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alte zile, cei din

de colec-

planului

L

timp pro- 
au depă-

Marți, 30 noiembrie 1965, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a primit 
în audiență pe ambasadorul extra
ordinar și prenipotențiar al Repu-

impor- 
in cen-

blicii Populare Mongole la Bucu
rești, Togoociin Ghenden, Ia cere
rea’ acestuia.

Gu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Foto :
N. Moldoveanu

Trustului 
construcții și monta- 
miniere au obținut 
nou succes în mtin- 
Ei au pus ieri în

auzit noutatea ? — l-a 
secretarul de partid 
voie bună.
anume ?
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Mai întîi existentul
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nu necesită
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merg în frunte
• Anul redus la 11 luni 

2000000 lei economii
• Comuniștii în primele 

rînduri
Ca și în 

schimbul doi au venit mai re
pede la mină. Un miner cate 
avea ceva treabă la sector s-a 
întîlnit cu Cenaru Gheorghe 
secretarul organizației de bază.

— Ai 
întrebat 
plin de

— Ce
— Sectorul nostru și-a în

deplinit planul anual de pro
ducție.

In acest an, sectorul de in
vestiții de la mina Petrila (șe
ful sectorului ing. C. Schreter) 
a avut de executat un volum 
mare de lucrări. Ca o încununa
re a activității rodnice a între
gului colectiv, în dimineața zi
lei de 30 noiembrie sectorul a 
raportat îndeplinirea

. anual.
Printre obiectivele 

tante care s-au aflat
trill atenției colectivului în a- 
cest an au fost săparea și be- 
tonarea puțului 2 est, execu
tarea drcuitulpi puțului 8—9 
de la orizontul XII B, săparea 
suitorului central de aeraj și 
a galeriei transversale de la 
orizontul 14 A. In răstimpul 
care a trecut de la începutul

anului minerii sectorului 
au săpat și betonat 3 400 m 1 
de galerii și alte lucrări mi
niere, cu 227 m 1 mai mult 
decît au avut planiticat. In a- 
celași interval de 
ductivitatea muncii 
șit-o cu 3 procente.

Succesele obținute 
tivul sectorului se datoresc atît 
plasării judicioase a electivu
lui la locurile de muncă, 
și mecanizării celor mai 
portante lucrări. In sector 
utilizat in permanentă o 
șină de Încărcat EPM-2, iar la 
lucrările de betonare se folo
sesc cotraje și bandaje meta
lice. Recuperarea armăturilor 
metalice întrebuințate la be- 
tonări și susțineri a adus sec
torului economii care se ci
frează la aproape 2 000 000 lei.

Succesele remarcabile obți
nute de sectorul de investiții 
de la mina Petrila se datoresc 
activității însuflețite a brigă
zilor miniere conduse de co
muniștii Dogaru Sebastian, Bo- 
teanu Nicolae, Solomon Dumi- 
trache, Cenaru Gheorghe, Tă
tarii Petru și ceilalți.

M. CHIOREANU

ANCHETA NOASTRĂ

IN PROBE MECANICE
Muncitorii 

de 
Iе 
un 
că. 
probe mecanice o stație 
de rambleu hidraulic Ia 
mina Petrila. Stația, ca
re va satisface cu pia
tră măcinată necesarul 
întregii mine, dispune 
de două linii de conca- 
sare cu o capacitate de 
40 de tone de piatră 
eoncasată pe oră.

_ Tot aici au tost con
struite două silozuri ca
re au o cana citate

peste 300 m c. De aici, 
cu ajutorul pompelor 
hidraulice, piatra măci
nată va fi transportată 
prin conducte în abataje 
pentru umplerea locuri
lor de muncă după ex
ploatarea cărbunelui.

De menționat faptul 
că întreg . sistemul . de 
funcționate a stației este 
complet mecanizat. Uti
lajele și mașinile cu ca
re a fost înzestrată sta
ția sint -produse în în
tregime de către ...indus
tria noastră constructoa
re de mașinL

Brig.ada condusă de Roman Petru 
se numără printre cele mai harni
ce brigăzi de mineri de la E. M. 
Aninoașa. Din abatajul în care lu
crează, ea a extras în acest an în
semnate cantități de cărbune peste 
prevederile planului.

Fotografia de față prezintă un 
schimb din brigada lui Roman Pe- 
tru, la o. scurtă consfătuire înainte 
de a intra în mină

Construcțiile de locuințe au luat în Valea Jiului amploa
rea care ne e tuturor binecunoscută. In decurs de un an sau 
doi se ridică noi cartiere, însumînd sute de apartamente. Iar 
dacă atunci cînd e vorba de producție, oameni și mașini fac 
combinații reușite, cînd e vorba de tratarea lor ca element 
aparte — OMUL are nevoie de cu totul altceva decît ma
șinile.

Ii e asigurat omului din construcții acel 
ceva" necesar după orele de șantier, pentru a 
reface forțele și satisface nevoile spirituale ? 
întrebare am pornit

Desigur că pentru satisfacerea 
nor elementare cerințe fiziologice, 
mîncarea și somnul, pe lîngă fiecare 
din cele 4 șantiere ale grupului de 
construcții există cămine, cantine 

■ La șantierul de la Petroșani s-a 
rezolvat problema cazării nefami- 
liștilor prin dotarea șantierului cu 
un număr de 40 apartamente în-

tr-unul din blocurile 
are cantină proprie, 
structorii găsesc o masă caldă. Dar 
cîți doresc să ia masa la cantină ? 
Vom răspunde mai tîrziu, mai pe 
larg. Șantierul de la Lupeni are, de 
asemenea, căminul său, într-o clă
dire destul de bună care nu are ne
voie de altceva decît de o gospo
dărire mai bună. Din punct de ve
dere al cazării și mesei, o situație

precară are șantierul Petrila. 
cazarea se face în barăci, care 

nu corespund întrutotul scopului, iar 
masa se aduce pe șantier tocmai 
de la Petroșani. Cînd ajunge 
farfurie e aproape rece.

Dar omul mai are nevoie și 
altceva. Are nevoie, ca după orele 
de program să aibă asigurată o 
odihnă plăcută, într-un pat curat, 
într-o cameră ai ■ cărei locatari se 
respectă unii pe alții, își respectă 
reciproc dorințele, își împărtășesc 
reciproc pasiunile. Are nevoie de 
o hrană a sufletului sau o destin
dere. Pe acestea le are asigurate ?

Exercițiu la vi
oară. Sau a doua 
pasiune după o- 
rele de muncă 
Cu cartea 
școală. *• шг- •Вязію

Ж

Ceea ce 
fonduri

unul 
buni 
cen-

electrice 
Petroșani.

Tlnărul Cenușă 
loan este 
din cei mai 
mecanici ai 
tralei 
din
Imaginea din cli
șeul alăturat ni-1 
înfățișează la lo
cul său de muncă.

