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niei de sub jugul fascist și a 
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Un mare miting la Pekin de 
solidaritate cu' lupta poporului 
vietnamez.

„Gemini-10“ și-a ' încheiat 
zborul.

14 ani de .la victoria revolu
ției egiptene.

Prima ședință a Subcomite
tului pentru Africa de sud-vest 
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Ecouri în presa franceză des
pre convorbirile președintelui 
de Gaulle la Bonn.

ECONOfflA VĂII «1111 LA ROTARUL 
DINTRE DOliĂ SEMESTRE
• Bilanf • concluzii • imperative

Am pășit pragul celui de-al doilea semestru din 1966 — 
primul an al cincinalului— an de o importanță deosebită 
pentru asigurarea ritmurilor susținute de creștere a produc
ției prevăzute pentru anii următori. Ajungînd la hotarul din
tre cele două semestre ale anului, se ridică în mod impe
rios întrebarea: ce am realizat, care ne-au fost neajunsurile, 
în ce direcții trebuie să perseverăm în viitor spre a obține 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor primului an al cinci
nalului ?

Acestei întrebări i-a răspuns recenta plenară lărgită a 
Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. Plenara a ascultat 
referatul privind modul cum s-au realizat sarcinile de plan pe 
semestrul I în industrie și investiții, concluziile ce se des
prind pentru îmbunătățirea activității și măsurile ce trebuie 
luate pentru realizarea sarcinilor și angajamentelor pe 1966, 
prezentat de tov. GHIOANCĂ VICTOR, secretar al Comite
tului orășenesc de partid. Pe marginea referatului și a pro
iectului planului de măsuri prezentat au luat cuvîntul nu
meroși participant Ia plenară, secretari ai comitetelor de 
partid și conducători ai unităților economice.

Prezentăm în continuare o relatare pe marginea dezbate
rilor.

Sinteza muncii 
avîntate

Bilanțul pe care îl raportează la 
sfârșit de semestru unitățile eco
nomice ale Văii Jiului reflectă 
pregnant avîntul în muncă al mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din bazinul nostru pentru realiza
rea integrală a sarcinilor de răs
pundere ce le revin în lumina Di
rectivelor celui de-al IX-l’aa Con
gres al P.C.R. în primul an al cin- 
cinafului. Colectivele majorității u- 
nităților, în frunte cu organele și 
organizațiile de partid, au depus 
strădanii susținute pentru îmbunătă
țirea organizării producției și mun
cii, punerea în valoare de noi re
zerve interne de creștere a pro
ducției și productivității muncii, fo
losirea mai deplină a dotării teh
nice în scopul îndeplinirii ritmice 
a planului de producție la toți in
dicatorii, precum și a angajamente
lor luate în întrecere. Realizările 

, constituie o bază trainică, un im- 
“bold spre a îndeplini cu succes 
sarcinile mult sporite din a doua 
parte a anului.

Și acum, iată principalele reali
zări cu care se prezintă economia 
Văii Jiului la finele primului se
mestru.

Planul producției globale indus
triale a fost realizat în proporție 
de 100,5 Ia sută, al producției mar

Noua autobază D.R.T.A. de la Livezeni constituie un întreg compilex de ateliere, platforme de garare, stație de alimentare și depo
zite de carburanți putinei asigura deservirea a 300 de mașini.

fă în proporție de 102,5 la sută. 
Sarcina de creștere a productivi
tății muncii în industrie a fost rea
lizată în proporție de 101,2 la sută, 
iar la productivitatea fizică în cadrul
C.C.V.J.  s-a obținut o depășire me
die de 46 kg pe post. Prin redu
cerea cheltuielilor de producție, a 
costului lucrărilor de investiții si 
a celor de circulație a mărfurilor 
s-au obținut pe 6 luni economii su
plimentare în valoare de jeste 
19 100 000 lei. S-au obținut, de-ase
menea, pe 5 luni, 1 670 000 Iei 
beneficii peste plan. In perioada a- 
nallzată, economia națională a primit 
în plus, pe baza depășirii planului 
producției globale și marfă, pește 
56 000 tone huilă netă, 9,6 tone fire 
de mătase, 2 389 mc cherestea, 3 363 
mc bușteni de fag și alte produse.

Angajamentele ce au revenit co
lectivelor noastre în semestrul I 
au fost realizate la cărbune brut 
(s-au extras peste plan 36 382 tone 
cărbune), la productivitatea mun
cii, la producția marfă vîndută și 
încasată, la economii și beneficii de 
către C.C.V.J., la producția de fire 
artificiale, sulfura de carbon și 
economii la Viscoza Lupeni, la pro
ducția globală și indicele de utili
zare a masei lemnoase de către 
I. H. Petroșani.

Aceasta este, așadar, sinteza mun
cii avîntate desfășurate în prima 
parte a anului de oamenii muncii 
din Valea Jiului. Realizările sînt 
rodul perfecționării continue a me
todelor de muncă ale organizațiilor 

de partid în conducerea economiei, 
al preocupării susținute a corpului 
tehnico-ingineresc pentru perfecțio
narea organizării producției și 
muncii.

In dezacord 
cu ritmul general

In primul semestru au fost și 
unități care au rămas în dezacord 
cu ritmnl general, cu activitatea 
prodigioasă a majorității colective
lor. Unitatea care a tras în toate 
privințele înapoi realizările pe an
samblul Văii Jiului a fost termo
centrala Paroșeni. Această între
prindere a îndeplinit planul semes
trial la producția globală în pro
porție de numai 94,8 la sută, pro-
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(Continuare în pag. 3-a)

Unde mergem mîine ?
IA PETROȘANI

> Pe platoul de la perife
ria cartierului nou — Livezeni 
— al orașului Petroșani, înce
pând de ta ora 16, va avea toc 
o frumoasă serbare cîmpeneas- 
că organizată cu prilejui SKlei 
constructorului. Iși vor da con
cursul taraful Casei de cul
tură și fanfara sindicatului 
U.R.U.M.P.

♦ Stadionul Jiul, de la ora 
8,30: etapa regională a cam
pionatului de calificare la bas
chet. Participă echipele din Pe
troșani, Brad, Alba Iulia, Deva 
și' Sebeș.

♦ Poligonul de tir, Oră 9: 
concurs de tir în cadrul Spar- 
tachiadei de vară — etapă pe 
centre.

LUPENI

> Pe platoul de la Calea 
Brăii, începind cu ora 16, va 
fi organizată o serbare cîmpe- 
nească prilejuită de .Ziua con
structorului. Iși vor da con

Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani.

Unul din muncitorii cu înaltă 
calificare — comunistul Gurca Frau- 
cisc, modelor la secția turnătorie.

cursul orchestra de muzică u- 
șoară și echipa de ■ dansuri din 
cadrul clubului muncitoresc 
Lupeni.

+ Ștrandul ' „Preparatorul" 
ora 10: concurs de înot Cu 
participarea unui iot de tineri 
sportivi ai S.S.E. nr. I din Bu
curești.

PETRILA

♦ Pe terenul din vecinăta
tea Sfatului popular Petrila, 
ora 16: serbare cîmpenească 
organizată cu ocazia sărbători
rii Zilei constructorului.

♦ Sala de sport, ora 10 : în- 
tîlnirea amicală de box dintre 
echipele Jiul și A, S. Cugir.

Arena sportivă, ora 10: 
meciul de fotbal dintre Prepa
ratorul și Jiul contînd pentru 
campionatul orășenesc de copii.

In localitățile Lupeni, Vulcan, 
Petroșani și Petrila vor avea 
Ioc, între orele 10—12, între
ceri Ia fotbal, volei, popice or
ganizate cu prilejul Zilei con
structorului.

