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MINERILOR
Pe baza creșterii 
productivității muncii

Puținele zile care au mai ră
mas pînă la încheierea lunii 
iulie, constituie pentru minerii 
de la Lonea un nou prilej de 
afirmare în întrecerea cu ce
lelalte exploatări carbonifere 
din Valea Jiului. In perioada 
1—26 iulie ei au reușit să ex
tragă din abataje 2 559 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. îmbucurător este, de a- 
semenea, faptul că acest spor 
de producție a fost realizat în 
special pe seama creșterii pro
ductivității muncii. La sectorul 
V, de exemplu, s-a obținut un 
randament cu peste 250 kg 
cărbune pe post mai mare de- 
cît cel planificat. Pe această 
bază, minerii de aici au livrat, 

» în intervalul 1—26 iulie 1 653 
tone de cănbune energetic pes
te prevederile planului.

Din abatajele unui sector
Este bine cunoscută în Va

lea Jiului hărnicia minerilor 
din sectorul V al minei Lu- 
peni. In fiecare lună care a 
trecut din acest an, ei și-au 
depășit simțitor sarcinile de 
plan la extracția cărbunelui, 
situîndu-se în fruntea întrece
rii pe exploatare. După cum 
am fost informați telefonic, și 
în primele 25 de zile ale lunii 
iulie minerii sectorului V au 
obținut un rezultat de seamă s 
ei au extras în plus 4 000 tone 
de cărbune cocsificabil. Aceas
tă cantitate se adaugă la cele 
17 750 tone cărbune extrase 
peste planul primului semestru 
al anului de către colectivul 
sectorului V.

©n aport substanțial la do- 
bîndirea acestui succes l-au 
adus brigăzile de frontaliști 

•conduse de Petre -Constantin, 
’ Pop Grigore și Rășitaru Ilie 

care au extras din abataje mii 
de tone de cărbune peste plan.

Sub procentul admis
Dacă în ce privește îndepli

nirea planului de producție 
pe luna curentă colectivele mi
nelor Petrila și Dîlja nu se 
pot... lăuda — avînd un minus 
de 850 și respectiv 496 tone 
cărbune — în schimb ele stau 
bine la calitatea cărbunelui ex
tras. Prin alegerea cu grijă a 
șistului din cărbune, minerii de 
la Dîlja, de exemplu, au re
dus procentul planificat de ce
nușă cu 1,5 la sută. La rîndul 
lor, minerii Petrilei au extras 
cărbune în luna iulie avînd un 
conținut de cenușă cu 1 la 
sută mai mic fată de procentul 
admis.

Avem convingerea că mine
rii de la cele două exploatări 
vor găsi căile de redresare a 
producției, putînd astfel să se 
afirme și în această direcție.

RIM-400 o nouă marcă de ciment
produs în fa

Gama produselor fa
bricilor de cimenturi 
s-a îmbogățit cu o 
nouă marcă Rim-400, 
iar o alta, Rim 450 a 
trecut de faza de cer
cetare. Prezentînd mul
tiple avantaje, printre 
care reducerea timpu
lui de aburire a pre
fabricatelor și, respec
tiv, a duratei de de-

cofrare, noile mărci de 
ciment sînt folosite în 
industria prefabricatelor 
din beton armat și Ia 
confecționarea pe șan
tiere a betoaneler mo
nolite.

Necesitățile șantieru
lui de la Porțile de 
Fier vor fi satisfăcute 
prin cimenturi de ba
raje cu căldură de hi

ba Depoul C.F.R. Petroșani lucrează o echipă de tineri harnici și 
pr.icepuți în efectuarea reparațiilor. Echipa este condusă de Bătrînu loan. 
Iată-i pe membrii echipei sfătuindu-se înainte de începerea lucrului.

SEMNE ALE ÎNCREDERII 
ÎN FORȚELE PROPRII

JT a serviciul tehnic al șanț ie- 
iului de locuințe din Petri

la încercăm să stabilim împreună 
cu tehnicianul Pesavento Erminio 
cîteva din coordonatele de bază 
ale succeselor pe primul semestru 
obținute de acest șantier. Și nu e 
deloc greu. Principalii indicatori de 
plan au lost îndepliniți, iar unii 
chiar depășiți. Realizarea planului 
valoric în proporție de 103 la su
tă, predarea în termenele prevăzu
te de contract a celor 176 de apar
tamente planiiicate pentru primul 
semestru, depășirea cu 12,4 la sută 
a productivității planiiicate și în
cadrarea în sarcina de reducere a 
prețului de cost, toate acestea vor
besc de la sine despre succesele 
șantierului. Cunoscînd capacitatea 
șantierului, potențialul creator al 
oamenilor săi, conducerea grupu
lui și a trustului au încredințat a- 
cestui șantier o sarcină în plus: 
predarea a încă 112 apartamente 
peste planul inițial. Iată așadar 
solicitate la maximum principalele 
trăsături ale colectivului șantieru
lui : entuziasmul, simțul gospodă
resc și potențialul de gîndire și 
creație. Ciirele înșirate mai sus 
conchid numai în parte asupra 
principalelor caracteristici ale oa
menilor. Discutînd cu oamenii șan
tierului, însă, ai ocazia să desco
peri valențe noi ale acestor carac
teristici.

O locul I 1 cu 120 de garso
niere se pregătește chiar a- 

cum pentru a începe glisarea. Pe 
platforma de glisare înjghebăm o 
convorbire cu cîțiva din maiștrii 
șantierului.. Tecuță loan e unul din
tre interlocutori. Asistă la monta
rea ultimelor panouri ale cofraju- 
lui și din cînd în cînd își însoțește 
comenzile cu participarea activă la 
montate.

— Greu ?
— N-aș putea spune că e ușor. 

De fiecare dată cînd încep o lu

dratare mică, solicitate 
de specificul acestor 
lucrări. In catalogul 
produselor fabricii de 
la Medgidia va apare 
în curînd un nou sor
timent special — ci
mentul de baraj — a 
cărui producție se află 
la ora actuală în fază 
semiimdustrială.

(Agerpres) 

crare nouă trebuie să rezolv pro
bleme cu mai multe necunoscute. 
Simț de gospodar, asta îți trebuie 
ca să te descurci în ele. Urmărim 
însă de iiecate dată să realizăm 
astăzi ceea ce ne-am propus pen
tru astăzi. Astăzi și nu mîine pen-
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FORESTIERII 
IȘI SPORESC 
REALIZĂRILE

Colectivul I. F. Petroșani a 
obținut în semestrul I al anu
lui o depășire de 3,40 la sută 
a planului producției globale 
și de 1,02 la sută a planului 
producției marfă.

Luptînd pentru dezvoltarea 
în continuare a succeselor ob
ținute, în 23 de zile din semes
trul II, forestierii Văii Jiului 
au dat 1 924 m c bușteni gater 
rășinoase, 4 872 m c bușteni 
gater fag, 236 m c bușteni de 
derulaj, 439 m c lemn de mină 
rășinoase, 96 m c lemn de ce
luloză, 663 buc. traverse, 6 183 
m steri lemn de foc, 762 m c 
cherestea și alte sortimente de 
produse lemnoase — la unele 
dintre ele obținîndu-se impor
tante depășiri ale sarcinilor de 
plan.

Noua cabană de la Jigoreasa asigură condiții bune de cazare 
muncitorilor forestieri.

ANKARA 26 (Agerpres).----Tri
mișii speciali Victor Sbamate și 
Nicolae Popoviai transmit: Marți 
au început la Palatul Consiliului de 
Miniștri al Turciei convorbiri ofi
ciale între președintele Consiliului 
de . Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe’ Maurer, și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Turciei, Suleyman Demirel.