Spuneam 
rială pentru 
constructori 
viață, dar că totuși constructorii nu
se pot bucura de acest avantaj. De 
ce? Să facem mai întîi o privire 
într-un dormitor Curățenia, deși a 
fost făcută, nu se păstrează nici 
cinci minute In dormitoare e veș
nic un aspect de dezordine, veșnic 
miros de mîricare.„ Se pare că oa
menilor acestora nu li se face nici 
un fel de educație, sanitară, igienică 
Toate se desfășoară de la sine. Vine 
omul de pe șantier, se șterge sau 
nu pe 
dormitor;
se culcă în patul pe care l-a scu
turat sau 
nimic, nimeni 
nimic.

Spuneam că 
cantina sa. Dar de ce atunci

ф Iezi, la mina Vulcan ’’s-a ți
nut expunerea pe teme tehnice in
titulată : „Criterii noi de proiec
tare și realizare a aerajului'*.

Expunerea a fost organizată de 
către colectivul bibliotecii clubu
lui Vulcan cu concursul tov. ing. 
Vișan loan și Ilărațiu J.

PetroȘani expediază'cu destinațiile : 
Hunedoara, Deva, Ilia șl Orăștie 15 
garnituri de mobilă combinată 
tip „Nădlac".

Confecționată cu multă exigență, 
mobila a trecut cu „foarte bine" 
examenul calității.

picioare’ și intră în 
se dezbracă sau nu și

nu. Nimeni nu-1. învață 
Ianu-1 determină

fifecare șantier are
în

I. CIOCLE1

(Continuare in pag. 3-ă)

ф Tot ieri după-amiază, în sala 
de festivități a clubului muncito
resc din Uricani a fost ținută o in
formare politică despre evenimen
tele interne și internaționale din 
ultima săptămînă.

ф Astăzi, colectivul atelierului 
de tîmplărie de mobilă al I.O.I.L.

ф Incepînd de azi, 1 decem
brie, în toate localitățile Văii Jiu
lui 
de seamă și alegeri ale comitete
lor și comisiilor de femei. In acest 
scop, Comitetul orășenesc al fe
meilor din Petroșani a făcut in
struirea activului obștesc, cit și a 
membrelor comitetelor orășenești 
și comunale.

vor avea Ioc adunările de dări
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Ц Condifie primordiale o 

viitoarelor înfăptuiri

d Experiența de pînâ a- 

cum, mai larg valorifi-

Obiectivele noului 
cincinal impun:

cată

LI Dezideratul principal : 

progres tehnic multila

teral

S Pentru utilajele moder

ne — cadre cu pregă

tire corespunzătoare I

УІ Criteriul esențial — cri

teriul economic

DRUM LARG TFHNIfll VOI 
ÎN MINELE VĂII JIULUI

Premize există, 
e& fie dezvoltate

Directivele Conngresului «1 IX-lea al P.CJL prevU in noul cincin e creștere important! * producției de cărbune, care in 
1970, va trebui s! ating! 20—22 milioane tone. La realizarea acestei producții, bazinul carboniier Valea Jiului va trebui să aducă 
o contribuție substantial!. Creșterea producției brute In bazinul nostru va fl de 40—50 la sută tați de nivelul realizat in prezent; 
Valea Jiului va participa astfel, In producția de cărbune a țării cu o pondere de 40 la sută.

Pentru realizarea acestui obiectiv, este necesar а и acorda toatl atenția sporirii producției In minele existente și în același timp, 
deschiderii minelor noi la termenele stabilite, extinderii metodelor moderne de deschidere, pregătire și exploatare, creșterii gradului 
de mecanizare, a rganizării protecției șl securității muncii, respectării riguroase a raportului rațional între nivelul extracției și 
cel al rezervelor.

Este știut că în cursul șosenalutal, dezvoltarea capacității de producție s-a realizat pe seama extinderii lucrărilor de exploatare 
in minele existente și prin continua creștere, mal ales prin măsuri organizatorice a productivității muncii. In cincinalul care ur
mează insă, creșterea masivă a producției — cu tot aportul pe care îl vor aduce minele noi — se va putea asigura, in principal, 
printr-un susținut efort depus pentru introducerea tehnicii noi.

Caracteristic pentru perioada ce 
urmează va fi continua perfecțio
nare a procesului de producție, in
troducerea într-o măsură tot mai 
largă a tehnicii noi, moderne.

O condiție esențială pen
tru a începe cu succes mun
ca in noul cincinal, este 
crearea premizelor necesare 
incepînd încă din anul acesta. 

In acest scop, pentru asigurarea 
condițiilor necesare introducerii și 
extinderii mecanizării și aplicării 
Uner procedae tehnologice noi s-a 
acordat atenție realizării obiective
lor prevăzute prin planul tehnic de 
stat. In această direcție s-au obți
nut unele succese.

In problema tăierii mecanice a 
cărbunelui în abataj, s-au obținut 
rezultate bune în ce privește fo
losirea combinelor și a havezelor 
In stratele de grosime medie și 
subțiri de la minele Lupeni, Uri- 
Cani și Vulcan, unde in cursul a- 
nului au funcționat două combine 
ii două haveze, realizîndu-se în lo
curile de muncă respective o pro
ductivitate cu 35—45 la sută mai 
mare decît înainte de introducerea 
mecanizării. In abatajele dotate cu 
mașini tăietoare s-a utilizat sus
ținerea metalică cu stîlpi hidraulici 
și grinzi în consolă și încărcarea 
pd transportoare blindate.

Cu toate acestea, producția 
extrasă cu tăiere mecanică are 
o pondere foarte redusă in to
talul producției bazinului, tă
ierea cu exploziv constituind 
incă procedeul de bază la 
toate exploatările.

' in stratele groase, s-a trecut Ia 
modernizarea susținerii abatajelor 
cu front lung, prin introducerea 
tavanului metalic elastic creat din 
plasă de sîrmă. La minele Aninoa- 
ta șl Lohea, unde se aplică acest 
procedeu în stratul 3, s-au exe
cutat peste 15 000 m p de poditură 
din plasă. De asemenea, Intr-un 
abataj din stratul 3 de la mina 
Lupan! se experimentează folosirea 
grinzilor în consolă tip Klonne si 
a stîlpllor hidraulici, tip Ferroma- 
tik, obținîndu-se o viteză de avan-' 
Ș8te de 35 m/lună și o producti
vitate de 6,0 t/post.

Totuși, în primele 10 luni 
ale anului în curs producția 
•xtrasă cu susținere metali

JHc. nr, 1

că reprezintă 91,7 la sută, iar 
la Ё. M. Vulcan, bunăoară, 
tați de 88 000 tona prevă
zute în plan a se extrage cu 
susținere metalică, s-au ex
tras doar 46 000 tone ceea 
ce reprezintă abia 52,3 la 
sută.

Transportul în abataje este me
canizat în proporție de 89 la sută, 
restul cărbunelui transportîndu-se 
prin cădere liberă.

S-a continuat acțiunea de extin
dere a susținerii metalice cu ca
dre elastice, din arce culisante, fa 
lucrările de înaintare orizontale.