EXPERIENȚA 
ȘI-A SPUS 
CUVÎNTUL

Cu cîtva timp în urmă, in 
sectorul II al minei Lonea in
tre blocurile IX și X și' blo
cul nr. VIII exista un decalaj ce 
producea greutăți în exploa
tarea cărbunelui. Se punea 
deci, în mod imperios, proble
ma grăbirii lucrărilor de ex
ploatare in blocurile rămase 
in urmă.

Comuniștii din sector, de pe 
toate cele trei schimburi, 
s-au întrunit la sfat într-o a- 
dunare generală comună.

La sugestia organizațiilor de 
bază, conducerea tehnică a 
sectorului a repartizat la lo
curile de muncă din blocurile 
IX și X brigăzi omogene, con
duse de comuniști cu multă 
experiență in minerit. Pentru 
blocul IX, sarcina a revenit 
brigăzii comunistului Stan loan, 
iar pentru blocul X celor 
conduse de Nedelcu Nicolae 
și Ilea loan. Cei trei șefi de 
brigadă le-au arătat ortacilor 
greutățile pe care le au de În
vins, dar nici unul n-a dat 
bir cu fugiții. Decalajul a în
ceput să scadă văzind cu o- 
chii. La blocul X s-au făcut 
cercetări pînă la orizontul 615, 
iar în prezent se studiază apli- ' 
carea unor metode de exploa
tare mai eficiente în abatajele 
0 102 și 0 104.

Acum, mineții din cele trei 
brigăzi au o mare satisfacție. 
Prin munca lor ei au contribuit 
la înlăturarea greutăților ce 
irinau desfășurarea în bune 
condițiuni a procesului de ex
tracție a cărbunelui în abata
jele sectorului, contribuind 
totodată în mod substanțial la 
depășirea cil mai bine de 1 000 
tone de cărbune a angajamen
tului de întrecere prevăzut pe 
întregul an, la creșterea cu 
peste 200 de kg a randamen
telor planificate pe post, redu
cerea cu 1,14 lei a prețului de 
cost pe tona de cărbune ex
trasă și încă multe alte reali
zări.

Vațanji jliistă 
asigurată slatoțiior

După efortul depus în sesiunea 
de examene, aproape 300 de stu- 
denți ai Institutului de mine din 
Petroșani au primit bilete care le 
îngăduiesc să petreacă vacanta bi
ne meritată la Pîrîul Rece sau pe 
litoral, făcînd excursii pe Dunăre 
sau în Deltă, ori cutreierând țara 
cu autocarul pentru a cunoaște 
noile sale peisaje industriale.

Comitetul U.T.C. al institutului 
și Consiliul U.A.S., care s-au ocu
pat de repartizarea biletelor pen
tru odihnă și tratament, s-au stră
duit să satisfacă cererea solicitan- 
ților trimițînd, mai ales studenții 
fruntași la învățătură și în activi
tatea obștească, în stațiunile pre
ferate.

Ceea ce se cere relevat e faptul 
că în timp ce colegii lor au plecat 
în diferite stațiuni balneo-climate- 
rice, studenților aflați în practică 
la exploatările carbonifere din Va
lea Jiului li ■ s-au creat condiții co
respunzătoare de distracție la clu
bul studențesc din localitate. Prin 
grija Consiliului U.A.S. pe institut, 
în cadrul clubului sînt organizate 
cu regularitate seri distractive, ex
cursii colective, jocuri sportive, 
reuniuni tovărășești etc. Studenții 
aflați in Petroșani au de asemenea, 
posibilitatea să vizioneze In fieca
re seară programul transmis la te
leviziune.
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E P I QR A ME
UNUI TlNAR CARE POARTA „CIOC"

Gînd a trecut, mai ieri, pe strada,
®u barba lungă ca de țap.
Eu l-am rugat de zor, s-o radă, 
Că poate-i intră mintea-n cap.

UNEI TAXATOARE PE AUTOBUZ 
CARE VORBEȘTE INDECENT CU PASAGERII

Conflict cu tine n-am cdtaț 
Dar în purtarea ta „frumoasă" 
O lipsă tot am constatat:
Că n-ai ce-i șapte ani de-acasă.

UNUI DENTIST CARE NU ȚINE CONT 
DE PROGRAMARE

De azi pe mî ini, să am răbdare 
Tu-mi ceri, fărtj sd treci la fapte. 
Dar de atlta așteptare.
Cred c-o să-mi crească... dinți de lapte.

UNUIA CARE VIZIONEAZĂ INTILNIRILE 
SPORTIVE ÎN TIMPUL SERVICIULUI

Pentru opt ore cere plată. 
Dar cînd îi cauți, un refren 
S-aude din birou pe dată: 
Tovarășul e... pe teren.

UNEI SALARIATE CARE CONTEST/* 
REȚINEREA DIN SALARIU A INVOUtILOR

Cînd e plata sau chenzina. 
Ca de moarte ea bocește. 
Da-ntre ele. cine-i vina, 
Că mereu se... în-voie-ște.

ANECDOTE
IU Un negustor din Lyon se în

torcea de la Paris cu diligența în 
orașul său natal. Alături de el șe
dea un bărbat voinic și șugubăț, 
care s-a dovedit a fi un excelent 
tovarăș de călătorie.

Coborînd la Lyon, negustorul în- 
cîntat de vioiciunea vecinului său 
i-a spus :

— Mă bucur că le-am cunoscut! 
Ești un om isteț și vesel. Hai să 
cădem Ia învoială. Vrei ?

— Desigur ! Dar în legătură cu ce 
anume ?

—■ Eu sînt negustor. Te-am apre
ciat imediat. Iți propun un post de 
voiajor comercial. O să-ți croiești 
drum în viață ! Cit cîștigi acum ?

— Intre 20 000 și 30 000 de franci.
— Doamne sfinte ! Și cu ce 

ocupi ?
— Mizgălesc și eu niște foi 

hîrtie.
— Ia te uită... Și care este 

mele dumitale ?
f — Alexandre Dumas.

V • O tînără doamnă l-a întrebat 
ae Bernard Shaw dacă poate să-i 
ofere o carte

— Desigur, o carte este totdeauna 
Utilă — i-a răspuns Sbaw. Dacă es
te legată în piele se poște ascuți 
perfect briciul pe ea. Dacă este mică 
și groasă este excelentă pentru 
proptit piciorul mai scurt
mese. Mai poate fi folosită și pen
tru astupat un geam spart. Vă rog 
să mi-o trimiteți, doamnă. Nea
părat.

Marchizul se duce la vînătoa- 
pe. După două zile se întoarce. 
Marchiza îl întreabă :

— Ti s-au terminat gloanțele ?
— Nu. cîinii.

-A
Vj* Clientul: A trecut o oră dc 
dfnd am comandat jumătate de pui 
Vispătarul: Așteptăm ca un ajt 

client să comande cealaltă jumătate 
ca să tăiem pulul.

te

de

nu-

al unei

Ochelari antialcoolici
In Suedia s-au realizat recent 

ochelari antialcoolici, pornindu-se 
de la teoria, potrivit căreia alcoo
lismul este consecința unei defi
ciente hormonale provocată de un 
defect de conformație a globului 
ocular. Corectînd acest defect op
tic, se speră să se combată atrac
ția pe care o resimt unele persoane 
fată de alcool. Experimentând deja 
asemenea ochelari, în Suedia s-au 
obținut rezultate mulțumitoare.

Ceas îără limbi
De 500 de ani, ceasurile se con

struiesc în lorma pe care o cu
noaștem. De curînd, însă, a început 
o adevărată revoluție a ceasurilor. 
Firma elvețiană „Patek Philippe'1 a 
produs ceasuri lineare de mare pre
cizie. Ora nu este indicată de tra
diționalele limbi, ci pe o scală în 
două culori — una pentru ore și 
alta pentru minute.

