile de la Geneva cu privire 
la Laos și ordinul de încetare a fo
cului din 1962.

să permită acestora să-și I 
părerea.

ae-

condam- 
să obli- 
să pună 
respecte

luni după ce, timp de 30 
participantii au străbătut aproxima
tiv 550 km. Pe parcurs, participan
tii au organizat în dife<rite orașe 
demonstrații și mitinguri cerînd 
Îmbunătățirea situației lor econo
mice, naționalizarea băncilor, tre-
cerea comerțului cu 
controlul statului.

cereale sub
naționalizarea 

companiilor petroliere.
Participantii la marș 

zat luni lingă 
statului Kerala,
ție, la care au

sediul
o mare

au organl- 
guvernuluî 
demordțp-

participat și locui- 
Triwandram, care4 torii orașului

și-au exprimat 
vendicările formulate de aceștia.

solidaritatea cu re

Conflict anglosolandez
LONDRA 10 (Agerpres).
Presa engleză relatează despre 

conflictul izbucnit între Anglia și 
Olanda în legătură cu intenția a- 
cesteia din urmă de a livra un nu
măr de avioane Indoneziei, 
cum relatează 
day Express", 
cerut firmelor 
nizează unele 
nele pe care
acordul pentru contractul încheiat 
cu Indonezia. Guvernul britanic a 
intervenit, însă, obligînd firmele

După 
săptămînalul „Sun- 

firma ■ „Fokker" a 
engleze care îi fur- 
piese pentru avioa- 

le fabrică să-și dea

engleze să respingă contractul și 
interzicîndu-le să continue livrarea 
pieselor amintite în semn de repre
salii împotriva intenției firmei o- 
landeze de a livra avioane Indo
neziei.

Atitudinea guvernului britanic a 
provocat nemulțumire în Olanda. 
Cercurile guvernamentale ale 
cestei țări au făcut cunoscut că 
consideră livrarea de avioane 
doneziei ca o tranzacție strict 
mercială, respingînd obiecțiile
ordin politic și militar ale Angliei.

a-
ele
In-
co
de

j.

La Frankfurt pe Main
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva legislației excepțio
nale Poliția a imprăștiat pe de
monstranți. Ziarul „Frankfurter 
Rundschau" menționează că poli
ția a intervenit cu toate că de
monstranții dețineau o autorizație 
pentru desfășurarea manifestației.

Pe harta bazinului Doneț ,
au apărut încă trei orașe, care pî- 
nă nu de mult erau simple așezări 
ale minerilor.

In bazinul Doneț, cu o populație 
de 8 milioane de oameni, există 78 
de orașe, din care 73 au apărut în 
perioada industrializării socialiste. 
Ele continuă să se dezvolte rapid. 
In ultimul deceniu, fiecare a treia 
familie din aceste orașe s-a mutat 
într-un apartament nou.

Autoritățile venezuetene
au anunțat că In orașul Guanare,

situat la 430 km est de Caracas, 
au fost semnalate peste 100 de ca
zuri de paludism. Epidemia a de
terminat mobilizarea serviciilor sa
nitare din întreaga regiune.

In U.R.S.S,
a fost construit automatul „Har-

această funcție pe o perioadă de 
șapte ani.

Opinia publică suedeza
continuă să protesteze împotriva 
prezenței la Congresul mondial al 
criminologilor de Ia Stockholm a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
kov-4" pentru vînzarea biletelor 
de tren — o mașină electronică 
de calcul în stare să îndeplinească 
numeroase operațiuni. Acest auto
mat vinde 15 tipuri de bilete și 
tine evidența acestora pe care o 
transmite la un centru de calcul 
electronic.

Amiralul Americo Thomas
a depus luni jurămintul în func
ția de președinte al Portugaliei. El 
este ales pentru a doua oară în

directorului penitenciarelor din 
Republica Sud-Africană, generalul 
Johannes Steyn. Luni a avut loc 
în capitala Suediei o demonstrație 
împotriva politicii de apartheid 
promovată de guvernul sud-afri- 
can. Demonstranții purtau pancar
te pe care scria: „General Steyn 
— închisorile tale constituie o 
crimă împotriva drepturilor omu
lui".

In capitala Izraelului
continuă campania de proteste 
împotriva sosirii în această țară 
a ambasadorului R. F. Germane, 
Rolf Pauls. La ultima adunare de 
protest au participat mai multe 
mii de locuitori din Tel Aviv. In 
ciuda puternicelor proteste, gu
vernul izraelian își menține hotă- 
rîrea de acreditare a Iui Rolf 
Paulus. Se așteaptă ca ambasado
rul german să-și ia postul în pri
mire la sfîrșitul acestei săptămîni.

700 de muncitori
de la fabrica de încălțăminte din 
orașul Leicester (Anglia) au de
clarat o grevă cerînd mărirea sa
lariului. Administrația a acceptat 
să analizeze cererea lor.
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