Din partea română au participat 
ministrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, și ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Anka
ra, Ion Drînceanu.

Din partea turcă au participat 
ministrul afacerilor externe, Ishan 
Sabri Caglayangil, și ambasadorul 
Turciei la Bucureștii, Semesettin 
Arif Mairdin.

Vizite protocolare
Ion Gheorghe Maurer, președin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, și cei
lalți membri ai delegației au făcut 
o vizită președintelui Consiliului de 
Miniștri al Turciei, Suleyman De
mirel.

In aceeași zi, delegația română 
a făcut o vizită lui Ihsan Sabri

Depuneri de coroane la Mausoleul 
lui Ataturk

ANKARA 26 (Agerpres). — Tri
mișii speciali Victor Stamate și 
Nicolae Popoviai, transmit: In 
dimineața zilei de 26 iulie, a doua 
zi a vizitei în Turcia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Glieor- 
ghe Maurer, însoțit de Corneliu 
Mănescu, Alexandru Boabă, Ion 
Drînceanu și alte persoane oficiale, 
a depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Mustafa Kemal Ataturk,

Zmeură, afine, 
ciuperci

A început sezonul de recol
tare a fructelor de pădure. La 
începutul lui iunie, a fost des
chis un singur centru de a- 
chiiziție — cel de la Livezeni. 
Apoi, o dată cu coacerea fruc
telor de pădure, numărul a- 
cestor centre a ajuns la 10 — 
ultimul deschizindu-se la Cim- 
pa la 19 iulie.

In perioada 1 iunie — 23 iu
lie s-au obținut realizări în
semnate în valorificarea fruc
telor de pădure; au fost achi
ziționate 17 688 kg zmeură, 
42 000 kg afine negre, 6 387 kg 
ciuperci comestibile crude și 
357 kg ciuperci uscate, din ca
re o bună parte au și fost 
conservate și livrate beneficia
rilor.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cakiă, cordială.

★

In aceeași zi, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, a avut convor
biri cu Ibrahim Deriner, ministrul 
energiei al Turciei, iar Dumitru 
Bejan, prim-adjunct aii ministrului 
comerțului exterior, a purtat dis
cuții cu Kamuran Gurun, searetar 
general adjunct la Ministerul Afa
cerilor Externe pentru problemele 
economice.

La discuții, în cadrul cărora au 
fost abordate probleme economice 
de interes reciproc, au participat 
de ambele părți consilieri și spe
cialiști.

Caglayangil, ministru al afacerilor 
externe al Turciei.

La ambele întrevederi au parti
cipat din partea turcă Ibrahim De- 
riner, ministrul energiei, Zeki Ku« 
nerlap, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe și alto 
persoane oficiale.

întrevederile au decurs intr-o at
mosferă cordială.

în semn de omagiu adus marelui 
om de stat al Turciei moderne.

Au fost de față ambasadorul Tur
ciei la București, Semesettin Arif 
Mardin și alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al României a semnat îin cartea 
de onoare a Mausoleului. Apoi a 
fost vizitat Muzeul Ataturk, impre
sionantă clădire încadrată de colo
nade, amintind vechea arhitectură 
a hittitilor. ' ‘

CARNET 
CULTURAL 

Recenzii, 
prezentări de cărfi

Colectivul bibliotecii sindicatului 
C.F.R. Petroșani organizează cu re
gularitate în diierite unități ale 
complexului C.F.R. din localitate 
recenzii și prezentări asupra cărți
lor de care dispune biblioteca. In 
urmă cu cîteva zile, 40 de lucră
tori ai atelierului de zonă C.F.R. 
au urmărit cu viu interes recenzia 
lucrării „Mărturisiri" de M. Sado- 
veanu, expusă de Caritescu Gheor
ghe, membru al colectivului biblio
tecii. Tot in luna aceasta tovarășul 
Somănescu Ioan a prezentat în fa
ța unui număr de lucrători ai sec
ției E 5 recenzia romanului „Pă- 
mînt înstngerat" de Sotiriu Dido.

Ciclu de conferinfe
Una din formele de educație pa

triotică a tineretului o constituie 
conierințele. Colectivul clubului sin
dicatelor din Lonea a inițiat un ci
clu de conierințe pe teme din tre
cutul poporului român. In fața unui 
număr de aproape 100 de tineri s-a 
expus conferința „Pe urmele stră
moșilor noștri. Popas la Sarmise- 
getuza". Expunerea, prezentată de 
tovarășul Alboiu Duțu, s-a oprit 
asupra cîtorva vestigii din trecutul 
îndepărtat al poporului român.

Pentru cei mici
Programul de activitate al clubu

lui sindicatelor din Petrila cuprinde 
și manifestări destinate copiilor — 
dimineți de basme, proiecții de dia- 
filme, recenzii.

In sala de lectură a clubului s-a 
organizat recent o după-amiază de 
poezie pentru copii. Cu acest pri
lej, tovarășa Preda Viorica, din 
partea colectivului bibliotecii clubu
lui, a făcut o scurtă prezentare a 
poeziei lui George Coștțuc, recitind 
copiilor din opera marelui poet.
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‘<’JPELSEL
SCURT BILANȚ

DE SEMESTRU ECONONICO-EINANCIADE
ACU VITĂTII

SUCCESE LA PREȚ OE COST Șl BENEFICII
Una dintre sarcinile trasate de 

Directivele Congresului al IX-lea 
lucrătorilor din toate ramurile eco
nomiei naționale este reducerea 
prețului de cost și obținerea de be
neficii. căi principale pentru spori
rea acumulărilor socialiste, pentru 
Asigurarea unui ritm sușținut mer
sului înainte al economiei noastre 
și ridicarea bunăstării poporului.

Pe linia îndeplinirii acestei sar
cini, Combinatul carbonifer Valea 
Jiului a realizat în primul semestru 
o economie peste plan, la întreaga 
producție marfă, de peste HOOOOOț) 
lei. Obținerea acestei economii se 
datorește în parte reducerii cheltu
ielilor de producție la majoritatea 
unităților, rezultate bune obținînd 
la acest indicator exploatarea mi
nieră Lupeni — 816 mii lei, Uricani
— 1 378 mii lei, Preparația Petrii?
— 1Q84 mii lei și U.R.U.M.P. — 
1 010 mii lei.

La cheltuielile de producție s-au 
obținut economii ca urmare a depă
șirii planului de producție la căr
bune brut cu 34 700 tone, depășirea 
productivității muncii planificate cu 
2,3 la sută realizînd totodată o co
relație iustă între acestea și sala

Cum sînt folosite fondurile 
afectate reparațiilor capitale

In activitatea de producție a ex
ploatărilor miniere, un rol impor
tant îl au fondurile fixe ca : lucrări 
miniere, utilaje, mijloace de trans
port etc. In mod firesc, după o pe
rioadă de utilizare a acestora, ele 
trebuie revizuite și reparate pentru 
a putea fi folosite în continuare.

întreținerii și reparării corespun
zătoare a fondurilor fixe li se a- 
cordă o importanță deosebită. A- 
ceasta o dovedește și faptul că 
C.C.V.J. i s-au repartizat an de an 
importante fonduri pentru reparații 
eapitale.

Pe primele șase luni ale anului 
In curs, C.C.V.J. a efectuat lucrări 
de reparații capitale în valoare de 
peste 25 milioane lei, realizările fi
ind la nivelul planului. Lucrările 
efectuate au fost de bună calitate, 
înscriindu-se și o economie de a- 
proape un milion lei la prețul de 
cost al lucrărilor.