URMEL E NATURALIȘTILOR
Cine zboară mai sus ? sesc 

lungi
Oamenii de știință francezi au 

făcut experiențe interesante: ei 
s-au înălțat cu un avion, la dife
rite altitudini și au prins cu ajuto
rul unor ecrane lipicioase și al unor 
plase speciale, insecte. La o înăl
țime de 3 355 m s-au găsit insecte 
de 191 de specii. La o înălțime mai 
mare —■ numai insecte cu aripi 
slabe — păduchi de frunze, gîndă- 
cei, buburuze.

Insectele se ridică la asemenea 
înălțimi nu prin forțe proprii, ci 
duse de curentul de aer. Cu alte 
cuvinte, nu acționează ca un avion, 
ci ca niște planoare. Pentru un a- 
semenea zbor nu sînt necesare nea
părat aripi, sînt de ajuns și organe 
mai simple care să mărească doar 
suprafața corpului. Omizile mici 
au, de pildă, peri lungi. Păienjenii, 
vietăți apropiate de insecte, folo-

Culegind nectarul florilor.

Așa om gospodar ca 
Feudescu mai rar. 

Are omul o căsuță fru
moasă și cochetă, cutată 
de strălucește ca un pa
har de cristal. Nevastă- 
sa, madam Feudescu 
trebăluiește cit e ziulica 
de mare ca o furnică, 
lustruind la alămurile 
din bucătărie, ștergind 
faianța din baie, iar as

AWTIBIM

FEUDA MEA Șl AîlT
piratorul se plimbă de 
zece ori pe zi deasupra 
persianului, scoțîndu-i și 
ultimul firicel de praf.

In timp ce madam Feu
descu trebăluiește prin 
casă, Feudescu lucrează 
de zor în grădină. Are 
o grădină în terase, o 
minunăție. Trandafirii 
roșii, albi, galbeni, ga
roafele, bujorii, răspân
desc un miros îmbătător. 
Sînt și îngrijiți cu dra
goste. E și normal. Feu
descu are timp destul, e 
doar pensionar. Diminea
ța numai ce-1 vezi cu 

ca aparat de zburat firele 
din care își țes plasa.

Insecte cu busolă ?

așează pe o 
în direcția
Același lu- 

cărăbuși și

S-a dovedit că și muștele simt 
într-un fel magnetismul Pămîntu- 
lui. Cercetătorul vest-german dr. 
Gunter a stabilit că în 90 la sută 
din cazuri, muștele se 
suprafață 
nord-sud 
cru s-a 
termite.

orizontală 
sau est-vest. 
observat la

Păsările își regăsesc 
totdeauna cuibul

Niște cercetători ornitologi au 
legat un inel de piciorul unui 
pescăruș care își făcuse cuib în 
Antarctida, pa litoralul Mării Ross, 
l-au dus în interiorul continentu-

un lurtun lung udîndu-și 
florile. Stropii de apă de 
pe trandafiri par boabe 
de cleștar. In grădină nu 
găsești o buruiană de 
leac. Ei, am sau nu drep
tate cînd susțin că Feu
descu e un om gospo
dar 1 Și totuși grădina 
nu-i cum ar vrea el șă 
fie cu toate că o udă de 
trei, patru ori pe zi.

Strada pe care locuiește, 
fiind o arteră cu circu
lație intensă, mașinile 
ridică praful și-l depun 
peste gingașele iui flori. 
E drept că I.C.O. mai 
stropește din cînd în 
cind strada dar nu toc
mai atît de des cît ar 
vrea Feudescu. Cît pri
vește furtunul cu care 
udă florile, e suficient 
de lung să ajungă și în 
stradă dar n-ar- face un 
asemenea sacrilegiu nici 
să-l pici cu ceară.

— Cum, eu să stropesc 
strada ? S-o facă cel de

la LC.O. că de asta sînt 
plătiți. Eu Îmi văd de 
feuda mea și afit.

Convins că a spus un 
adevăr de nezdruncinat, 
își vede liniștit de tre
buri ca un mare senior 
feudal. Grozavă logică. 
Probabil că tot după a- 
ceastă logică se călău
zește și cînd lasă buru
ienile de lîngă gardul 
ce-i aparține, dar de din
colo de ogradă, să creas
că in voie. Care va să zică 
frumosul și esteticul din 
fața casei dumitale mai 
prezintă umbre, nea Feu- 
descule. Asta, zău. nu-i 
bine.

E neplăcut dar adevă
rat. Asemenea manifes
tări ca ale lui nea Feu
descu se mai întîlnesc 
pe ici pe colo și n-ar 
trebui să se mai întîl- 
neașcă. Toți locuitorii 
Văii Jiului au datoria 
morală. și cetățenească 
de a participa la înfru
musețarea și gospodări
rea localității în care tră
iesc. Așa cum e casa și 
ograda noastră, așa tre
buie să fie și orașul — 
îngrijit, curat, frumos — 
și la aceasta să ne adu
cem fiecare contribuția.

lui, spre Polul Sud și i-au dat dru
mul.

După zece zile, pescărușul s-a^ 
întors acasă după ce străbătuse 1 
1 300 km și s-a apucat imediat că-și 
hrănească puii 
în cuib.

Aceasta este 
tele experiențe 
le fac pentru a 
trebarea care îi preocupă : 
își regăsesc păsările drumul 
cuibul lor î".

și să-și facă ordine

una din nenumăra- 
pe care ornitologii 
găsi răspuns la în-

„cum 
spre

Mimoza antrenată
Mimoza este o floare grațioasă și 

gingașă, dar plăpîndă. S-a dovedit 
însă că această floricică delicată 
și firavă se poate comporta ca un 
adevărat halterofil.

Un horticultor a fixat pe o cren
guță de mimoză o mică greutate, 
care a încovoiat planta pînă la pă- 
mînt. După două ore, crenguța s-a 
îndreptat. După ce a lăsat planta 
„să răsufle" puțin, horticultorul a 
atîrnat de ea o greutate mai mare, 
După patru săptămîni de experien
ță, planta a devenit cu mult mal 
puternică decît alte mimoze „nean- 
trenate". S-a schimbat și înfățișarea 
exterioară a mimozei-sportive. Ea 
a devenit mai frumoasă, a înflorit 
mai bine și a lăsat cu mult în urmă 
pe surorile ei mai „slabe".

Acul invizibil
Dacă pielea noastră se atinge de 

frunzele sau tulpina linei urzici, 
simțim o arsură și o usturime pu
ternică. Durerea și mîncărimea sînt 
provocate de un lichid otrăvitor 
secretat de plantă. Otrava pătrunde 
în piele prin niște perișori fini, care 
se înfig în ea. Cînd atingi o urzică 
ți se administrează instantaneu o 
mulțime de micro-injecții. Fiecare 
perișor reprezintă un ac fin, gol pe 
dinăuntru, din piatră de var și si
lex. Perișorii sînt foarte tari și, 
totodată, elastici.

Jwwr h Ierni
La Sidney și Melbourne 

sosește zilnic o navă cu 
200 de tinere englezoai
ce. Guvernul australian 
a recurs la acest adevă
rat „import" de femei, 
deoarece numai 40 la 
sută din bărbații aces
tui continent cu o popu
lație de 10 500 000 de 
locuitori sint căsătoriți. 
Lipsa de femei în Aus
tralia se explică prin a- 
ceea că majoritatea 
populației se compune 
din bărbați imigrați.