La galeriile ce se Sapă în steril 
s-a extins folosirea mașinilor de 
încărcat, ajungîndu-se pe primele 
Zece luni -la 59 627 m c steril în
cărcat mecanic. La executa
rea puțurilor de la zi s-a 
generalizat cu rezultate bune 
procedeul de lucru cu instalație 
complexă cu cofraj glisant, care 
asigură dublarea vitezelor de a- 
vansare față de procedeul clasic, 
permite realizarea de economii la 
consumul de lemn și mecanizarea 
operațiunilor ce se execută în put.

Trebuie remarcat însă faptul că 
nu toate mașinile de încăr
cat aflate în dotare sînt fo
losite, Iar unele din rele în 
funcționare nu se utilizează 
la capacitatea lor. Astfel, in 

trimestrul ÎII, din 34 mașini de în
cărcat au funcționat doar 14 ma
șini, iar la minele Petrila și Lu
peni nu a funcționat nici o ma
șină de încărcat.

în activitățile de la suprafața 
minelor, s-a trecut la experimen
tarea lopeților mecanice la minele 
Aninoasa, Lonea și Vulcan pentru 
a se mecaniza încărcarea și descăr
carea balastului și nisipului.

Există condiții pentru extinderea 
acestui procedeu și la celelalte ex
ploatări miniere.

Trasee 
p care trebuie 
să perseverăm

Realizarea obiectivelor pre
văzute în Directivele Con
gresului, necesit! premova- 

re» In continuare, tntr-on 
ritm mult mal intens, a pro
gresului tehnic.

Acțiunea de introducere a nou
lui în mine se va desfășura pe 
baza unor studii de ansamblu, fun
damentate pe experiența ce o a- 
vem pînâ în prezent și la nivelul 
tehnicii mondiale. In acest sens 
s-au întocmit deja o serie de stu
dii care stabilesc liniile directoare 
în ceea ce privește căile de dez
voltare a minelor noastre, și anu
me : mecanizarea și automatizarea 
operațiunilor din cadrul procesului 
tehnologic, creșterea continuă a 
producției și productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

Pentru straiele subțiri $1 medii 
eu înclinări mici și cu condiții 
geologice miniere favorabile, ur
mează să se extindă în continuare 
mecanizarea complexă. Este ne
cesar însă să se asigure 

cu pluguri $1dotarea abatajelor

combine dintre ultimele tipuri fo
losite pentru cărbunii tari.

La abatajele care vor lucra în 
porțiunile intens tectonizate ale 
Straielor subțiri unde mecanizarea 
nu este posibilă — va trebui să 
se lucreze în continuare cu explo
ziv. In cazurile cînd pușcarea cu 
explozivi nu este admisă, va tre
bui să se introducă pușcatea cu 
aer comprimat (instalația Arm
strong), sau lucrul din ciocan de 
abataj, după o prealabilă umecta- 
re a cărbunelui în masiv cu ajuto
rul pompelor de înaltă presiune de 
tip Hausherr, care s-au experimen
tat deja cu succes în Valea Jiului

In stratele groase, care constituie 
baza de producție a bazinului, po
sibilitățile de introducere a meca
nizării sînt mai limitate, în special 
în abatajele cameră. Această pro
blemă nu este rezolvată în actua
lul stadiu de dezvoltare al tehnicii 
miniere nici în țările cu industrie 
minieră dezvoltată. Așa că, abata
jele cameră vor trebui înlocuite, 
în limita posibilităților, prin meto
de cu front lung — chiar ți în por
țiunile de strat mai slab dezvoltate.

Pentru abatajele orizontale cu 
front iung, experimentările în curs 
permit să se întrevadă generaliza

rea podirll cu plasă metalică, a 
susținerii cu stîlpl hidraulici și 
grinzi în consolă care permit muta
rea transportorului fără demontare 
și mecanizarea parțială a încărcă
rii cărbunelui. Tăierea cărbunelui 
urmează să se facă în prima fază 
cu explozivi, ca ulterior să se stu
dieze $î să se proiecteze un com
plex de mecanizare șl pentru aces
te abataje. Aceeași linie este de 
urmat șl în privința mecanizării a- 
batajelor cu front lung în felii pe 
înclinare.

In concluzie, privitor la o 
mecanizare a tăierii cărbune
lui în Valea Jiului vor tre
bui extins» abatajele cu 
front lung în toate stratele 
care permit aplicarea acestui 
procedeu șl modernizate res 
tul metodelor de abataj 

Aceasta va permite o crestei* con 
tinuă a producției extrase cu folo 
sirea procedeelor moderne de iu- 

cru și, în special, a producției ex
trase cu susținere metalică.

In graficul alăturat (Fig. nr. 1) se 
redă producția extrasă cu susține
re metalică în perioada 1960—1965, 
precum șl sarcinile pe perioada 
1966—1970.

Condițiile actuale 
să fie folosite 

din plin
Posibilități imediate de introdu

cere și extindere a mecanizării *- 
xistă la o seamă de operațiuni 
attt în abataje cît $1 în afara aces
tora, în majoritate, nelnfluențate 
de condițiile specifice ale bazinu
lui.

In domeniul mecanizării princi
palelor operațiuni trebui! și se pot 
lua măsuri de modernizare a utila
jului de transport de abataje șl pre- 
abataje, de introducere a mașinilor 
de încărcat la înaintările în căr
bune, de extindere a mașinilor de 
încărcat la înaintările în steril și 
puțuri. In graficul din Flg. nr. 2 
se redă creșterea realizată la vo
lumul de steril încărcat mecanic în 

galerii în perioada I960—1965 și 
dinamica prevăzută pentru perioa
da 1966—1970.

Se constată că la nivelul anului 
1960 va trebui să se încarce me
canic un volum de steril aproape 
de 4 ori mai mare decît cel reali
zat în 1960 și de peste două ori 
mal mare decît în anul 1965.

In acest sens este însă 
necesar să se treacă neîn- 
tîrziat la mărirea profllelor 
lucrărilor miniere, pentru ca 
acestea să nu constituie o 
piedică în folosirea utilajului 
modern de perforare, încăr
care, transport și aeraj.

In domeniul mecanizării, în afa
ra locurilor de muncă sînt condiții 
pentru modernizări în ceea ce 
privește vasele de transport cît și 
mijloacele de tracțiune și manevră.

O atenție deosebită va tre
bui acordată acțiunii de con
centrare a producției. Astfel, 

paralel cu extinderea abatajelor cu 
front lung și creșterea lungimii fron
turilor, va trebui să se reducă la mi
nimum numărul orizonturilor de 
transport în funcțiune prin nive
lare. De asemenea, va trebui con- 
centrată extracția la noile puțuri 
principale moderne, dotate cu skip 
și mașini de extracție multicablu 
ce urmează a fl puse In funcțiune • / 
în anii viitori.