Ținînd seama de importanta deo
sebită ce o prezintă pentru proce
sul de producție asigurarea locu
rilor de muncă, întreținerea în bu
nă stare de funcționare a lucrări
lor miniere — galerii, suitori de 
aeraj și transport, puțuri etc. — în 
cadirul reparațiilor capitale s-au 
eheltuit aproape 7 milioane lei pen
tru acest scop.

In general, activitatea de reipa- 
rații capitale este bine organizată, 
cum a fost cazul la mina Lanes 
unde sarcinile la acest capitol au 
fost îndeplinite în proporție de 
131,8 la sută; dar, în perioada la 
eare ne referim, s-au manifestat și 
o seamă de neajunsuri. Exploată
rile miniere Uricani și Vulcan pre
cum și Preparația Petrila n-au reu
șit să asigure efectivele necesare 
executării lucrărilor; la o serie de 
obiective de la capițojul „reparații 
capitale construcții" s-a deschis cu 
întîrziere finanțarea, mai ales în 
trimestrul I, fapt pentru care reali
zările n-au fost pe măsura posibili
tăților; lipsă de orientare în mun
ca unor responsabili cu reparațiile 
capitale de la exploatările miniere.

Având în vedere că majoritatea 
reparațiilor se execută în regje 
proprie și, în general, pentru uti

riul mediu, precum și reducerii con
sumului specific planificat de ener
gie electric,;.

O contribuție însemnată la obține
rea economiilor au avut-o prepara- 
țiile care, prin depășirea coeficien
tului de recuperare planificat, au 
preparat cantități importante de căr
bune peste prevederile planului oh» 
tinîndu-se prin aceasta o economie 
de 7 624 mii lei.

Ca urmare a economiilor realizate 
la prețul de cost al producției și 
depășirii planului de desfacere, Com
binatul carbonifer Valea Jiului a în
registrat în primul semestru al anu
lui un beneficiu, peste cel pre
văzut în plan, de 12 658 mii lei-

Cu toate realizările frumoase ob
ținute trebuie să arătăm că unele 
unități nu au avut o preocupare 
corespunzătoare pe linia îmbunătă
țirii calității cărbunelui brut, rea
lizării integrale a planului de pre
gătiri, gospodăririi chibzuite a lem
nului de mină, reducerii cheltuieli
lor neproductive etc, La unele ex
ploatări consumul specific la lem
nul de mină a fost depășit : cu 8,3 
la șută la mina Ionea, cu 3,1 la 
sută la Petrila, 4,1 la sută la mina 
Vulcan, cu 1 la sută la mina Uri- 

laje, lș U.R.U.M.P., această uzină 
a fost înzestrată cu mașinile nece
sare efectuării reparațiilor. In a- 
ceasta își găsește în bună parte 
explicația făptui ca planul de repa
rații capitale la mașini, Utilaje și 
mijloace de transport a fost reali
zat în proporție de 100,6 la sută

Reparațiile capitale efectuate la 
terți pentru mașini-unelte au adus 
unele inconveniente prin faptul că 
nefiind stabilit timpul de . imobiliza
re, multe utilaje, care se repară Ia 
terți, sînt scoase din procesul de 
producție pe durate lungi. JJe a- 
ceea consider că ar fi necesară, 
pe baza experienței de pînă acum, 
întocmirea unui nomenclator prin 
care să se stabilească durata ma
ximă în care poate fi imobilizat un 
utilaj supus reparării.

Violeta CONSTANTINESCU 
șef birou plan-financlar

In primul semestru al anului, ex
ploatările miniere și celelalte uni
tăți ale combinatului au fost asigu
rate cu toate materialele de bază 
ca: lemn de mină, cherestea, ex
plozivi și capse, ciment, bolțari de 
mină, țevi, cabluri de tracțiuni, 
cabluri electrice de forță, acumula
tori, seule și unelte miniere, echi
pament de protecție și uzură, car
bid, ceea ce a contribuit la depă
șirea planului de producție și in
vestiții.

Materialele și piesele de schimb 
au fost aprovizionate astfel lncît 
să asigure continuitatea producției 
și lucrărilor de investiții; de ase
menea au fost asigurate și stocu
rile de siguranță.

In unele cazuri însă aprovizio
narea nu a decurs satisfăcător, din 
următoarele motive: deficiențe la 
întocmirea de către exploatări a 
planurilor de aprovizionare și a 
specificațiilor; nerepartizarea la 
timp a materialelor șl pieselor din 
partea direcției generale de resort 
din minister; livrarea nerltmică, 
nereapectarea termenelor contrac
tuale și livrarea unor materiale de 
calitate necorespunzătoare din par
tea unor furnizori; lipsa de rampe 
și depozite corespunzătoare pentru 
materiale de volum mare. Din a- 
ceastă cauză, planul de aprovizio
nare cu materiale și piese de 
schimb ,a fost realizat doar în pro- 

canj. jAceste depășiri se datorase 
în mare parte slabei gospodăriri a 
lemnului de mină, începînd de la 
operațiunea de recepție și stlvuire 
a lemnului oare nu se face in toa
te cazurile după dimensiuni, la care 
se mal adaugă operațiunile de fa
sonare care generează cantități în
semnate de deșeuri, rămase în cea 
mai mare parte nevalorificate.

Normele interne privind calitatea 
cărbiîtielui brut nu au fost respec
tate de exploatările minisre Uricani, 
Lonea, Vulcan, Unele exploatări 
miniere — Lonea, Aninoasa, Vulcan 
și Uricani — au înregistrat rămî- 
neri în urmă în ceea ce privește 
realizarea planului de pregătiri și 

Iosif BÎRSAN 
contabil șef

In următoarele luni, din cea mai tînărâ exploatare minieră a bazinu 
lui carbonifer — mina Paroșeni — urmează să se extragă primele tone 
de cărbune.

Ca și galeria principală de transport (în fotografie) și celelalte lu
crări orizontale de la această nouă mină sînt susținute cu metal sau 
beton.

porție de 96,3 la sută față de ne
cesar.

La întocmirea planurilor de apro
vizionare și specificațiilor la ex
ploatările și unitățile combinatului 
nu șe analizează destul de temei
nic cererile de plan, conducerea 

La nivelul cerințelor 
producției și investițiilor

tehnică nu acordă sprijinul nece
sar biroului de aprovizionare, șe e- 
mit a șe prevedea o serie de ma
teriale și piese, iar uneori se pre
văd cantități exagerate la care ul
terior trebuie să renunțăm. Intre 
timp se creează goluri în aprovi
zionare sau se produc aglomerări 
de materiale, locații C.F.R. și sto
curi supranormative. In acest an 
toate exploatările miniere au pre- 
văzut cantități exagerate de bol- 
tari, trenuri de roți, lanț TP-1, roți 
dințate pentru trolii extracție, ca
pete de întindere și acționare SKR 
Preparațiile Petrila și Lupani au 
inclus în plan cantități prea mari 
de ipsos. In schimb, unele unități 
n-au prevăzut cantități suficiente 
de explozivi (E.D.M.N.), oțel de 

astfel și-au creat economii apa
rente la prețul de cost.

Cheltuielile neproductive care au 
grevat cheltuielile de producție pe 
această perioadă se ridică la 1922 
mii lei, Ele au fost generate de 
neîncărcarea și nedescărcarea în ter
men a vagoanelor C.F.R., anula
rea de vagoane și marșrute, do- 
bînzi pentru credite restante la 
utilaje, penalizări pentru nereallza- 
rea clauzelor contractuale »,a.

Pentru reducerea în viitor a aces
tor cheltuieli neproductive condu
cerea C.C.V.J. și conducerile uni
tăților subordonate, trebuie să ia 
măsuri urgente pentru amenajarea 
corespunzătoare a rampelor de des
cărcare și mecanizarea operațiuni
lor de descărcare și depozitare a 
materialelor de masă; dotarea de
pozitelor cu efective suficiente.

sfredel (Vulcan), traverse speciale 
(Lonea, Vulcan, Uricani), scule (Lo
nea, Uricani, E.D.M.N.).