îmbrăcăminte 
rutieră

In Anglia a fost crea
tă recent o îmbrăcămin
te rutieră, în compoziția 
căreia intră masă plasti
că lichidă, granit pisat 
și nisip. La numai 12 ore 
după turnare, șoseaua 
respectivă poate fi dată 
în folosință. îmbrăcămin
tea este foarte rezisten
tă la acțiunea uleiurilor, 
grăsimilor, acizilor și al
tor produse chimice, pre
cum și la sarcini meca
nice.

In oglinda Iacului...

Foto: N. Moldoveanu I

o înăl-

\Opere de „artâ" 
/neobișnuite

La Muzeul de artă modernă cL.i' 
Stokholm a fost expusă recent 
compoziția „Hon" („Ea" în limba 
suedeză), realizată de sculptorii Nț- 
ki de Saint Phalle, Jean Tinguely 
și suedezul Per Olof Ultvedt. „Hon", 
care înfățișează o femeie gigant, 
are o lungime de 23,5 m, 
țime de 6 m și cîntărește 6 tone. 
In părțile laterale ale statuii se 
află un acvarium și un aparat de 
distribuit sticle de suc de fructe,- 
în torace se află instalate un bar 
și un mic planetariu. In piciorul 
sting este amenajată o expoziție a 
unor pictori moderniști și un mic 
tobogan pentru copii acoperit eu 
catifea roșie. Iubitorii de 
să vizioneze filme într-o 
cinematograf amenajată în 
brațe, iar persoanele mai 
se pot odihni pe bănci 
aflate în piciorul drept.

film pot 
săliță de 
unul din 

comode 
elegante

Nu de mult, cetățenii din Frank
furt pe Main (Germania occidentală) 
care au vizitat expoziția intitulată 
„Arta și viața viața și arta" ău 
avut ocazia să vadă un exponat 
neobișnuit, Tînărul Tim Ulrich, în 
vîrstă de 26 de ani, care se consi
deră sculptor, s-a expus pe sine în. 
suși într-o vitrină. „Statuia" era 
completată de cîteva documente, 
expuse în aceeași vitrină — actul 
de naștere, certificatele de studii, 
livretul militar și chiar o autoriza 
tie de autopsie, 
că se 
tei. E
Lauda

Urlich a declarat 
un produs al ar- 
fim puțin sceptici.

consideră 
cazul să 
de sine...



(Urmare din pag. l-a)

ducînd cu aproape 54 milioane kWh 
energie electrică mai puțin decît 
a avut planificat, rămînînd defici
tară și la ceilalți indicatori econo- 
mico-financiari. Situația economică 
cu totul nesatisfăcătoare cu care a 
încheiat termocentrala primul se
mestru se datorește unor avarii și 
opriri de mare amploare ce au avut 

■. loc în mod deosebit în trimestrul li, 
precum și reparațiilor de lungă du
rată. Dacă producerea avariilor și 
opririlor a fost cauzată de unele 
deficiențe care nu aparțin colecti
vului centralei, totuși la fel de a- 
devărat e că la starea de lucruri 
existentă au contribuit și unele as
pecte de indisciplină tehnologică și, 
în legătură cu aceasta, și fluctuația 
cadrelor, care a început să se facă 
simțită în ultimul timp. Astfel, u- 
neie reparații și revizii periodice 
nu s-au executat cu suficient simț 
de răspundere, au fost tărăgănate; 
unele cadre tehnice și muncito
rești nu și-au adus toată contribu
ția la prevenirea avariilor.

La Paroșeni s-ar putea grăbi mult 
ritmul reparațiilor, a arătat în ple
nară tov. ALBESC® DUMITRU, șe
ful comisiei economice a comitetu
lui orășenesc, dacă s-ar acorda mai 
multă atenție îmbunătățirii organi
zării acestor lucrări.

Dacă realizările obținute în înde
plinirea planului semestrial pe cu
prinsul Văii Jiului, la principalii in
dicatori și în marea majoritate a 
unităților sînt bune, totuși aproape 
la fiecare unitate, secție, sector, 
sînt indicatori nereallzați, ceea ce 
denotă că nu s-au folosit din plin 
posibilitățile create, rezervele in
terne, că există încă o seamă de 
deficiențe de natură tehnico-organi- 
zatorică. Astfel, pe primul semestru 
nu și-au îndeplinit integral planul 
de producție minele Dîlja, Petrîla, 
Vulcan,, iar la Aninoasa ș-au înre
gistrat, de asemenea, rămîneri în 
urmcWjf-Tritfmul’ tftnp. In trimestrul 
II s-au diminuat realizările și la 
I. F. Petroșani. Rămîne deci ca or
ganele de partid să acorde o aten
ție mai susținută unităților rămase 
în urmă din sectorul carbonifer, 
precum și termocentralei Paroșeni 
și cooperativei „Deservirea" Ba- 
peni care de multi ani nu-și înde
plinește sarcinile.

' Indicatori asupra 
cărora trebuie 
reflectat mai mult
Singurul indicator principal de 

producție pe ansamblul industriei 
orașului care nu a fost realizat in
tegral în primul semestru este pro
ducția marfă vîndută și încasată. 
Neîndeplinirea acestui indicator de 
bază al activității economice se da
torește, mai cu seamă situației de 
la termocentrala Paroșeni precum 
și rămînerilor în urmă de la I.F., 
I.O.I.L. și cooperativele mțeșteșu- 
gărești, care au rămas în urmă la 
acest indicator.

Un alt indicator de primă impor
tanță e calitatea produselor. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
colectivele unităților economice din 
Valea Jiului au obținut rezultate 
importante in îmbunătățirea calită
ții produselor de bază livrate eco
nomiei și, îndeosebi, a calității sor
timentelor de huilă spălată pentru 
cocs și semâcocs care a avut un 
conținut de cenușă au 0,2 puncte 
sub STAS, iar cenușa medie a sor
timentelor preparate a fost redusă 
cu 0,5 — 1,2 puncte de către co
lectivele celor 3 preparații.

Tctuși, nu toate unitățile sînt la 
înălțimea cerințelor in ceea ce pri
vește îmbunătățirea calității produ
selor. Astfel, la cărbunele brut 
extras s a depășit pe combinat con
ținutul de cenușă cu 0,8 puncte, 
ceea ce la totalul producției ex
trase înseamnă peste 23 000 tone de 
steril supus în plus preparării. Este 
imperios necesar deci să se ia mă
suri eficiente pentru îmbunătățirea 
calității producției chiar din aba
taje, prin aplicarea cu consecvență 

a extracției selective,- să se lichi
deze tendința de neglijentă de care 
dau dovadă unele exploatări, ca 
cele de la Uricani și Lonea, față 
de acest indicator.

De asemenea, se cere intensifi
cată preocuparea pentru îmbunătă
țirea calității produselor și lucră
rilor la fabrroa de pâine Petro
șani, fabrica de produse lactate, 
I.OJ.L., I.L.L., pe șantierele de con
strucții sccial-cullurale și indus
triale, a lucrărilor de foraje, a re
parațiilor la U.R.U.M.P., a întreți
nerii parcului auto la I.C.O. și
D.R.T.A.  și 4 deseivirii populației 
de către unitățile comerciale și 
cooperația meșteșugărească.

Direcții cardinale
Realizarea sarcinilor de răspun

dere, m ii sporite ce revin econo
miei Văii Jiului în a doua parte a 
-irului reclamă îmbunătățirea și 
mai accentua ă a organizării pro
ducției și a muncii, o preocupare 
susținută pentiu folosirea integrală 
a dotării tehnice, întărirea discipli
nei >n muncă și realizării planului 
da investiții — obiective de în
făptuirea cărora depind într o mă
sură hotărîtoare condițiile necesare 
pentru ritmurile de creștere a pro
ducției și a productivității muncii 
{.'revăzute pe următorii ani.