Concentrarea și modernizarea in
cintelor de la suprafața minelor va 
trebui, de asemenea, realizată du
pă o concepție modernă ca flux 
tehnologic și dotare.

Paralel cu acțiunea de dotare și 
modernizare a minelor va trebui 
să se ducă o muncă susținută pen
tru însușirea noilor procedee de 
lucru, deci pentru ridicarea gradu
lui de calificare tehnico-profesio- 
nală a cadrelor.

Minerii, Inginerii și tehnicie
nii Văii Jiului pășesc pragul 
noului cincinal cu hotărîrea de 
a cuceri noi succese în spori
rea producției de cărbune, a 
productivității muncii, de a în
deplini cu cinste sarcinile alese ,,
ce le-a pus cel de-al IX-lea N
Congres al P.C.R. în fața in- ;*
dustriel extractive. Aceste sar
cini sînt mari, mobilizatoare, 
înfăptuirea lor este însă pe 
deplin posibilă prin promova
rea cu perseverență a tehnicii 
noi, a procedeelor avansate, in 
introducerea largă a noului in 
procesul de producție la minele 
noastre. Spre această direcție 
se cer orientate deci toate e- 
lortnrlle colectivelor exploa
tărilor miniere din bazin și ale 
cadrelor tehnice din C.C.V.J.

Pagină realizată de 
CONSTANTIN MORARI!

inginer principal >■
In serviciul tehnic 

al C.C.V.J.
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La constructori, 
după orele de șantier

(Urtnaie din pag. l-a)

dormitoare duhnește mirosul de mîn- 
care? De ce cantina de Ia Petro
șani și cea de la Vulcan are foarte 
putini abonați constructori și foarte 
multi alti abonați ? Să fie neconve
nabil pentru constructori prețul de 
270 lei pe lună la care se servește 
masa ? Greu de crezut. De ce 
atunci majoritatea muncitorilor con
structori preferă să mănînce „din 
valiză" ? Pentru că nu se exercită 
asupra lor nici un fel de muncă de 
educare. Sindicatul nu face aceasta, 
organizația U.T.C. mai puțin, con
ducerile șantierelor și mai puțin. 
Pentru a realiza acest lucru nu e 

■ nevoie de fonduri suplimentare, ci 
•<se interes suplimentar.

.Mielul* care nu suge 
le nici o oale

Spuneam că omul are nevoie de 
destindere, de hrană sufletească. 
Omul din construcții le are ? Nu 
le are, deși pe lingă fiecare cămin 
există cite un spațiu destinat o- 
cupațiilor plăcute ca: șah, lectură, 
după preferințe. Dar există oare 
mijloacele materiale cu care con
structorii să-și poată ocupa in mod 
plăcut timpul liber ? Da și nu. Dar 
și cînd există nu se folosește a- 
proape nimeni de ele. In unele ca
zuri, cum e la Livezeni nu există 
nimic. Nici un șah sau subach, sau 
rummy. Ba nu, ne înșelăm. Tovară
șul Dobrică Marin, vicepreședinte- 
le comitetului sindictului spunea : 
-Am dus la I-ivezeni șahul meu de 

{acasă, ca să aibă și oamenii ceva", 
fcfulțumim de bunele intenții, dar 
cu o floare nu se face primăvară. 
De ce nu procură comitetul sindi

catului pentru fiecare din cămine 
astfel de jocuri sau cărți pentru 
lectură ? De ce nu se face educa
ție oamenilor să folosească pe cele 
existente ?. „N-avem cu ce cum
păra — ni se spune la comitetul 
sindicatului — deoarece pentru 
astfel de manifestări cu caracter 
cultural-sportiv, noi vărsăm o cotă 
oarecare din cotizațiile sindicale, în 
contul Asociației sportive orășe
nești „Jiul". Cine dorește să-și 
manifeste aptitudinile sau să se dis
treze în timpul liber poate merge 
la una din secțiile asociației sau 
poate merge la clubul orașului".

Vasăzică omul care ne construieș
te casa, orașul, e lipsit, Indiferent 
în ce fel, de satisfacerea nevoilor 
Iui imediate de destindere. Căci e 
greu de presupus că după orele de 
program mai e dispus să bată dru
mul de la Livezeni pînă în cen
trul orașului de dragul unei partide 
de șah sau rummy. Pe cînd dacă 
ar avea această posibilitate în a- 
propierea lui ar fi mai ușor tentat 
sau influențat s-o folosească.

Cîfeva viitoare 
îmbunătățiri

In legătură cu ce se preconizează 
a se face pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viată ale constructorilor 
am cerut părerea tovarășului Cîta 
Gheorghe — șeful serviciului social 
administrativ din cadrul grupului 
de șantiere. Iată ce ne-a spus:

— Condiții materiale ne-am stră
duit să asigurăm; adică oamenii să 
aibă o masă consistentă și la 
timp, să aibă cazarmament bun, căl
duros, curat. Cu spațiul de cazare 
e adevărat am dus-o mai greu, dar 

în anul ce vine se vor construi 
două cămine moderne a 400 de lo
curi flecare la Petroșani și la Vul
can. Cu aceasta și problema spa
țiului va fi rezolvată. Ne-am gîn- 
dlt să facem la Lupeni (unde de 
fapt există de mult, dar nu e folo
sită la capacitatea maximă) o spălă
torie centralizată, mecanică unde 
să poată să fie spălată lenjeria de 
pat și poate și cea de corp. Vom 
rezolva astfel două probleme di
ficile. Dar degeaba creăm condiții, 
dacă oamenii nu sînt îndrumați să 
le folosească.

Așadar, nici condițiile care 
există și care se creează nu 
sint folosite rațional. Ce tre
buie făcut 1 In primul rînd 
pentru a se ajunge să se poa
tă locui în dormitoare într-un 
climat sănătos, trebuie întări
tă — pe toate căile — opinia 
colectivului împotriva acelora 
ce nu știu sau nu vor să folo
sească în mod civilizat ceea 
ce au la îndemînă. Ar fi util, 
de exemplu, crearea de dor
mitoare — model de curățe
nie, de la care ceilalți să poa
tă lua exemplu.

Ar fi mai mult decît nece
sar ca în spatiile destinate u- 
nor activități d is tract! v-recrea- 
tlve să se desfășoare exclusiv 
asemenea activități. Căci și 
ele pot contribui la educarea 
spiritului de colectiv.

Pentru că se manifestă la 
foarte mulți constructori ten
dința de a nu folosi cantinele, 
oamenii trebuie determinați la 
aceasta printr-o continuă ac
țiune de lămurire și mai ales 
printr-o masă substanțială șl 
gustoasă. Muncitorul din con
strucții trebuie făcut să înțe
leagă acest lucru. Condițiile 
materiale există.

In Editura Politică a apărut:

V. I. Lenin
Opere complete, voi. 36
800 p. 12 Iei

Volumul conține lucrările scrise 
în mariie-iulie 1918, în care este 
reflectată activitatea multilaterală 
desfășurată de V. I. Lenin în con
diții cînd Rusia Sovietică era încer
cuită de state imperialiste ostile, 
care se pregăteau de intervenție 
militară împotriva ei, iar în interior 
clasele exploatatoare duceau o lup
tă înverșunată. împotriva Republicii 
Sovietice.