Cu toate că încă în luna iulie 
1965 s-au aprobat schemele pentru 
birourile de aprovizionare, acestea 
nu au fost completate pînă în pre- 

zent la E. M. Aninoasa, E. M. Lu- 
peni, Preparația Coroești.

Mari greutăți ne produc furni
zorii de lemn de mină și cherestea 
prin livrarea de material necores
punzător dimensiunilor indicate în 
comenzile noastre. De aceea con
sider că numai un acord între mi
nisterul nostru șj Ministerul Eco
nomiei Forestiere, care ar obliga 
pe furnizor să respecte comenzile 
noastre și emiterea de repartiții a- 
nuale pentru materialul lemnos, ar 
putea rezolva problema.

Pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii am luat o serie de măsuri. S-a 
trecut la urmărirea planului de a- 
provizionace pînă la realizarea și 
satisfacerea cerințelor unităților 
combinatului. (In această privință

Rezultatele 
puteau fi 
mai bune_ _ _ |

Stadiul la care a ajuns economia 
noastră, ritmul și proporțiile ei de 
dezvoltare, situează, tot mai accen
tuat, pe primul plan al preocupă
rilor problema eficientei economice. 
Una din aceste preocupări este ca
nalizată spre îndeplinirea sarcinilor 
la producția marfă vîndută și în
casată.

In primul semestru al acestui an, 
C.C.V.J. a îndeplinit planul la pro» 
ducția marfă vîndută și încasată in 
proporție de 101,55 la șută, în pre
țuri de vînzare. In acest domeniu, 
rezultatele puteau fi și mai bune dacă 
soldul producției marfă vîndute și 
neîncaeate nu creștea cu aproape 
12 milioane lei, față de sfirșitul a- 
nului 1965, De ce a crescut acest 
sold ? Iată cîteva dintre cauze s

1. Realizarea neritmică a produc
ției de cărbune.

2. Producție marfă livrată peste 
cantitățile contractate, ca urmare a 
neasigurării desfacerii producției 
prin repartițiile ministerului.

3. Producție marfă livrată antici
pat șj plătită abia la termenul pre
văzut în contract.

Un exemplu concludent de ne- 
iirmicitate îl constituie luna iunie. 
Pe decade, planul a fast îndeoliniț 
în proporție de 98 la sută, 100 la 
sulă și 103 la sută. Din această cau
ză, avînd în vedere circuitul firet? 
al documentelor depuse spre înca
sare, s-a majorat soldul producției 
marfă vîndute și neîncasate.

Sînt situații cînd din cauza herit- 
micității producției au loc perturbări 
în activitatea financiară — bloca, 
rea contului de decontare. întirzie- 
rea plății unor materiale, a salari
ilor și a plăților de dobînzi etc.

G altă cauză care a determinat 
creșterea soldului la producția mar
fă vîndută și neîncasată o constituie 
fabricarea de către U.R.U.M.P. a 
unor piese pentru terți, cu antici
pație, piese care au fost livrate 
cliepților din lipsă de spațiu. Clien
ta, la rîndul lor, au refuzat efec
tuarea plății pînă la datele con
tractate.

Iată o concluzie ce șe desprinde 
din cele relatate mai sus : neritmi
ci tatea cauzează neajunsuri nu nu
mai în ceea ce privește suprasolici
tarea oamenilor, a utilajelor, mijloa
celor de transport. în întreținerea 
corespunzătoare a locurilor de R». n- 
că ci și în domeniul economic-finan- 
ciar, fapt de care este bine să țină 
seama cadrele tehnice de la sec
toarele productive ale combinatu
lui.

Ionel DOBRIN
șef serviciu lichidare-facturi

aiu primit sprijin din partea noas
tră și alte unități miniere din ca
drul Ministerului Minelor). S-au sta
bilit consumuri statistice pe baza 
realizărilor mai multor ani, ceea ce 
ajută la determinarea mai corectă 
a necesarului. Au fost asigurate 
stocuri intangibile la o serie de 
materialo de primă importanță.

La unitățile C.C.V.J. au luat fi
ință birouri de aprovizionare care, 
cu toate că încă nu sînt încadrate 
corespunzător peste tot, contribuie 
la întocmirea mai corectă a lucră
rilor de plan, la rezolvarea ope
rativă a problemelor de aprovizio
nare.

Au fost construite: depozitul de 
utilaje de la E. M. Lupeni, a doua 
macara ia U.R.U.M.P., o macara la 
depozitul central Varnița, sînt in 
curs de construcție depozitele de 
ciment și materiale de la g., M. 
Petrila și E. M. Dîlja.

Sîulem ferm convinși că pUQÎnd 
in aplicare măsurile preconizate de 
către conducerea partidului pri
vind simplificarea dirijării materia
lelor, înființarea de baze pe desfa
cere bine dotate și ridicarea nive
lului producției precum și a îm
bunătățirii stilului de muncă ai or
ganelor de aprovizionare, ne vom 
aduce din plin aportul la bunul 
mers al producției.

BRUNO AUSLÂNDER
șef serviciu plan aprovizionare
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Vagoane reparate 
bine și ia timp

de zonă 
rezultată 

socialistă, 
a

Colectivul atelierului 
G.F.R. Petroșani obține 
frumoase în întrecerea 
Printr-o organizare judicioasă
muncii, timpul de imobilizare a va
goanelor aflate în reparație a fost 
redus cu 14,50 la sută, productivi
tatea muncii a crescut, în prima ju
mătate a anului, cu 14,27 la sută 
față de prevederile planului, iar ia 
prețul de cost ș-au obținut economii 
de peste 82 000 lei. Printre cei care 
au contribuit în mod deosebit la ob
ținerea acestor rezultate se numără 
Colcer Nicolae, Nenu Nicolae, Go- 
rjeanu Ioan, Straja loan, Lăcătușu 
Constantin, Hcca Avram, 
loan, Carițescu Gheorghe

Benchea 
și alții.

aveți

Văii Jiu- 
in- 
Vi-

Denumiri în contradicție cu realitatea

I

din roadele acestei ac-

activitate a gospodarilor 
noastre este însă largă.

Anul acesta, gospodarii 
lui au desfășurat o activitate 
tensă. Asfaltarea străzii Mihai 
teazu, repararea străzilor Cloșca,
Republicii (între piața Victoriei și 
U.R.U.M.P.), începerea modernizării 
străzii Berzei din Petroșani, amena
jarea de trotuare în Vulcan, de 
scuaruri verzi în Lupeni și altele, 
sînt cîteva 
tivități.

Aria de 
localităților
cyprinzînd încă multe probleme ca- 
re-și așteaptă rezolvarea. Astfel, în 
Petroșani trebuie încheiată montarea 
bordurilor de beton în dreptul sta
ției de autobuze „Carpați', este ne
cesar ca I.G.0. să treacă la execu
tarea platformelor de staționare a 
călătorilor oare așteaptă autobuzul 
ca și la amenajarea unui trotuar 
simplu în porțiunea din dreptul de
pozitului I.C.R.M. și Morii de po
rumb, aflat în spatele mesageriei 
C.F.R.. repararea străzii Ion Creangă.

Și în alte localități, gospodarii 
mai pot să-și aducă aportul la dife
rite amenajări. Astfel, la Livezeni, 
între gardul fabricii de produse lac
tate și cinematograf se găsesc pă
răsiți numeroși stîlpi de beton pen
tru rețea electrică, stîlpi care d-e 
mult așteaptă să fie transportați; la 
Vulcan ar trebui amenajat un tro
tuar și pe traseul oraș-mină. în Pe
trila mai există numeroase 
în noul cartier de blocuri 
teaptă să fie sistematizate, 
mate în ronduri de flori și 
verzi cu bănci de odihnă.