îndeplinirea ritmică, zi de zi, de
cadă de decadă, a sarcinilor de 
plan în semestrul II, elaborarea, 
cît mai operativă, a tuturor măsu
rilor pentru recuperarea oricăror 
rămîneri în urmă și prevenirea lor 
— trebuie să fie linia călăuzitoare 
de bază în organizarea și conduce
rea activității economice.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului, organele și organizațiile 
de partid, conducerile tehnico-admi- 
nistrative au luat măsuri în acest 
an pentru organizarea cercetării ști
ințifice pe scară mai largă, mai a- 
propiată de cerințele concrete ale 
producției.

In ce privește folosirea dotării e- 
xistente sînt încă, mari rezerve mai 
ales în exploatările miniere, pe șan
tierele de construcții și în unitățile 
de transporturi. Este grăitoare în 
acest sens situația indicatorilor pla
nului tehnic și departamental al 
C.C.V.J. și a unor exploatări mi
niere :

La încărcarea mecanică în gale
rii s-au realizat sarcinile de plan pe 
semestrul I în medie pe combinat în 
proporție de numai 77,7 la sută iar la 
minele Paroșeni, Lupeni, Aninoasa 
și Petrila în proporție de numai 
24,9 — 52,5 la sută, La susținerea 
metalică a abatajelor planul a fost 
realizat în proporție de 99 la sută 
și aceasta numai datorită depășirii 
Iui de către mina Lupeni.

Ca urmare a folosirii incomplete 
P dotării tehnice și a altor cauze, 
între care plasarea incompletă, 
nu s-au realizat vitezele medii pla
nificate de avansare în galerii și 
abataje cu front lung. De exemplu, 
viteza medie de avansare în aba
taje cu front lung a fost în se
mestrul I de 21,7 metri liniari pe 
lună față de 25 metri planificați, 
ceea ce arată că în ultimii 2—3 ani 
vitezele medii de avansare în a- 
ceste genuri de lucrări bat pasul pe 
loc — situație oare trebuie să preo
cupe în mai mare măsură corpul 
tehnico-ingineresc de la exploatări
le miniere și conducerea combina
tului. Nici în ce privește vitezele 
de avansare în galerii unde se în
carcă mecanic nu s-a îndeplinit pla
nul departamental decît în propor
ție de 91,5 la sulă. Această situa
ție trebuie pusă în strînsă legătură 
cu rămînerile în urmă la lucrările 
de pregătiri. E. M. Lonea nu a rea
lizai din planul semestrial 211 ml 
de pregătiri, E. M. Petrila, care a 
avut și are dificultăți în privința a- 
sigurăril de linie de front — 397 ml,
E. M. Aninoasa — 890 ml, E. M. 
Vulcan — 999,5 ml (adică echivalen
tul unei rezerve pregătite de cca. 
100 000 tone de cărbune), E. M. Lu
peni — 570,5 ml. In total pe com
binat nu s-au executat 2 460,5 ml de 
pregătiri.

Din cauza nerealizării integrale a I 

planului tehnic Ia susținerea me
talică, s-a depășit consumul de 
lemn de mină pe combinat pe pri
mul semestru cu 0,2 la sută.

Cazuri de folosire incompletă a 
utilajelor din dotare se întîlnesc 
frecvent și pe șantierele de con
strucții industriale și social-cultu- 
rale (la excavatoare și buldozere), 
în transporturile auto și sînt defi
ciențe și în utilizarea parcului 
rulant feroviar.

Realizării indicatorilor planului 
tehnic, folosirii cît mai depline a u- 
tilajelor din dotare trebuie să li 
se acorde așadar o atenție deose
bită.

Fără a slăbi preocuparea pentru 
punerea în evidență a rezervelor 
privind mai buna organizare a 
muncii, pentru folosirea integrală 
a timpului de lucru, trebuie îndrep
tată mai mult atenția cercetării 
științifice spre extinderea mecani
zării operațiunilor grele sau care 
cer un volum mare de manoperă, 
utilizarea mai deplină a tehnicii e- 
xistente.

Disciplină — 
sub toate aspectele !

O parte componentă, foarte im
portantă a organizării judicioase, 
raționale, a producției și a muncii 
o constituie întărirea disciplinei 
sub toate aspectele.

Mai multi participanți la dezba
terile din cadrul plenarei, între ca
re tovarășii ing. Săbău Ioan, șeful 
E. M. Vulcan, Olteanu Dumitru, se
cretarul comitetului de partid al 
minei Lonea, Surdu Octavian, ingi
nerul șef al E.D.M.N., Raczek loan, 
secretarul comitetului de partid al 
minei Lupeml și alții s-au referit 
în cuvântul lor la măsurile ce le-au 
aplicat organizațiile de partid, con
ducerile tehnico-adiministrative pen
tru întărirea continuă a disciplinei, 
a răspunderii tuturor salariaților 
față de N.T.S. S-a vorbit, de ase
menea, de sprijinul material ce 
l-au primit în acest an exploatările 
miniere pentru îmbunătățirea pro
tecției muncii.

Analizând rezultatele abținute în 
domeniul disciplinei se constată în
să dintr-o seamă de stări de lu
cruri, că MAI SÎNT multe de făcut 
pentru a ridica starea disciplinară, 
sub toate aspectele ei, din fiecare 
unitate economică, la nivelul noțiu
nii de disciplină socialistă. Aceasta 
pentru că în perioada analizată 
s-au înregistrat în industrie, con
strucții și gospodărie comunală pes
te 18 500 zile de absențe nemotiva
te, peste 22 100 zile de învoiri și 
peste 12 300 zile/om de întreruperi 
din diferite motive precum șl o sea
mă de abateri de la N.T.S., de la 
disciplina tehnologică și financiară.

PROGRAM
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PROGRAMUL 1 : 6,00 BULETIN
DI ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei. Buletin meteo-rutier; 7,18 
Cînlă fanfara; 7,30 Zi de odihnă cu 
cînlec, joc și voie bună; 8,00 Tran
smitem pentru sate; 8,40 Un gînd 
un vers și o melodie,- 9,00 Interpret 
de muzică populară; 9,30 Selec- 
țiuni din operete românești; 9,50 
Muza veselă; 10,00 Clubul voioșiei; 
lu,30 Refrenul meu preferat; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 11,03 Radio 
atlas; 11,15 „De la munte, la mare" 
— program muzical pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă; 12,00 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
13,13 ESTRADA MUZICALĂ DE 
DUMINICĂ; 14,40 Cîntă Mina; 15,00 
O melodie dintr-o mie; 15,15 Nou
tăți pentru iubitorii muzicii popu
lare; 15,30 Din melodiile celui de-al 
IV-lea Concurs și Festival de mu
zică ușoară românească „Mamaia- 
1966"; 16,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
16,03 Concert simfonic popular,- 

Fondul de t-imp disponibil a fost 
utilizat în proporție de numai 93,9 
la sută, situîndu-se sub această me
die unitățile aparținătoare C.C.VU.- 
ului, Vlsooza Lupeni, I.P.P.F. Petro
șani, I.L.L. și cooperativa „Deser
virea".

Pentru organele și organizațiile 
de partid, pentru organizațiile de 
masă și conducerile administrative 
rămîne ca sarcină centrală elabora
rea tuturor măsurilor necesare 
pentru preîntîmpinarea accidentelor, 
pentru întărirea disciplinei sub toa
te aspectele ed.

lin domeniu — 
determinant 
al ritmurilor viitoare

Mersul înainte, înfăptuirea sar
cinilor sporite ce revin în urmă
torii ani economiei bazinului nos
tru sînt condiționate în mod hotă
râtor de realizarea planului de in
vestiții.