Lăcătușul mecanic Graef Ca
rol de Ia secția întreținere se 
numără printre inovatorii pre- 
parației Coroești. Dispozitivul 
de ridicat piese pînă la 1000 
kg și montat pe un electro
car, conceput de inovatorul 
Graef Carol, a trecut cu foarte 
bine examenul puțind fi văzut 
foarte des în acțiune în sec
țiile preparațiel.

IN CLIȘEU: Lăcătușul meca
nic Graef Carol lucrînd cu dis
pozitivul pe care l-a conceput 
și executat.

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE
Zilele trecute, la redacție au sosit cîteva scrisori de ia 

cititori și corespondenți. în ele sînt formulate cereri ale oa
menilor muncii pe deplin îndreptățite, pentru rezolvarea unor 
probleme cetățenești. Redăm mai jos conținutul acestora, cu 
certitudinea că pentru rezolvarea lor organele vizate vor 
lua măsurile cuvenite în cel mai scurt timp.

• Se așteaptă zăpada?
Cu luni în urmă, pe străzile Mi

hail Kogălniceanu și Vasile Alec- 
sandri, sectorul I.L.L. Petroșani a 
întreprins lucrări de reparare la 
locuințe. Tot de atîta timp, acolo 
zac mormane de moloz peste care 
locatarii au aruncat resturi mena
jere. O asemenea „movilă" se gă
sește și în apropierea magazinului 
alimentar nr. 17 (și cîțl locatari nu 
trec pe aici, dar nici unul nu se

• Povestea... poștei
A fost o dată ca niciodată... Așa 

încep toate poveștile pentru copii 
Povestea mea începe însă altfel.

...încă în urmă cu un an șl mai 
bine, în comuna Cîmpu lui Neag 
se pusese problema înființării unei 
agenții poștale. Vom primi scriso
rile și ziarele la timp — se bucu
rau atunci localnicii. Bucuria, s-a 
dovedit însă... prematură. Agenția 
poștală nu s-a deschis nici acum,

„Luna cadourilor"

MAGVZIMLE 
VÂ INVITĂ

A intrat în tradiția organizați
ilor comerciale din întreaga țară 
ca în fiecare an, în luna decem
brie, să se organizeze „Luna ca
dourilor".

Pregătirile în vederea „Lunii ca
dourilor" au început mai demult 
și în Valea Jiului. Pentru a face 
față multiplelor cerințe ale cumpă
rătorilor, O.C.L. Produse industriale 
Petroșani s-a îngrijit din timp ca 
fondul de marfă să fie bogat, mai 
variat. Au fost a- 
sigurate nume
roase noutăți: 
paltoane elegan
te din stofă, con
fecționate după 
ultima linie a modei, diverse rochii 
pentru femei și adolescente, 
ghete, pantofi, cizme, costume băr
bătești, cămăși, fulare, pălării, mă
nuși, diferite tricotaje pentru a- 
dulți și copii etc.

Spre bucuria copiilor au fost asi
gurate noutăți și în domeniul jucă
riilor unde, pe lîngă clasicele pă
puși și animale plușate, au apărut 
interesante jucării mecanice. Totoda
tă au fost aprovizionate magazinele 
cu sute de mii de artificii, lanțuri 
lucioase, globuri și alte podoabe 
pentru pomul de iarnă care de alt
fel au și fost puse în vînzare.

O atenție deosebită s-a acordat 
măririi capacității de desfacere a 
magazinelor, pentru a preîntîmpina 
aglomerația. Astfel, vînzarea jucă
riilor, cadourilor, podoabelor pen
tru pomul de iarnă, la Petroșani se 
va face în afară de magazinele 
specializate, și la magazinul nr. 47, 
unde a fost organizat un raion cu 
un bogat sortiment din articolele de 
cadouri și pentru pomul de iarnă. 
La Lupeni, va fi deschisă peste 
cîteva zile, într-un local special a- 
menajat, o unitate pentru vînzarea 

îngrijește s-o facă să dispară). To
varășii de la I.I.L. așteaptă pesem
ne curățenia s-o facă cei de ia 
sectorul salubrității al I.C.O., iar 
acestora nici prin gînd nu le tre
ce așa ceva.

Se așteaptă oare troienele de 
zăpadă care să acopere mormanele 
de moloz și de resturi menajere ?

CIUR 1OAN

deși nu văd ce poate împiedica re
zolvarea unei probleme atît de ar
zătoare ? Asta m-a determinat să 
vă scriu povestea cu... poșta, în
cepută dar neterminată. Poate o 
vor citi tovarășii cărora le reve
nea sarcina de a aranja localul res
pectiv și numirea unui agent pen
tru poșta mult visată. Ce părere are 
conducerea Oficiului P.T.T.R. Pe
troșani ?

MOJOATCÂ PETRU

jucăriilor și cadourilor pentru po
mul de iarnă.

Unul dintre cele mai plăcute și 
prețuite cadouri va fi, fără îndo
ială, discul „Electrecord" cu cele mai 
noi melodii. Dovada cea mai bună 
o constituie mulțimea cumpărători
lor de toate vîrstele pe care-I în- 
tîlnim în aceste zile în magazinele 
de specialitate.

In magazinele de foto — sport — 
muzică se pot găsi stilouri, perle, 

brățări și broșe, 
aparate fotografi
ce, ceasuri pentru 
femei și bărbați, 
acordeoane și. 
altele. Din rîn- 

dul obiectelor pentru cadouri nu 
lipsesc desigur nici candelabrele, 
aplicele și lămpile de noptieră.

Magazinele O.C.L. Produse indus
triale au îmbrăcat în anste zile hai
ne de sărbătoare: vitrine cu te
mă, raioane și expoziții de prezen
tare a noutăților, reclame suges
tive, Acestea sînt cîteva din modali
tățile pe care Ie folosim pentru a 
invita publicul să cumpere produ
sele ce-1 interesează.

Organizarea „Lunii cadourilor" a 
preocupat și preocupă șl în con
tinuare pe toți lucrătorii din cadrul 
O.C.L. Ea constituie îpsă nu numai 
o etapă. De aceea este necesar să 
intensificăm și mai mult munca în 
luna decembrie, întrucît în această 
perioadă afluența cumpărătorilor va 
crește mult. Deci toate unitățile tre
buie aprovizionate din abundență cu 
cele necesare, prezentarea mărfuri
lor să fie îmbunătățită, iar deservi
rea să devină exemplară.