Rezultatele frumoase obținute de 
^gosnodarii localităților noastre să

- cort^ituie un îndemn pentru obți- 
/ nerea unor succese și mai însem 

nate în acest domeniu în lunile ur
mătoare.

terenuri 
care aș- 
transfor- 
scuaruri

0

Localitățile Văii Jiului 
au cunoscut profunde 
transformări în anii noș
tri. Pe locuri odinioară 
pustii au apărut case 
noi, străzi, și cartiere în
tregi, 
unele 
aveau 
cială.
tot mai mult ca tuturor 
străzilor — vechi și noi 
— să li se dea o denu
mire. Această măsură a 
și fost luată și ca urma
re toate străzile au pri
mit denumiri.

La Uricani, de exem
plu, comitetul executiv 
al sfatului popular s-a 
consultat cu deputății și 
cu comitetele de cetățeni 
în vederea alegerii de
numirilor de străzi. Ast
fel, străzile orașului au 
primit denumiri după în
săși trăsătura lor carac
teristică. Strada umbrită 
de plopi 
mirea de 
lor",- cea 
că prin 
roze și trandafiri, a de
venit „Aleea trandafiri
lor", iar cea învecinată 
cu malul sting al Jiului 
a primit denumirea de 
„Aleea Jiului".

Comitetul executiv din 
orașul Vulcan s-a orien
tat în stabilirea denumi
rii străzilor din noile 
cartiere finind cont de

Pînă nu de mult 
străzi noi nici nu 
o denumire ofi- 

Se impunea deci

a primit denu- 
„Aleea plopi- 

care șe remar- 
abundentă de

perspectiva dezvoltării o- 
r asului și a amenajării 
sale într-un oraș-grădină. 
Cit privește străzile din 
cartierele cele vechi, mai 
toate au primit denumiri 
după care foarte ușor 
pot fi găsite. Așa, de e- 
xemplu, strada Teiului 
poate fi recunoscută de 
departe după teii care-o 
străjuiesc; cele ale bra
zilor și plopilor, de ase
menea.

Era de așteptat ca în 
toate localitățile Văii 
Jiului să existe aceeași 
preocupare pentru schim
barea denumirilor impro
prii de străzi și „bote
zarea" celor noi cu nu- 
me care să nu contras
teze cu înfățișarea lor. 
Dar așteptările nu s-au 
satisfăcut peste tot. La 
Lupeni pare că această 
muncă s-ar fi făcut de 
unul singur și încă din 
birou. Așa se explică a- 
cordarea unor denumiri 
de străzi care sînt de-a 
dreptul derutante, Cetă
țenii cartierului Viscoza 
III pe bună dreptate se 
întreabă de ce aleea lor 
umbrită de salcîmi a pri
mit denumirea de „Aleea 
castanilor" ? Menționam 
că în tot cartierul nu se 
află nici din întîmplare 
vreun... castan. In schimb 
îp cartierul Viscoza I 
aleea străjuită de castani

se cheamă „Aleea... plo
pilor" I ? Exemple de a- 
cest fel ni se oferă șt în 
alte cartiere ale orașului. 
De exemplu, u-nei străzi 
la capătul căreia se alia 
lîrgul de porci al orașu
lui i s-a dat denumirea 
de strada... „Frumoasă",

O situație asemănătoa
re am întîlnit și în ora
șul Petroșani. ■ E vorba 
de sirada „Luminii", 
re nici măcar stradă 
se poate numi, fiind 
fundătură cu aspect 
îngrijit și iluminată 
un singur bec.

Din cele arătate

ca- 
nu 

o 
no
de

mai 
sus reiese felul cum au 
lucrat comitetele execu
tive ale sfaturilor popu
lare în acordarea de de
numiri străzilor orașelor 
noastre.

Desigur, denumirea u- 
nei străzi nu se poate

schimba cînd și cum do
rește flecare, dar se poa
te veni cu corectări în 
sensul gospodăririi mai 
bune a străzilor „Fru
moasă", „Luminii" și al
tora al căror aspect con
trastează puternic cu de
numirile primite. Iar în 
cartierele noi unde încă 
n-au fost amenajate zo
nele verzi șj aleile, la 
sădirea plantelor și ar
borilor ornamentali să se 
tină cont de denumirea 
străzii respective, astfel 
ca „Aleea castanilor" să 
fie umbrită de castani, 
a liliacului de liliac. La 
fel și „Aleea plopilor", 
a „Florilor", să devină 
atlt la propriu cit ți la 
figurat locuri care nu-șl 
dezmint denumirea pri
mită.

Margareta MICA

I

Grundul perclorvinilic 
produs la Oradea

La uzina de laouri și 
vopsele „Transilvania ' 
din Oradea s-a obținut 
un nou produs pe bază 
de rășini sintetice : grun
dul perclorvinilic. Aceas
ta oferă metalelor o re
zistență sporită la uzură 
și are o bună capacita
te protectoare. Noul pro-

dus, caje 
sale este 
produsele 
ne, va avea o largă uti
lizare. Potrivit prevederi
lor, fabrica va putea rea
liza pînă la finele anului 
circa 300 tone de grund 
perclorvinilic.

(Agerpres)

prjn calitățile 
comparabil cu 
similare ștrăi-

Strungarul Karda Ștefan de la sec
ția sculărie a U.R.U.M.P. se numiri 
printre muncitorii conștiincioși care 
dau numai piese de bună calitate,

Semne ale încrederii 
forțele proprii
la încercare puterea de gîndire in 
lucruri absolut noi, e pentru mine 
o plăcere necunoscută pină acum.

Al treilea interlocutor e bine cu- 
Albu Constantin, 
pe treptele 
de Cultură 
bună parte 
recunoștință

(Urmare din pag, l-a)
noi

puțin timp aici. Pină de 
funcționat la șantierul

mai vrea să părăsesc o- 
aici un principiu de 
sub toate aapectele.

tru că miine se vor suprapune 
probleme peste cele de azi.

— Și in concluzie ?
— lată concluzia, aici sub ochii 

noștri. Nu plec de aici pină nu se 
va începe glisarea ASTĂZI. Și nici 
unul dintre maiștrii cu care conlu
crez nu va pleca.

Al doilea interlocutor e Dragnea 
Dumitru — maistru mecanic la șan
tier. E de 
curînd a 
Livezeni.

— N-aș
cest șantier. E 
lucru, colectiv 
Cei ce vin aici se molipsesc de el 
cu sau tără voie.

— Și dumneavoastră, după cite 
se vede, v-ați ..molipsit" repede.