Din totalul lucrărilor de investi
ții planificate pe semestrul I s-au 
realizat 95,2 la sută.

Pe principalii beneficiari planul 
de investiții a fost realizat după 
cum urmează: Combinatul carbo
nifer —- 104 la sută. Termocentrala 
Paroșeni — 46 la su-tă, I. F. Petro
șani — 95 la sută.

Cele două unități mari executan
te de lucrări de construcții mon
taje de suprafață din Valea Jiului 
— șantierul T.C.M.M. și Grupul 2 
șantiere al TjR.CH. — au îndepli
nit planul valoric semestrial în pro
porție de 107,4 la sută și, respec
tiv, 100 la sută.

Cu toate că la unele categorii de 
lucrări de investiții planul valoric 
a fost îndeplinit și depășit sînt o 
seamă de lucrări industriale și so- 
cial-culturale rămase în urmă, ca 
de pildă, la calea ferată normală 
și podul de la mina Paroșeni (cu 
termen de predare în trimestrul 
III și care condiționează intrarea 
în producție a minei), la funicula- 
rul de steril de la puțurile nr. 8 și 
10 Vulcan. Sînt întîrziate și lucră
rile la podul de beton peste Jiu de 
la mina Dîlja, cu tenmen de pre

Plenara Comitetului orășenesc de partid a stabilit prin
cipalele direcții pe care urmează să persevereze colectivele 
unităților noastre economice spre a realiza integral sarcinile 
planului de producție pe acest an și a crea premize sigure 
înfăptuirii sarcinilor sporite din următorii ani ai cincinalului.

In încheierea dezbaterilor, tovarășul LAZĂR DAVID, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, a chemat 
organizațiile de partid, conducerile tehnice de a depune 
eforturi susținute în vederea perfecționării organizării muncii 
și valorificării tuturor rezervelor interne, pentru mobilizarea 
colectivelor la realizarea integrală și la toți indicatorii a sar
cinilor de plan pe 1966 și a atinge încă din acest an indi
catorii prevăzuți pe 1967.

DE RADIO
iulie

16,45 Gîntece și jocuri din regiunile 
patriei; 17,15 Arii din operete,- 17,30 
De la mici formații, la mari orches
tre de estradă; 18,05 Muzică in
strumentală; 18,30 Interpreți ai fol
clorului nostru,- 18,50 Revista cîn- 
tacelor,- 19,20 Opera și interpretul

TELEVIZIUNE
23

15,55 — Campionatul mondial de 
fotbal — 1966. Intîlnirea dintre e- 
chipele U.R.S.S, — Ungaria; 18,00
— Pentru copii și tineretul șco
lar ; Vertiți cu noi... în parcul ve
sel Filmul; „Poveștile lui Alioșa" 
Peceți și file îngălbenite; 19,00 — 
Telejurnalul de seară; 19,15 — Co
lecții, colecționari, pasiuni; 19,35 — 
Preludiu „Mamaia—1966" 19,45 — 
Actualitatea cinematografică; 20,00
— Tple-enciclopedia; 21,00 — Do- 

dare m trimestrul EU, amenajwaie 
de suprafață de la puțul principal, 
centrala termică, calea ferată in
dustrială din incintă și alte lucrări 
(executant T.C.M.M.).

Ou totul nesatisfăcătoare este si
tu ai ia execuției lucrărilor de con- 
strucții-montaje de la termocentrala 
Paroșeni, mai ales la stația de 
220/110 kV, și la lucrările privind 
mărirea siguranței de funcționare. 
Această rămânere în urmă, oare 
poate aduce grave prejudicii func
ționării normale a termocentralei, 
se datorește organizării necores
punzătoare a șantierulu-i de con
strucții și electro montaje, stării de 
indisciplină de aici, precum și în- 
tîrzierii mari privind definitivarea 
documentației de către beneficiari.

La lucrările miniere subterane, 
deși planul valoric pe combinat a 
fost depășit, din punct de vedere 
fizic nu s-au executat în semestrul 
I, 1 557 metri liniari de săpări. Ea 
mina Dîlja nu s-au realizat 1 000 
m 1, la mina Vulcan 478 m 1, la 
Uricani 198 m 1, la Lonea 174 m 1.

In semestrul II unităților de in
vestiții miniere le revin sarcini de 
mare răspundere, a arărtat în ple
nară tov. Davidescu Gheorghe, di
rector tehnic al C.C.V.J. Recupera
rea rămînerilor în urmă, predarea 
la timp a noilor obiective reclamă 
o perseverență deosebită.

In ce privește construcțiile social- 
culturale, planul fizic de predări 
de apartamente nu a fost îndepM- 
nit decît în proporție de 80 la sută. 
Pînă Ia 30 iunie au fost dete în 
folosință 514 apartamente, din cele 
1 762 apartamente cît s-a prevăzut 
pe acest an. Nu au fost date în 
folosință, cu toate că aveau termen 
de predare în semestrul I blocurile 
D 3 din Lupeni (66 apartamente) 
și D 2 din Vulcan (72 apartamen
te). Stat rămase în urmă lucrările 
de finisaje exterioare la Petroșani 
și Petrila, de sistematizări la Vul
can.

Pentru îndeplinirea integrală a 
planului de investiții trebuie să se 
depună în semestrul II o activitate 
mult mai susținută atît din partea 
constructorilor cît și a beneficiari
lor. Trebuie folosit din plin tim
pul optim de construcții — montaje 
din trimestrul III și rezolvate cît. 
mai urgent problemele privind do- 
cumentatia și organizarea corespun
zătoare a șantierelor.

Executantilor de investiții le re
vin mai mari răspunderi în privin
ța îmbunătățirii calității lucrărilor, 
condiție hotărîtoare pentru a asi
gura o eficiență sporită în folosirea 
fondurilor și mijloacelor materiale 
alocate de stat.

j referat; 19,40 Muzică ușoară ro
mânească; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 Mic concert folcloric; 
20,30 Intermezzo cu muzica ușoară; 
20,45 TEATRU RADIOFONIC: Pre
miera : „La un pas de moarte"; 
21,37 Pagini din muzica de estradă; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,25 Recital Gilbert 
Becaud; 22,40 Carnavalul ritmurilor; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

iulie

cumente de piatră: Suceava, găz
duind un spectacol cu piesa „Apus 
de soare" da Barbu Ștefănescu-De- 
lavrancea în interpretarea colecti
vului Teatiului de Stat „Mihail 
Eminescu" din Botoșani. Filmul a 
fost realizat de Studioul nostru de 
Televiziune; 21,45 — Memoria pe
liculei; 22,15 — Filmul: „Sfîntul"; 
23,05 Telesport; 23,15 — Telejurna
lul de noapte,- 23,25 — Buletinul 
meteorologic; 23,30 — închiderea e- 
misiuniî.
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• Parada militară și demonstrația 
de la Varșovia

VARȘOVIA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : Vineri Varșovia a sărbătorit 
priintr-o impunătoare paradă milita
ră și o demonstrație a tineretului, 
22 de ani de la nașterea Poloniei 
populare și 1 000 de ani de la în
temeierea statului polonez. La ora 
10, în tribuna oficială din Piața Pala
tului Culturii și Științei au luat loc 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al 
CC al P.M.U.P., Edward Ochab, 
președintele Consiliului de Stat, 
Jozef , Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat. In 
tribunele alăturate se aflau repre
zentanți 
oameni 
activiști 
prezenți
diplomatic și atașați militari, 
riști polonezi și străini.