FEDER DEZÎDERIU 
merceolog principal 

O.C.L. Produse industriale 
Petroșani

f PROGRAM DE RADIO
. 2 decembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntece și jocuri 
populare; 5,40 Dansuri interpretate 
de fanfară; 6,00 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteo-rutier; 6,10 
Patru fabule pentru pian de Paul 
Constantinescu; 6,22 Cîntă orches
tra de muzică populară din Galați;
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Sa
lut voios de pionier; 7,00 RADIO
JURNAL. SPORT; 7,18 Muzică u- 
șoară pentru prietenii acordeonu
lui; 7,30 Estrada dimineții; 7,45 
Jocuri populare interpretate la di
ferite instrumente; 8,00 Sumarul 
presei; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Primul ajutor în fracturi; 9,35 Arii 
din opere; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 

Д 10,30 Vreau să știu; 11,00 Uverturi 
simfonice de mare popularitate, 
11,34 „Fulgi de nea pe portativ"; 

12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,13 Muzică popu
lară; 12,30 Aici... Timișoara !; 12,50 
Concert de prînz; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI 14,08 Formații vocale de 
muzică ușoară : Sextetul „Victoria", 
formațiile Los Paraguayos și 
Beatles,■ 15,00 Duete din opere ro
mânești; 15,30 Contribuții Ia o mo
nografie a culturii de masă : Peisaj 
cultural sătesc,- 15,45 Ciaconna de 
Vitali — la vioară Constantin Bo- 
■bescu; 16,00 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntă corul Filarmonicii de stat 
„Banatul" din Timișoara; 16,35 Sce
ne din opera „Andrea Chenier" de 
Giordano,• 17,00 In ritm de tango;
17,35 Buchet de melodii populare, 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI, 18,03 
In jurul globului; 18,25 Varietăți 
muzical*1; 19,00 Seară pentru tine

ret; 20,00 Radiogazeta de seară;
20,30 Farmecul unui vals,- 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Muzică 
ușoară interpretată de Nana Mous- 
kouri și Jean Păunescu; 21,15 Cro
nica literară de 1. D. Bălan; 21,25 
Cîntece și jocuri populare; 22,00 
RADIOJURNAL. SPORT. Buletin 
meteorologic,- 22,15 Muzică ușoară 
interpretată de Lila Cristescu; 22,30 
MOMENT POETIC: Versuri în
chinate partidului; 23,10 Seară de 
lieduri; 23,50' BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Buletin meteo-rutier,- 7,50 
Cîntece pe versuri de Maria Ba- 
nuș; 8,00 Muzică populară din 
Muntenia; 8,30 Coruri din opere; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,30 Ma
tineu muzical; 9,55 Din repertoriul 
interpretului de muzică populară 
Ștefan Lăzărescu,- 10,10 Dansuri din 
opere; 10,25 Muzică ușoară inter
pretată de Virginia Petty și Barbu 
Constantinescu; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 11,10 

Muzică populară interpretată de 
Natalia Șerbănescu și Toni Dumi- 
trache,- 11,30 Din țările socialiste;
12,30 Uverturi și fantezii interpre
tate de fanfară; 12,45 Prelucrări 
corale de Nicolae Ursu; 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,08 Arii din 
opere,- 13,30 Orchestrele Edmond 
Deda, Lester Lanin, Gino Mescoli; 
14,00 Concertul în Re major pen
tru violoncel și orchestră de Jo
seph Haydn,- 14,30 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor; 15,00 RA
DIOJURNAL. SPORT. 15,30 Selec- 
țiuni din opereta „Valsurile Vie- 
nei" de Strauss-Monezy,- 16,00 Pie
se concertante de estradă de Tho- 
dor Sibiceanu,- 16,30 Emisiune de 
basme; 17,00 RADIOJURNAL.

SPORT. Buletin meteorologic; 17,15 
„Mîndre-s horele la noi"; 17,30 Cîntă 
Rita Streich și Beniamino Gigli; 
17,40 Sfatul medicului: Primul aju
tor în fracturi; 18,00 Prelucrări de 
cîntece aromânești de Ion Dumi- 
trescu; 18,15 Ziare, ziariști, opinii;

18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 
Doine și jocuri populare; 19,30 
Noutăți din muzica ușoară fran
ceză; 19,50 Transmisiune din Stu
dioul de concerte a operei „Don 
Juan" de Wolfgang Amadeus Mo
zart. In pauză RADIOJURNAL; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. SPORT; 
23,10 Caleidoscop muzical; 23,40 
Melodii lirice; 0,50 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinem atograf e
2 decembrie

Petroșani — 7 Noiembrie: Tol
ba cu amintiri; Republica: Cîntînd 
despre Arizona,- Petrila: Legea $1 
forța,- Lonea : Samba; Livezeni; Pă
șesc prin Moscova; Aninoasa: 
Brațul nedrept al legii; Lupeni — 
Muncitoresc: Unde ești acum, Ma
xim?; Cultural: A trecut o femeie.
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PREZENȚE 
R O M Ă N E $ T I

• ACAPULCO 30 (Ager
pres).

In cadrul Festivalurilor fil
melor premiate la alte festiva
luri internaționale ce se des
fășoară in prezent în stațiunea 
balneară Acapulco din Mexic, 
luni a fost prezentat filmul ro
mânesc „Pădurea spînzurați- 
lor" distins cu premiul pentru 
regie la ultimul festival cine
matografic de la Cannes.

• VARȘOVIA 30. Cores
pondentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghifă, transmite :

Recent la Varșovia au apă
rut în editura „Ksiazka I Wi- 
edza" (Cartea și știința), po
vestirile „Codin" și ..Haiducii" 
de Panait Istrati cu prefața lui 
Romain Rolland. In cuvintul 
din partea editurii se aprecia
ză că, alături de Kafka, Capek 
și Hasek, Panait Istrati a cu
noscut o prețuire unanimă în 
perioada dintre cele două răz
boaie mondiale.

Rezultatele provizorii ale alegerilor 
municipale din Italia

ROMA 30. Corespondentul Ager
pres, I. Mărgineanu, transmite :

începute duminică dimineața alege
rile administrative pentru reînnoi
rea a 165 administrații municipale 
și. trei provinciale, precum și a 447 
comunale s-au încheiat luni la a- 
miază. Prin fața urnelor au trecut 
1200 000 de alegători, ceea ce re
prezintă 3,7 la sută din întregul 
corp electoral al țării. Tîrziu, în 
cursul nopții de luni au fost fă
cute cunoscute rezultatele provi
zorii ale scrutinului. Caracteristica 
lor principală este succesul înre
gistrat de forțele de stingă și ma
sivele pierderi ale dreptei reacțio
nare reprezentate de monarhiști și 
fasciști.

Iată pe scurt unele date mai 
semnificative din cele trei provin
cii unde a fost concentrată bătălia

Eșuarea unui complot militar
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 30 (Agerpres)
Presa din Rio de Janeiro anunță 

eșuarea unui complot militar ce 
urmărea înlăturarea de la putere 
a președintelui Braziliei, Castello 
Branco. Potrivit informațiilor ziare
lor, extremiști de dreapta întruniți 
tntr-un cartier din Rio de Janeiro 
au format o juntă care, sub nu
mele de „Junta de la Humaita", 
urma să preia puterea, să suspen
de congresul și să treacă la repre
siuni violente în întreaga țară.