— Chiar așa. De ziua construc
torului am Jucat fotbal în eehipa 
șantierului Petrila împotriva șan
tierului... Livezeni. Am luptat cu 
toată ardoarea. La fotbal am pier
dut dar n-o să pierdem pe celă
lalt front — al înălțimilor. Să-ți pui

I ANGLIA
PORTUGALIA 2-1

26 (Agenpres). — Cea 
semifinală a capiplo-

LONDRA 
de-a doua 
natului mondial de fotbal s-a dis
putat aseară pe stadionul Wembley 
din Londra între echipele Angliei 
și Portugaliei. Peste 90 000 de spec
tatori au asistat la un meci de ex- 
oelentă factură tehnică, viu dispu
tat, cu momente de mare tensiune 
în final și încheiat pu victoria la 
limită 2—1 (1—0) a fotbaliștilor en
glezi. Echipa britanică a dominat 
metodic și insistent în prima re
priză, reușind 
în minutul 31. 
adîncime a lui 
reira 
Hunt, 
dec it 
bine
trimite balonul în plasă.
de acest gol, englezii insistă în a- 
tac, însă spre sfîrișitul reprizei ce
dează inițiativa portughezilor. Apă
rarea gazdelor este de netrecut. In 
repriza a doua, portughezii joacă 
mai deschis și incursiunile lor la 
poarta lui Bankes sînt destul de 
periculoase Eusebio este bine mar- 

fcat de Stiles, iar coechipierii săi nu 
reușesc să înșele vigilența apără
torilor britanici. In minutul 79, la 
un contraatac pe partea dreaptă

balonul
un șut
de 16

plonjează
dar nu 

cu piciorul. Bobby 
plasat, nu ratează

să deschidă scorul 
La o deschidere în 
Sțiles, portarul Pe- 
în picioanele lui 
poate să respingă 

Charlton, 
ocazia și 
Încurajați

Bobby Charlton primește 
în poziție favorabilă, și cu 
sec din marginea careului 
m înscrie imparabil cel de-al doilea
gol al echipei sale. La 2—0, califi
carea Angliei se părea că nu mai 
poate fi pusă la îndoială. Totuși 
portughezii nu se dau bătuți și con
tinuă să asalteze poarta lui Banks. 
In minutul 82, unul dintre fundașii 
englezi oprește balonul cu mina în 
fața porții sale. Arbitrul francez 
Pierre Schwinte acordă lovitură de 
la 11 m, pe care Eusebio o trans
formă. Ultimele minute ale meciu
lui sînt de-a dreptul dramatice. 
Portughezii atacă cu toată echipa 
pentru a obține egalarea, dar en 
glezii masați în careu se apără cu 
înverșunare. O mare ocazie ratează 
Simoas, în minutul 86, șutind afară 
de ia 6 metri. Ou un minut înainte 
de fluierul final Coluna trage nă- 
praznic de la 20 de metri, însă 
Banks respinge in corner printr-o 
robinsonadă salvatoare.

Anglia se califică astfel pentru 
prima oară în finala Campionatului 
mondial, uimind să întilnească sîm- 
bătă 30 iulie echipa R. F. Germane. 
Joi are loc la Londra meciul pen
tru locuirile 3—4 între selecționa
tele U R.S.S. și Portugaliei.

de 
din 
din

Și

noscyt: maistrul 
Cine calcă acum 
marmură ale Casei 
Petroșani aduce o 
prinosul lui de 
maistrului Albu.

— Am venit aici să iac școală, 
spune el, mai in glumă, mai in se
rios. Petrilenii au experiență in e- 
xecutarea blocurilor glisante. Noi, 
cei de la șantierul Petroșani, avem 
nevoie de această experiență. M-am 
încadrat bine in colectivul acestui 
șantier și pină eind voi pleca îna
poi mă constitui parte integrantă 
din el.

A m găsit alături simțul gos-
11 podaresc, dorința de a cu- 

noașie și acea putere de adaptare 
și de asociere a oamenilor. Trei e- 
lemente care completează în mod 
fericit limbajul cifrelor de la înce
putul reportajului. Cu aceste 
raclerîstici" vor reuși oamenii 
fierului Petrila să treacă cu 
ces examenul unei sarcini de 
sporite ? Cu siguranță că da,
tot ceea ce iac ei se împlinește 
sub semnul încrederii in tortele 
proprii.

,,ca- 
șati- 
suc- 
pian 
căci
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PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier, 6,30 
Anunțuri, muzică; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Suite pentru fan
fară; 7,30 Muzică ușoară; 7,45 Sa
lut voios de pionier; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Melodii populare din 
Banat; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Complicațiile întreruperilor de sar
cină; 9,35 Ce mi-e drag adun în 
cîntec; 9,45 Piese pentru vioară de 
Sarasate,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
10,03 Cintece de Radu Paladi,- 10,15 
Melodii populare; 10,30 Vreau șă 
știu,- 10,55 Arii din opera „Emani" 
de Verdi; 11,20 CĂRȚI CARE VĂ 
AȘTEAPTĂ; 11,35 Melodii vasele,- 
11,45 Pentru iubitorii de folclor cîn- 
tă Maria Ciobanu și Iosif Mihuț; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 
Recital de operetă Lya Turovsky,- 
12,20 Muzică ușoară; 1'2,30 Aici, 
Craiova; 12,50 Poemul simfonic 
„Gîntarea României" de Matei So-

I.C.R.T.I. și O.C.L. Produse industriale 
PETROȘANI 
N UA N T A

publicul consumator că s-a pus în vin» 
zare, prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului, IIN BOGAT SORTIMENT 
DE STOFE PENTRU MOBILA DIN PRO
DUCȚIA INTERNA ȘI DIN IMPORT. Do
ritorii pot găsi Ia alegere sortimentul 
preferat.

I. C. R. A. PETROȘANI

Angajează de urgență

CONDUCĂTORI AUTO
Informații suplimentare la telefon 240

DE RADIO
iulie

coi; 13,20 Muzică ușoară; t3,30 De 
la fluier, la marile ansambluri; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Muzică 
ușoară; 14,40 Dansuri din opere,- 
15,00 Muzică populară; 15,20 Anun
țuri, reclame; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteorologic; 16,15 Rime și 
ri’muri; 16,30 Smetana și operele 
sale,- 17,00 Jocuri populare,- 17,15 
TRIBUNA RADIO; 17,25 Emisiune de 
cîntece ciobănești și jocuri; 17,45 
Intîinire pe portativ: Puica Igiro- 
șanu și Norocel Dimitriu; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Muzică ușoară;

DINAMICA INDUSTRIALA,- 
SEARĂ PENTRU TINERET,- 

RADIOGAZETA DE SEARĂ, 
TRANSMISIUNE SPORTIVA :

18,40 
19,00 
20,00 
20,30
Campionatul mondial de fotbal. Fi
nala pentru locurile 3 și 4; 22,15 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic) 22,25 Muzică ușoară) 22,40 
Arii antice interpretate de Benia
mino Glii,- 22,55 Mărturisiri în noap
te; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

ti:levizil\e
27 iulie

18,00 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar : — Filmul „Calul ce
nușiu" — Cu Fizica în vacanță; 19,00 
Telejurnalul de seară; 19,15 Șah; 
19,30 „Aventurile lui Robin Hood" 
20,00 Cabinet medical TV; 20,20 Cfo- 
nica discului. Prezintă — Grigore 
Constantinescu; 20,35 O invitație 
pentru cei care n-au vizitat... Bru
nul,- 20,50 Poșta televiziunii; 21.00 
Preludiu „Mamaia — 1966"; 21,10 
Filmul artistic „Calea Victoriei" — 
producție a Studioului „București"; 
22,50 Telejurnalul de noapte; 23,00 
Buletinul meteorologic; 23,05 închi
derea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
28 iulie

-PETROȘANI — 7 Noiembrie t Co
răbiile lungi; Republica: O clâșă 
neobișnuită; PETRILA . Amintiri din 
copilărie; LONEA — Minerul: Vi
zita; 7 Noiembrie: Cineva acolo 
sus mă iubește; LIVEZENI: Ultima 
vacanță; ANINOASA ; Călătorie în 
jurul pămîntului; VULCAN: Sări
tură în întuneric,- CRIVID1A i (Ca
rambol; BÂRBÂTENI: Viață dificilă



4 STEAGUL ROS®

VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

ÎN TURCIA
Vizita la

Tri-
Și 

du-

MOSCOVA u Thant Primit iviUM^kJ va Alexei Kosîghin PE SCURT

ANKARA 26 (Agerpres). — 
mlșii speciali Victor Stamate 
Nicolae Popovioi, transmit: In 
pă-arniaza zilei de marți, delegația
guvernamentală română a făcut o 
vizită la Marea Adunare Națională 
a Republicii Turcia (Medjilis).