După trecerea în revistă a uni-

rostit o

deschisă 
au defi-

motorizată,
rachete și avioane super-

parada militară s-a desfă- 
entuziastă manifestație a 

veniți din toate

ai organizațiilor 
de știință, cultură 
pe tărîm obștesc.
reprezentanți ai

obștești, 
și artă, 
Au' fost 
corpului 

zia-

tăților militare aliniate în piață, 
mareșalul Marian Șpyhalski, minis
trul apărării naționale, a 
scurtă cuvîntare.

Parada militară a fost 
de grupuri de ostași care
lat în uniforme militare din. dife
rite epoci. Ele au fost urmate de 
unitățile armatei moderne de azi, 
înzestrată cu artilerie 
tancuri, 
sonice.

După 
șurat o
25 000 de tineri, 
voievodatele țării. Imbrăcați în cos
tume naționale viu colorate, ei pur
tau ' lozinci și grafice care oglin
deau succesele fiecărei regiuni. 
Manifestația a fost încheiată cu de
monstrația a 10 000 de sportivi.

După-amiază și seara, în parcu
rile șl piețele publice ale Varșoviei 
au avut loc serbări populare.

,Gemini-10“ și-a încheiat zborul
CAPE KENNEDY 22 

Zborul navei cosmice 
„Gemini-10", la bord cu 
ții Michael Collind și John Young, 
care a durat 70 de ore și 40 mi
nute, timp în care nava a parcurs 
o distanță de 2 milioane km, încon- 
jurînd Pământul de 43 de ori, a 
luat sfîrșit joi la ora 21,07 (GMT). 
Cosmonauții americani au schim
bat de cîteva ori orbita cabinei 
spațiale în timpul zborului, atingând 
la un moment dat înălțimea de 
764 km. In acest timp a fost rea
lizată cu succes cuplarea cu rache
ta „Agena-10" și zborul în forma
ție, și apoi o întîlnire cu racheta 
„Agena-8", cînd cosmonautul Mi
chael Collins a ieșit din cabina sa 
și a desprins o retortă din coada 
acestei rachete în care au fost a- 
dunați micrometeoriți. Cosmonautul 
american a efectuat, de asemenea, 
o serie de experiențe științifice, 
printre care fotografierea cerului 
înstelat și a Pământului. Dacă nu 
se ține seama de reducerea pro
gramului experiențelor prevăzute 
datorită consumului excesiv de 
combustibil în timpul cuplării cu 
„Agena-10" și a micilor defecțiuni 
tehnice în costumele de scafandru 
ale cosmonauților, sarcinile zboru
lui au fost în general îndeplinite.

După amerizare și aducerea lor 
pe bordul portavionului „Gaudalca- 
nal", cei doi cosmonauți au fost

(Agerpres). 
americane 
cosmonau-

supuși unui prim examen medical. 
S-a constatat o iritare accentuată 
a ochilor. Medicii au declarat că 
aceasta se datorește în primul 
rînd excesului de hidroxid de litiu 
degajat în sistemul de aerisire 
costumelor celor doi cosmonauți.

al

Raportul privind 
problema cipriotă 
prezentat de U Thant 

SecuritateConsiliului de
(Agerpres); — 
al O.N.U., U 
joi Consiliului 

raport privind

NEW YORK 22 
Secretarul general 
Thant, a prezentat 
de Securitate un
problema cipriotă pe baza propu
nerilor făcute de observatorii 
O.N.U. din această insulă. Rapor
tul subliniază că evoluția recentă 
a evenimentelor din regiunea Try
pimeni este de natură să se agra
veze, periclitînd pacea în insulă. 
U Thant a lansat cu această ocazie 
un apel ciprioților, în care propu
ne evacuarea completă și simulta
nă a forțelor celor două comunități 
dislocate pe rutele Trypimeni—Ay- 
ios—Khariton și Trypimeni—Knod- 
hara și înlocuirea lor cu forțe de 
supraveghere formate din trupele 
O.N.U., care se află în Cipru.

De aproape o 
săptămină, capita
la statului Ohio 
— Cleveland —

arena unor puter- 
incidente intre ra-

PEKIN 22 (Agerpres). — Vineri 
la Pekin a avut loc un mare miting 
de solidaritate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez. Au luat par
te Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, 
Den Siao-pin și aiți conducători 
de partid și de stat chinezi. In cu
vântul rostit la miting, Liu Șao-ți, 
președintele R.P. Chineze, a arătat 
că poporul și guvernul chinez con
damnă în modul cel mai aspru a- 
gresiunea imperialismului american 
în Vietnam, escaladarea fără 
scrupule a războiului, și sînt ho
tărâte să acorde întregul sprijin 
necesar poporului vietnamez în 
lupta sa dreaptă pentru apărarea 
patriei, pentru izgonirea agresori
lor, pentru salvarea națională.

VIETNAMUL DE SUD

Prima ședință a Subcomitetului 
pentru Africa de sud-vest 
al Comitetului special O.N.U.

a-
Și 

joi

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Subcomitetul pentru Africa de sud- 
vest al Comitetului special O.N.U. 
pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la 
cordarea independenței țărilor 
popoarelor coloniale a ținut
prima sa ședință. Mai mulți vor
bitori au folosit acest prilej pentru 
a condamna cu hotărâre recenta 
sentință a Curții Internaționale de 
justiție de la Haga prin care se 
neagă dreptul Liberiei și Etiopiei 
de a introduce o plângere împotri-

Acțiuni puternice lansate de patrioți 
împotriva trupelor americane

politicii rasiste duse de guver- 
Republicii Sud-Africane în te-

că decizia 
de justiție 
adusă între- 

făcut însă să

va 
nul 
ritoriul sub mandat Africa de sud- 
vest. Reprezentantul Tanzaniei, John 
Malecela, a declarat 
Curții Internaționale, 
„reprezintă o sfidare 
gii omeniri", oare a
se întărească și mai mult „hotărârea 
țărilor africane de a lichida cance
rul apartheidului de pe continen
tul Africii", El a subliniat că a- 
cesit verdict are un aspect mai su
rind politic decît juridic, 
rește să dea satisfacție 
sud-af răcani.

Reprezentantul Etiopiei, 
chew Makonnen, care a 
președinte 
clarat că 
ționale de 
Comitetul
O.N.U., ci, dimpotrivă, 
fica lupta sa.

Subcomitetul pentru 
sud-vest a fost creat
pentru a proceda la un studi» a- 
profundat al situației din Africa 
de sud-vest și a recomanda o dată 
pentru obținerea independentei a- 
cestui teritoriu. El își va continua 
lucrările cu ușile închise.

și urmă- 
rasiștilor

Endalkat- 
fost ales 

al subcomitetului a de- 
hotărîrea Curții Interna- 
justiție nu va descuraja 
pentru decolonizare al 

va intens i-
SAIGON 22 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că detașamen
te ale patrioților sud-vietnamezi 
au lansat vineri mai. multe atacuri 
asupra forțelor americano-saigone- 
ze, dislocate într-o serie de locali
tăți din apropierea capitalei sud- 
vietnameze. Citind o declarație a 
unui purtător de cuvînt militar a- 
merican, agenția U.P.I. relatează 
că patrioții au atacat vineri simul
tan cinci puncte întărite ale trupe
lor de 
micului 
namezi 
trupelor
Unui pod, situat' la aproximativ opt 
kilometri de Saigon, precum și alte 
patru poziții deținute de trupele 
guvernamentale în imediata apro
piere a SaigOnului. Schimbul de fo-

trupele
auzit la Saigon 
zilei de

inter venționiste 
în tot 

vineri. Po-

Africa de 
la 9 ,iunie

la Saigon, provocând ina- 
pierderi. Patrioții sud-viet- 
au atacat o subunitate a 
speciale care asigura paza

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Joi seara au luat sfîrșit la Bonn 
convorbirile dintre președintele 
Franței, generalul de Gaulle și can
celarul R. F. Germane, Ludwig Er
hard. Ele au fost consacrate pro
blemelor privind evoluția crizei din 
cadrul N.A.T.O. și, 
viitorului statut al 
franceze aflate pe 
maniei occidentale, 
trevederilor, care
ore, n-a fost dat .publicității niciun 
comunicat oficial.