In legătură cu aceste știri guver
nul brazilian a anunțat luni ares
tarea colonelului Francisco Boaven- 
tura Cavalcandi, șeful de stat ma
jor. al diviziei aeropurtate a arma
tei I cu sediul la Rio de Janeiro. 
Intr-o scrisoare deschisă publicată 
în „Journal do Brasil" el a afir
mat că vorbește în numele „liniei 
dure" a ofițerilor superiori brazi
lieni care cere anularea alegerilor 
de guvernatori ce au avut loc în 
mai multe state din această țară 
Totodată colonelul Cavalcandi a 
cerut președintelui tării să împie
dice instalarea guvernatorilor din 
opoziție care au obținut victoria 
în cursul acestor alegeri, îndeosebi 
a guvernatorului statului Guanaba- 
ra. Francisco Negrao de Lima.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, președintele Branco s-a în- 
tîlnit cu principalii săi colaboratori 
militari pentru a discuta situația 
creată. La sfîrșitul acestei reuniuni

Lucrările 
sesiunii О. Ж. II.

NEW YORK 30. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite :

Adunarea Generală a O.N.U. a 
început marți după-amiază dezba
terile pe marginea raportului Co
mitetului Special, însărcinat cu e- 
xaminarea problemei îndeplinirii 
Declarației cu privire la acordarea 
independentei țărilor și popoarelor 
coloniale. In seara zilei preceden
te, în ședința plenară a adunării 
a fost adoptată rezoluția prezen
tată de Comitetul Politic cu privi
re la convocarea unei Conferințe 
mondiale pentru dezarmare. Acest 
document a fost adoptat cu 112 
voturi pentru, nici unul contra și 
o abținere (Franța). După adopta
rea rezoluției, secretarul general, 
U Thant, a subliniat că „problema 
dezarmării este problema cea mai 
importantă a timpului nostru". „Ță
rile lumii, a arătat el, au în pre
zent posibilitatea să dea viață u- 

electorală : Ia Vercelli, Partidul co
munist a obținut cu 4 000 de vo
turi mai mult decît în trecutele a- 
legeri, în vreme ce democrat-creș- 
tinii au pierdut 4 500. Un mare 
succes au repurtat P.C.I. și P.S.I.U.P. 
în provincia Pesaro, unde alături 
de socialiști au cucerit majoritatea 
absolută, în vreme ce democrat- 
creștinii și partidele de dreapta au 
marcat un net regres. Aceasta face 
ca noul Consiliu provincial să nu 
se mai bazeze în viitor pe majori
tatea existentă în coaliția de cen
tru stînga și să fie constituit pe o 
nouă majoritate de stînga P.C.I., 
P,S.I. și P.S.I.U.P.

Privite în ansamblul lor, alege
rile au adus ciștiguri de voturi 
P.C.I., mai cu seamă în zonele de 
centru-nord, precum și în Mezzo- 
giorno.

ministrul de justiție, Juracy Ma- 
galhaes, a declarat că „în tară 
domnește liniștea". El a adăugat că 
ofițerii care au dovedit nesupune
re vor fi judecați potrivit legilor 
militare.

ф WASHINGTON. Cance
larul Austriei, Josef Klaus, ca
re se află în prezent într-o vi
zită oficială la Washington, a 
propus, în cadrul unei confe
rințe de presă ținută luni sea
ra, ca orașul Viena să fie ales 
drept sediu al unei Conferințe 
internaționale care să discute 
marile probleme ale păcii din 
lume. Totodată, el a arătat că, 
în cursul convorbirilor avute 
cu secretarul de stat, Dean 
Rusk, a discutat ansamblul 
problemelor internaționale.

♦ LONDRA. Marți diminea
ța s-a întrunit la Londra Con
siliul economic consultativ al 
Commonwealthului. Participan
ta urmează să pregătească or
dinea de zi a viitoarei confe
rințe a miniștrilor comerțului 
din țările Commonwealthului, 
a cărei convocare a fost pro
pusă de premierul Harold Wil
son. Va fi. de asemenea, exa
minată, la cererea Zambiei. 
problema sancțiunilor econo- 

nei cohferințe pentru dezarmare 
care va include toate țările și care 
poate da un nou impuls în direcția 
înfăptuirii dezarmării generale și 
totale рё o bază universală". Ară- 
tînd că lucrările de pregătire a 
conferinței vor fi dificile și delica
te, secretarul general și-a exprimat 
speranța în îndeplinirea ■ cu succes 
a rezoluției care poate contribui 
într-o măsură importantă la instau
rarea păcii în lume.

In încheierea ședinței a luat, de 
asemenea, cuvîntul reprezentantul 
Austriei, care a propus ca Viena 
să găzduiască, dacă se va cădea 
de acord, lucrările proiectatei con
ferințe mondiale.

DUPĂ SESIUNEA N.A.T.O.
) Franța cere explicații
• Satisfacție în cercurile oficiale de la Bonn

PARIS 30 (Agerpres).
Franța a cerut forurilor N.A.T.O. 

explicații asupra semnificației e- 
xacte a hotărlrilor adoptate de re
uniunea miniștrilor apărării, care 
a avut loc sîmbătă la Paris, trans
mite agenția U.P.I. Surse diploma
tice, continuă agenția, fac specu
lații in sensul că demersul Fran
ței ar putea fi primul pas spre ri
dicarea unor obiecții oficiale sau 
chiar opunerea unui veto hotărî- 
rilor reuniunii

Demersul francez a fost făcut de 
reprezentantul permanent al Fran
ței la N.A.T.O., Pierre de Leusse. 
El s-a interesat dacă Comitetul și 
cele trei grupuri Йе lucru alcătui
te de miniștrii apărării sînt consi
derate organe permanente ‘ale 
N.A.T.O. Totodată, au fost cerute 
precizări asupra funcțiilor acestor 
organe.

☆

BONN 30 (Agerpres).
Cercurile oficiale de la Bonn 

sînt satisfăcute de rezultatele se
siunii ministeriale a miniștrilor a- 
părării ai N.A.T.O. și în primul 
rînd de hotărîrea acestora de a a- 
corda Germaniei federale un loc 
în „Comisia pentru planificarea nu
cleară" „Bonnul salută lărgirea 
drepturilor sale in N.A T.O." — a- 
flrmă „Frankfurter AUgemeine". 
După cum se comentează în 
cercurile politice locale, conce
siile obținute la Paris sînt consi
derate la Bonn ca o „primă etapă" 
pe calea spre arsenalul nuclear a! 
N.A T O Potrivit ziarului „Die

mice Ce trebuie aplicate Rho- 
desiei.

> LUSAKA. Ziarul „Times of 
Zambia" se referă la știri pri
vind încheierea unei alianțe 
militare între Rhodesia și Re
publica Sud Africană. Ziarul

In cîteva
ШМНВММИМНЖ MWH

subliniază că în cazul apari
ției unei alianțe între cele 
două țări, „întreaga Africă 
centrală ar risca să devină 
teatrul unui război".