Oaspeții au fost însoțiți de Ihsan 
Sabri Caglayangil și de Semsettin 
Arif Mardim.

In Palatul Medjilisului, premierul 
român și membrii delegației au fost 
salutați de Ferruh Bozbeyli, pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Turcia.

Gu acest prilej, între oaspeții ro
mâni și gazde a avut loc o convor
bire prietenească și cordială. Pre
ședintele- Adunării Naționale a 
transmis salutări secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica și președinte
lui Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec. Mulțumind, Ion Gheorghe 
Maurer a adresat cuvinte de salut 
președintelui Ferruh Bozbeyli.

Oaspeții români au 
clădirea Medjilisului, 
plicații cu privire la

Medjilis
modul de funcționare a organului 
legislativ suprem al Turciei.

La invitația gazdelor, delegația 
română s-a oprit pentru scurt timp 
în sala de ședințe, unde aveau loc 
lucrările Adunării Naționale. Vice
președintele Adunării, Ahmet Bil- 
gin, a salutat prezența în sală a 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România 
și a celorlalți membri ai delegației 
române, care au fost primiți cu a- 
plauze de către deputați.

In continuare, a fost vizitată Bi
blioteca Medjilisului, una 
mai bogate biblioteci de 
juridică din lume.

In încheierea vizitei la
premierul român a semnat în Car
tea de onoare a bibliotecii, remar- 
cînd buna ei organizare.

MOSCOVA 26 (Agerpres). —
26 iulie, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de- Miniștri 
U.R.S.S., I-a primit la Kremlin 
secretarul general al O.N.U., 
Thant. A avut loc, după cum

La

al 
Pe
U
a-

nunță agenția TASS o convorbire 
în cursul căreia au fost abordate 
probleme privind activitatea O.N.U., 
precum și unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

• BELO HORIZONTE. Poli
tia și armata braziliană au a- 
nunțat oficial interzicerea or
ganizării Congresului Uniunii 
naționale a studenților din 
zilia (U.N.E.), care a fost 
vocal pentru dată de 28 
în orașul Belo Horizonte,
prezentanții U.N.E. au făcut în
să cunoscut că vor ține acest 
Congres, înitrucît regimul mili- 
tar . „nu are autoritatea morală 
de a-1 interzice".

Bra- 
con- 
iulie
Re-

dan cele 
literatură

Medjilis,

Balerinii romani premiațî la concursul 
de la Varna

vizitat apoi 
primind ex- 
structura și

pri-

călre imperialiștii

4 ani care s-au 
declarație, impe- 
partea proameri-

HANOI 26 (Agerpres). — Cu 
lejul celei de-a 4-a aniversări a în
cheierii acordurilor de la Geneva 
din 1962 cu privire la Laos, Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă violarea an
cestor acorduri de 
americani.

„In cursul celor 
scurs, se arată în 
rialiștii americani,
cană din Laos și țările care sprijină 
Statele Unite au violat în mod sis
tematic acordurile de Ia Geneva din 
1962 cu privire Ia Laos".

Guvernul R. D. Vietnam, se sub
liniază în declarație, condamnă cu 
hotărîre acțiunile de sabotare de 
către guvernul Statelor Unite ă a- 
cordurilor de la Geneva cu privire 
la Laos și cere ca acesta să respecte 
pacea, neutralitatea, suveranitatea 
și independenta acestei țări.

★

HANOI 26 (Agerpres). — Conti- 
nuîndu-și raidurile aeriene asupra 
R D. Vietnam, aviația americană a 
pătruns la 25 iulie în spațiul aerian 
al provinciei Bac Thai. Unitățile an
tiaeriene ale armatei populare viet
nameze le-au interceptat imediat, 
doborînd dcuă avioane agresoare și 
avariind multe altele. Agenția V.N.A. 
relatează că forțele
cane au pierdut pînă Ia această dată 
1 252 de avioane în 
lor întreprinse asupra Vietnamului 
de nord.

aeriene ameri-

cursul raiduri-

EVENIMENTELE
KINSHASA 26 (Agerpres). — Pos

tul- de radio Kinshasa a anunțat luni 
că guvernul central congolez con
trolează situația din orașul Kisan
gani — capitala provinciei orientale 
care fusese acaparată duminică de 
mercenari albi cărora s-au alăturat 
circa 3 000 de jandarmi katanghezi, 
relatează agenția U.P.I. Totodată, 
din Kisangani se relatează că între 
premierul congolez Leonard Mulam- 
ba și conducătorii rebelilor convor
birile continuă. Postul de radio 
Kinshasa a anunțat că cele două 
părți au ajuns la un acord asupra

VARNA 26 (Agerpres). — 
La Varna a luat sfîrșit cel de-al 
IH-iea concurs internațional de 
balet. Ediția din anul acesta a 
concursului a reunit 46 paiti- 
cipanți din 9 țări, printre care 
și din țara noastră.

Luni după-amiază, juriul con
cursului, prezidat de cunoscuta 
balerină Galina Ulanova, ar
tistă a poporului din U.R.S.S., 
a anunțat tezultatele.

In cadrul concursului rezer
vat tineretului (limita de vîrstă 
— 21 de ani), au obținut pre

Mihail Barîșnikov 
— cu mențiune spe- 

Marin Ștefânescu (Re- 
Socialistă România),

miul 1 cu medalie de aut ba
lerinii
(U.R.S.S.) 
cială —, 
publica
Martin Van Hamei (Canada) și 
Olga Vtorușina (U.R.S.S.).

Premiul II cu medalia de ar
gint a lost decernat balerine
lor Irina Prokofieva și Irina 
Holina (U.R.S.S.), Marta Gar
cia (Cuba) și Cristina Șaru (Re
publica Socialistă Romania).

Au fost acordate, de aseme
nea, alte premii și mențiuni.

0 BERLIN. După cum trans
mite agenția A.D.N., guvernul- 
R. D. Germane a trimis o notă 
guvernelor statelor coaliției an
tihitleriste și altor țări în le
gătură cu „Legea cu 
termenul limitat al 
de sub jurisdicția 
elaborat la Bonn la 
„Guvernul R. D.
se arată în notă — consideră, 
necesar să declare că această 
lege este incompatibilă cu nor
mele de drept internațional 
stabilite în Carta O.N.U. șî re
cunoscute de toată lumea.

privire Ia 
eliberării 

germană", 
23 iunie.

Germane —

Componenta noului guvern 
indonezian

In fruntea cabinetului
24 de miniștri (din care 
se află un Prezidiu com-

DJAKARTA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Indoneziei, dr, Sukarno, a 
anunțat componența noului guvern 
indonezian, 
format din 
12 militari)
pus din 5 miniștri-primi. Președinte 
al acestui Prezidiu a fost numit ge
neralul Suharto, care conduce și 
ministerele «apărării și securității. 
Din prezidiu mai face parte : Adam 
Malik — pentru, problemele politice, 
cumulînd și afacerile externe, Id- 
ham Chalid (președintele partidului 
Nahdatul Ulama) — pentru proble
mele sociale, Sanusi Hardjadinata 
(membru marcant al Partidului na
țional din Indonezia) — pentru pro
blemele industriei și dezvoltării, și 
Hamengku Buwono (fost sultan al

însă șeful executiv al In- 
Agenția Associated Press 
membrilor cabinetului nu 
mai permite să se adre-

Djokdjakartei) — pentru problemele 
financiare și economice.