Comentînd rezultatele convorbiri-

în mod special, 
forțelor militare 

teritoriul Ger- 
La sfârșitul în- 
au durat zece

Acum... Clevelandul!

curl dintre detașamentele de parti
zani și 
a fost 
cursul
du! a fost aruncat în aer, iar com
pania, a declarat un purtător de cu- 
vîm american, a suferit pierderi 
„foarte grele". De notat că acest 
pod se află într-o regiune consi
derată absolut sigură de către co
mandamentul american.

In 
nice

cursul aceleiași nopți, puter- 
ciocniri au fost semnalate din 
în apropiere de Quang Tri, 

unde se află mobilizate impresio
nante efective americane angajate 
în cadrul operației „Hastings'*. For
țele patriotice au atacat pozițiile 
deținute de un batalion american, 
provocîndu-i pierderi.

nou

în evi- 
cance- 

acestor 
ziarul

subliniază că întrevede-

14 ani de la victoria
revoluției egiptene

CAIRO 22 — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprică transmite: La 

Republicii 
împlinirea 
revoluției 

poporului,

este 
nice 
siști, poliție și populația 
de culoare care revendi
că drepturi civile și ega
litate rasială. In fiecare 
noapte izbucnesc alte in
cendii, au loc intense 
schimburi de focuri de 
armă. Polițiștii și peste 
2 000 de membri ai găr
zilor naționale patrulea
ză în tot orașul în care 
fiecare stradă pare un 
teatru de luptă. La inter
secțiile principale sint 
amplasate mitraliere și 
care blindate. Bilanțul 
incidentelor: trei morii, 
numeroși răniți, iar ares
tările continuă.

Cu atit mai grave sint 
evenimentele din Cleve
land cu cît ele, urmează

la scurt timp după cioc
nirile singeroase din Chi
cago și repetatele vio
lențe rasiale de anul 
trecut și din anul acesta 
de la Los Angeles. Ele 
confirmă extinderea miș
cărilor negrilor care, de

misia guvernamentală în
sărcinată cu anchetarea 
cauzei „.revoltei de la 
Los Angeles" că „astfel 
de tulburări rasiale 
poate și mai grave 
pot izbucni aricind" 
in alte orașe americane.

Devenite de mult 
„un pericol major", 
incidentele rasia
le „se răspin- 

ca un cancer '.n 
țara" (la Jackson- 
New York, San

fiecare dată, sînt repri
mate de autoritățile lo
cale, ce refuză să recu
noască prevederile legii 
pentru drepturile civile, 
invocînd așa-numita „in
dependență" în aplicarea 
legii. Clevelandul con
firmă, de asemenea, a- 
vertismentul dat de co-

Ele vor continua, „se ara
tă în raportul, comisiei, 
atita timp cit negrii nu 
se vor bucura de drep
turi egale de angajare, 
de condiții normale de 
locuit și învățătură, atîta 
timp cît nu va fi desfi
ințată definitiv discrimi
narea rasială.

dese 
toată 
viile.
Francisco, in statele din 
sud). Ele sînt răbufniri 
violente in fața nedrep
tății seculare față de 
negri. Dar, în legătură 
cu această nedreptate, 
președintele Johnson a- 
tirma recent, adresindu- 
se Conferinței pentru 
drepturile civile de 
Casă Albă, că nu 
trebui să se aștepte 
actuala Administrație 
răscumpere intr-un 
sau patru greșeli comise 
de secole". Pe bună 
dreptate, comentatorii se 
întreabă, însă, „cît mai 
trebuie așteptat, alte se
cole

la 
ar 
ca 

,să 
an

F. ȚUIU
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lor, ziarul „La Nation" scrie că în- 
tîlnirea de Gaulle — Erhard „a 
mai încălzit relațiile franco-vest- 
germane" care, după aprecierea zia
rului vest-german „Rhein Zeitung", 
„scăzuseră în ultima vreme la zero". 
De asemenea, ziarul scoate 
dență spiritul conciliant al 
farului federal cu prilejul 
convorbiri. La rândul său 
„Combat"
rea de Gaulle — Erhard s-a soldat 
cu „un acord de principiu" asupra 
menținerii trupelor franceze în 
R.F.G. In același timp, ziarul este 
de părere că dezacordul juridic în 
ce privește staționarea trupelor 
franceze rămîne prezent. „Combat" 
scoate, de asemenea, în evidență 
faptul că Erhard s-a detașat într-o 
anumită măsură „de linia dură" a 
ministrului său de externe Schro
der, în legătură cu poziția adoptată 
față de Franța. In ce privește res
tul, conchide „Combat", raportu
rile franco-vest-germahe rămîn a- 
celeași : dezacord asupra marilor 
teme. Intr-o corespondență din Bonn, 
ziarul „Le Figaro" subliniază că 
deși „întîlnirea Erhard — de Gaulle 
s-a terminat într-o notă optimistă, 
problema staționării trupelor fran
ceze nu a fost soluționată".

23 iulie 1966, locuitorii 
Arabe Unite sărbătoresc 
a 14 ani de la victoria 
egiptene, Cînrt prin lupta
condus de un grup de tineri ofițeri 
printre, care și Gamal Abdel Nas
ser monarhia, susținută de puterile 
străine, a fost înlăturată. Cei 14 
anii, bogați în transformări profunde, 
au schimbat înfățișarea țării. Con
știentă că dobîndirea independenței 
politice înseamnă numai primul pas 
spre cucerirea unei libertăți reale, ’ 
conducerea R.A.U. a inițiat în de 
la început o serie de măsuri în ve
derea dezvoltării economiei tării. 
Țara faraonilor și a piramidelor a 
început să-și făurească o nouă is
terie • alături de vestigiile unei ci
vilizați antice, au apărut însem
nele epocii noastre : clădiri indus
triale, șantiere și construcții moder
ne. In ultimul timp, s-au dezvoltat 
intens o setie de ramuri indus
triale (mecanică, petrolieră, petro
chimică, construcții 
tile, alimentară), 
strucție proiectată 
monstrează că s-au 
portanți ne calea 
surselor energetice
celași timp, se prevede construirea 
unei noi uzine de produse azotoase, 
a unei fabrici de hîrtie și a alteia 
de celuloză.

In agricultură au fost înregistra
te, de asemenea, 
tante. In 14 
ției agricole 
acest sector 
ce, potrivit
293 000 de familii au primit în, folo
sința 323 000 de fedani (un 
egal 0,42 hectare).

de mașini, tex-
Gigantica con-
la Assuan de-
făcut pași i Hi

valorificării re-
ale țării. In a-

succese. impor- 
ani, valoarea produc- 

și venitul provenit din 
s-au dublat, în : timp 

legii reformei agrare,

Mari inundații în Coreea de sud
SEUL 22 (Agerpres). — Puterni

cele ploi care au căzut cîteva zile 
în Coreea de sud au provocat mari 
inundații. Potrivit agenției Tongyang 
Tongshin, oa urmare a acestor ca
tastrofe un număr de 18 oameni au 
murit și 32 au fost răniți. Peste

8 000 de locuințe și aproximativ 
100 de poduri, au fost distruse, iar 
în numeroase locuri calea ferată a 
fost avariată. Numărul celor ră
mași fără adăpost, potrivit primelor 
aprecieri, se ridică la peste 35 000
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