ф BONN. Potrivit relatări
lor ziarului „Rheinische Post", 
în cursul ultimilor doi ani. 
peste 800 de savanți vest-ger- 
mani au emigrat din R.F.G. în 
S.U.A.

♦ PARIS. Poliția din orașul 
Lille, localitate așezată în par-

Declarația M. A. E.
HANOI 30 (Agerpres).
La 28 noiembrie, purtătorul de 

cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație care con
damnă manevrele S.U.A. în vede
rea intensificării și extinderii răz
boiului de agresiune din Vietnam 
Referindu-se la vizita la Saigon a 
ministrului apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara și a președintelui 
Comitetului mixt al șefilor de stat 
major, generalul Earle G Wheeler, 
declarația amintește afirmațiile fă
cute de McNamara la plecarea sa 
din S.U.A., ca și ale reprezentan
ților forțelor navale americane, a- 
nunțind noi măsuri de intensificare 
a războiului de agresiune din Viet
nam. Guvernul R. D. Vietnam, se 
spune în declarație, „protestează 
energic, împotriva manevrelor deo-

Welt" ministrul apărării al R.F.G., 
von Hassel înainte de a părăsi Pa
risul a declarat ziariștilor că dacă 
aliații din N.A.T.O. vor să satisfa
că deplin dorințele Bonnului ei vor 
trebui să permită nu numai „drep
tul la participare", ci și „dreptul 
de vot hotăritor în stabilirea poli
ticii, strategiei și controlului nu
clear".

Vreme rea 
în Europa

PARIS 30 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

despre intemperiile semnalate in 
majoritatea țărilor europene. In Pe
ninsula Scandinavică, pe lingă tem
peraturile scăzute, au fost înregis
trate vînturi puternice, care au fă
cut aproape imposibilă navigația 
pe mare. Uri vas vest-german a fost 
avariat la intrarea în portul Stock
holm.

In Elveția timpul este, de aseme
nea, nefavorabil. Din cauza visco
lelor puternice un mare număr de 
excursioniști au părăsit pîrtiile de 
schi.

In Olanda zăpada este de aproa
pe jumătate de metru, ceea ce în
greunează deocamdată transportul 
rutier și feroviar. In Danemarca, 
Cehoslovacia și Spania, ninge a- 
bundent Un vînt puternic suflă pe 
țărmurile Marii Britanii, iar în în
treaga Franță timpul este neobiș
nuit de rece pentru acest anotimp 
Pe coasta atlantică a Franței vîn- 
tu1 are o viteză de 150 km/h.

tea de nord a Franței, a înce
put cercetările pentru a desco
peri elementele fasciste care 
s-au dedat din nou la acțiuni 
în această localitate (Se men
ționează că pe pereții unor clă
diri au apărut zvastici).

rânduri
ф RIO DE JANEIRO. Co

misia de propuneri a Organi
zației Statelor Americane a a- 
les in unanimitate statul Pa
nama ca sediu al Comisiei spe-

♦ ACCRA. La numai cîteva zile de la votarea legii de
numită „Apărarea Africii" (care preconizează măsuri severe 
inclusiv folosirea forțelor armate ghaneze împotriva guver
nului de la Salisbury), în toată Ghana au fost înființate bi
rouri de înregistrare a voluntarilor. La numai o oră de la 
deschiderea birourilor din Accra, menționează agenția France 
Presse, peste 2 000 de oameni s-au înscris. Centrele din pro
vincie sînt și ele asaltate de ghanezii care se declară hotărîți 
să lupte împotriva Rhodesiei rasiste, „o adevărată amenin
țare pentru pacea și securitatea întregii Africi".

al R. J. Vietnam
sebit de primejdioase ale guvernu
lui american, menite să intensifice 
și să escaladeze războiul de agre 
siune din Vietnam. El cere cu lio- 
tărîre ca guvernul S.U.A. să pună 
imediat capăt războiului de agre
siune din Vietnamul de sud, să 
înceteze raidurile aeriene asupra 
teritoriului R. D. Vietnam și să 
respecte cu strictețe drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez, reafirmate de guvernul 
R. D. Vietnam la 8 aprilie 1965". , 

■JX

VIETNAMUL DE SUD
Lupfe violente 
între tortele patriotice 
și cele guvernamentale

SAIGON 30 (Agerpres).
In cursul zilei de marți, în re

giunea din apropierea capitalei sud- 
vietnameze, precum și la frontiera 
cu Cambodgia, au continuat să aibă 
loc lupte violente între forțele pa
triotice și cele guvernamentale, 
sprijinite de trupele americane. 
Corespondentul agenției U.P.I., Mi
chael Malloy, transmite o cores
pondență referitoare Ia atacul pu
ternic lansat de două companii de 
patrioți împotriva taberei forțeloî 
speciale de la Cai Cai, la circă 
160 km sud-vest de Saigon — Ia 
frontiera cu Cambodgia. Timp de 
cinci ore, scrie corespondentul, au 
ayut loc lupte înverșunate în 
cursul cărora, potrivit surselor gu
vernamentale și americane, s-au 
semnalat pierderi în oameni și ar
mament.

Agenția France Presse relatează, 
de asemenea, despre continuarea 
operațiunilor în sectorul plantației 
Michelin — la 70 km nord de Sai
gon — unde, după cum s-a mai-a- 
nunțat, începînd de sîmbătă, pa- 
trioții au desfășurat un atac de 
mare amploare și forță în cursul 
căruia regimentul guvernamental a 
suferit pierderi deosebit de «grele. 
Deși nu au fost anunțate wicial, 
potrivit unor surse neoficiale ci
tate de France Presse, ele se ri
dică la circa 180 de mcrrti, 320 ră
niți și aproape 100 dispăruți. Mn? 
bine de jumătate din consilierii a- 
mericani au fost uciși sau răniți.

Tot marți, agențiile de presă au 
semnalat atacuri de mai mică am
ploare lansate de partizani în pro
vincia Binh Dinh, Ia circa 400 km 
nord-est de Saigon, unde o compa
nie a forțelor guvernamentale re
gionale a căzut într-o ambuscadă 
a patrioților. Pînă în prezent, con
tactul prin radio cu aceste forțe 
este întrerupt.

ciale pentru elaborarea noii 
Carte a O.S.A. Această comi
sie va trebui să redacteze un 
anteproiect al noii Carte 
O-S.A., care va fi discutată la 
Conferința extraordinară a or
ganizației, din iulie 1966.

ф BAGDAD. Tribunalul se 
curității de stat din Bagdad a j 
examinat luni cazul a 51 de 
baasiști acuzați de a fi parti
cipat la un complot împotri
va președintelui Aref. Ei sînt. 
de asemenea, acuzați de a fi 
luat parte la tentativa de lo
vitură de stat de la 7 sep
tembrie.
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