Potrivit agenției Reuter, Suharto 
a declarat corespondenților de 
presă, cu puțin timp înaintea anun
țării noului guvern, că Sukarno 
pierde titlul său de prim-ministru, 
rămînînd 
doneziei. 
arală că 
li se va
seze direct președintelui, ca în tre
cut, ceea ce slăbește autoritatea lui 
Șpkarno asupra puterii. Pe de altă 
parte, potrivit aceleiași agenții, pre
ședintele Sukarno a declarat că în 
noul cabinet există trei elemente, 
primul fiind conducerea asumată de 
el însuși,- al doilea — „conducerea 
auxiliară", adică Prezidiul; al trei
lea — membrii cabinetului propriu- 
zis.

Preliogiiei imdatmol 
prEsadiitelui [ipralui, 
Makarios

NICOSIA 26 (Agerpres). — Par
lamentul cipriot a adoptat luni pro
iectul de lege în baza căruia man
datul președintelui Makarios este 
prelungit pe o perioadă de 12 luni. 
35 de deputați ciprioți greci au 
votat -în favoarea proiectului amin
tit, în lipsa deputaților ciprioți 
turci care nu participă de doi ani 
și jumătate la lucrările parlamen
tului, ca urmare a incidentelor, oa
re au avut loc atunci în insulă.

0 LONDRA. Camera Comu
nelor a aprobat luni seara, la 
cea de-a doua lectură, cu 8Ș8 
de voturi contra 247, proiectul 
de lege guvernamental privind 
naționalizarea industriei side
rurgice.

• PEKIN. La Pekin a fost 
semnat un protocol cu privire 
la acordarea de asistență teh
nică reciprocă între Adminis
trația generală a aviației ci
vile din Republica Populară 
Chineză și Secretariatul gene
ral al aviației civile din Franța.

Relațiile complicate dintre Siria și Izrael

Pentru a patra oară in dezbaterea 
Consiliului de Securitate

seara pentru a lua în dezba- 
incidentele de la frontiera Si- 

cu Izrael. După ce a fost adop- 
ordinea de zi Consiliul a ho-

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
luni 
tere 
riei 
tată
tărit să acorde prioritate plângerii 
siriene, în care se arată că la 14 
iulie avioane izraelite au trecut 
frontiera și au atacat teritoriul Si
riei. La rîndul său, delega
tul Izraelului a prezentat Con
siliului o contraplîngere, în care se 
arată că acțiunea de la 14 iulie a 
fost întreprinsă după ce, în preala
bil, se depuseseră toate eforturile 
pentru a convinge Siria „să renun
țe la agresiune".

A luat cuvîntul reprezentantul

Uniunii Sovietice, N. T. Fedorenko, 
care a arătat că actul de agresiune 
împotriva Siriei reprezintă o încăl
care a principiilor Cartei O.N.U.

Reprezentantul Statelor Unite, Jo
seph Sisco a apărat poziția Izrae- 
lului.

Ședința Consiliului a fost amânată.

Desființarea 
zonei neutre situate 
între Kuweit 
și Arabia Saudită

DJEDDAH 26 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează că 
zona neutră situată între Kuweit și 
Arabia Saudită a încetat să mai e- 
xiste, ca urmare a acordurilor inter
venite între cele două părți în iulie 
1965 și ratificate luni d-e organele 
competente ale Kuweitului și 
biei

In 
țări 
pra
exercita drepturile egale asupra 
resurselor miniere și petroliere, con
siderate proprietate comună'1. Veni
turile obținute vor fi împărțite între 
cele două state în mod egal.

O BONN. Bugetul militar al 
guvernului de la Bonn se va 
ridica în anul viitor la un to
tal de 17,3 miliarde mărci. 
Această hotărîre a fost luată 
de către cabinetul vest-german, 
în cursul unei reuniuni specia
le, sub conducerea 
lui Erhard.

cancolaru-

Ara-

DIN CONGO
un fel de amănunte 
condițiilor acordu-

situația din Congo

încetării ostilităților. Nu se furni
zează însă nici 
asupra naturii 
Iui.

Referitor la
(Kinshasa), agenția France Presse re
latează că președintele Joseph Mo
butu a pus întreaga armată în stare 
de luptă. Ambasada americană de la 
Kinshasa a făcut cunoscut că toți 
cetățenii americani au fost evacuați 
de Ia Kisangani, unde au avut loc 
puternice incidente între mercenarii 
albi si trupele; loiale generalului 
Mobutu.

Așezare a omului 
de Neanderthal 
în Asia centrală

din nor- 
o supra- 
fost des-

In valea rîului Soh 
dul Uzbekistanului, pe 
față de 360 000 m p a 
coperită o așezare a omului de
Neanderthal. Această descope
rire a permis să se emită ipo
teza că „Asia centrală este u- 
nul din leagănele omenirii".

Cu ocazia săpăturilor, arheo
logii au găsit 187 de obiecte 
de piatră care au aparținut oa
menilor de acum cca o sută 
de mii de ani.

Cu barca 
peste Oceanul Atlantic

Căpitanul de marină William
Willis, in vîrstă de 72 de ani,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

Saudite.
baza acestui acord, cele 

își vor exercita controlul 
celor 2 500 kmp. „și își

două
asu-
vor

• BONN. După 
mite agenția U.P.I., 
le R. F. Germane, 
Lu.bke, era să fie ucis sau grav 
rănit marți, cînd o rachetă an
titanc s-a declanșat pren tur, 
în cursul unor manevre 'ihili- 
tare. Președintele vest-genman 
urmărea manevrele din turela 
unui tanc, cînd racheta a fost 
trasă, din greșeală, de echipa
jul unui alt tanc.

oum trans- 
președinte- 

Heinrich

care intenționează să traverse
ze singur Oceanul Atlantic pe 
bordul unei bărci cu o lungi
me de 3,3 metri, a fost văzut 
duminică de echipajul navei 
„Saxonia" Ia 960 kilometri est 
de New York. El a părăsit 
coasta S.U.A. la 22 funie și se 
îndreaptă spre Plymouth (An
glia).

Cum a alunizat 
„Surveyor-1“

„Laboratorul pentru propul
sie cu reacție" de la Pasadena, 
constructorul sondei lunare 
„SUrveyor-1", a anunțat că vi
teza de alunizare a acestei son
de — la 2 iunie — a fost de 
numai 11 km pe oră, adică a 
fost mai mică decît aceea cu 
care un - parașutist atinge pă- 
mîntul. Pe baza analizei infor-

• ROMA. Oamenii muncii 
din Italia au strâns pînă în 
prezent sumia de 624 000 000 
Lire italiene pentru fondul pre
sei comuniste. Campania pen
tru strângerea de fonduri con
tinuă cu succes.

mațiilor primite prin radio s-a 
stabilit că în momentul cînd 
„Surveyor-1“ a atins solul lu
nar, picioarele sale, sub formă 
de trepied, înzestrate cu amor- 
tizoare, s-au așezat simultan 
pe Lună. Sonda a alunizat în
tr-o poziție verticală perfectă, 
iar presiunea exercitată de ea 
poate fi comparată cu aceea a 
unui cosmonaut îmbrăcat îr 
costumul său special.

Șeful poliției grecești 
huzunărit la Neapole

Aflat duminică într-o scurtă 
vacanță la Neapole, Gheorghios 
Prantolos, șeful poliției gre
cești, a constatat că... i s-a fu
rat portofelul intr-un autobuz. 
Poliția italiană a anunțat că în, 
urma acestui furt, Prantolos a 
rămas fără bani și acte perso
nale. El și-a dat seama de dis
pariția portofelului abia după 
ce a coborît din mașină !

Tiparul: I.P.H Subunitatea Petroșani 40 369'


