
Drujbistul Oni- 
caVasileși ajuto
rul său Brad Gri- 
gore de ia ex
ploatarea fores
tieră Răscoala în
cep o nouă zi de 
lucru. Angaja
mentul lor de în
trecere — 100
m c lemn peste 
plan.

OM
DE BAZĂ...

f A

‘ - rj este puține zile, la mina Lo- 
S ■ nea II, va avea loc un eveni

ment mult așteptat : urmează ca pu
tui cel nou, construcție care domină 
împrejurimile, înzestrată cu o mo
dernă mașină de extracție cu schip 
șl multicablu, să aducă la lumina 
zilei primele tone de cărbune. Multe 
brigăzi destoinice de mineri și-au 
adus aportul la durarea puțului, a 
modernelor galerii de la orizontul 
400 — adevărate magistrale. Intre 
acestea se numără și brigada frun
tașă condusă de minerul Sichitiu 
Gheorghe. Unde muncesc acum oa
menii conduși de Sichitiu ?

— Au fost replasați Ia puțul de 
materiale de Ia mina Jieț, ne in
formează șeful de sector, inginerul 
Rebedea Miron; face parte tot din 
complexul orizontului 400, viitor 
orizont de bază al minei. Aici la 
puțul de materiale se va concentra, 
pe opt orizonturi, producția secto
rului V.

, — Și cum muncesc oamenii la 
1 rutul de materiale?

— Cît se poate de bine. Cu mij
loace de care dispun, alte brigăzi 
avansează, de obicei, un metru pe 
zi; ei înaintează însă cu 3 metri. 
Coboară puțul văzînd cu cehii.

— Probabil le-ați creat condiții 
speciale...

— Nicidecum. Dispun de mijloace 
obișnuite; pușcă, evacuează cu 
chibla, își fac singuri cofrajul. Ba 
pe deasupra Ie mai dă de furcă și 
apa, adîncimea mare — peste 300 de 
metri. Aicj îsi spune cuvîntuL ex
periența brigadierului, faptul că 
brigada este unită și disciplinată, că 
alături de Sichitiu muncesc oameni 
de toată lauda ca Fluture Teodor, 
Anton Mihai, Nemțoc Ilie, Purcel 
Teodor, Maftei Mureșan. Vrednicia 
oamenilor, îmbinată cu o bună or
ganizare a făcut ca de la începutul 
lunii să avanseze spre adîncuri cu 
17 metri, să betoneze alți 13 și să 
amenajeze un tronson de 26 metri.

Sichitiu, acum de 37-38 de ani, 
este un bărbat brunet, puțintel 
la trup. Un inginer inimos l-a în- 

J demnat și ajutat să se califice, să
■r ajungă miner.

Acest om care conduce azi, cu pri
cepere după cum s-a văzut, munca 
a 15-20 de oameni, este membru în 
bircul organizației de partid, deco
rat (anul trecut, de Ziua minerului) 
cu ordinul Muncii clasa a IlI-a și 
este socotit, alături de brigadieri 
ca Muller Eduard, Simion Ioan, 
Costinaș Mircea, Crîznic Liviu, om 
de bază în sectorul de investiții al 
minei.

Iși poate dori un miner o pre
țuire mai înaltă ?

Francisc VETRO

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMANE IN TURCIA

Plecarea din Ankara 
în călătorie prin țară

ANKARA 28. — Trimișii 
speciali Agerpres Victor Sta- 
mate și Nicolae Popovici 
transmit: Joi dimineața, de
legația guvernamentală româ
nă, condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care 
face o vizită oficială în Tur
cia, a părăsit Ankara cu un 
avion special, îndreptîndu-se 
spre Izmir, oraș pe litoralul 
Mării Egee. In călătoria prin 
țară, delegația română este 
însoțită de Ihsan Sabri Cagly- 
angiil, ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Semsettin 
Arif Mardin, ambasadorul 
Turciei la București, și alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Esemboga, 
pavoazat cu drapele de stat 
ale României și Turciei, oas
peții români au fost conduși 
de Suleyman Demirel, primul 
ministru al Turciei, Munis 
Faile Ozansoy, subsecretar de 
stat la Președinția Consiliu
lui de Miniștri,: Celalettin 
Coșgun, guvernatorul Anka

rei, Sezai Erkut, primarul 
Ankarei, și alte personalități.

Premierul român, însoțit de

La I
ANKARA 28. — Trimișii 

speciali, V. Stamate și N. Po
povici, transmit: In cursul 
dimineții de joi, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, de mi
nistrul petrolului, Alexandru 
Boabă, de ambasadorul Româ
niei la Ankara, Ion Drîncea- 
nu, și de ceilalți membri ai 
delegației guvernamentale, a 
sosit la Izmir — al treilea 
oraș ca mărime din Turcia, 
port la Marea Egee și impor
tant centru industrial și co
mercial.

împreună cu delegația ro
mână au sosit Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul aface
rilor externe al Turciei, Sem-

premierul turc, a primit ra
portul și a trecut în revistă 
garda de onoare. Apoi și-a 
luat rămas bun de la persoa
nele oficiale prezente.

La ora 8,30 avionul a de
colat spre Izmir.

z m i r
settin Arif Mardin, ambasa
dorul Turșîei la Șucurești, și 
alte persoane oficiale care în
soțesc delegația guvernamen
tală română în vizita prin 
Turcia. Pe aeroport oaspeții 
români au fost întîmpinați de 
Zekeriya Celikbilekli, guver
natorul Izmirului, Osman Ki- 
bar, primarul orașului, și de 
alte persoane oficiale civile 
și militare.

De la aeroport convoiul de 
mașini oficiale s-a îndreptat 
spre Efes, făcînd în drum un 
scurt popas în localitatea 
Selciuk, unde s-a vizitat Mu
zeul arheologic. Aici sînt ex
puse sculpturi în marmură 
de mare valoare artistică.

(Continuare îry pag. 4-a)

• 80 de studenți din Bu
curești au fost oaspeții, timp 
de 5 zile, ai cabanelor Rusu

» și Cîmpușel. Ei au cunoscut
frumusețile munților ce încon
joară Valea Jiului, făcînd tot
odată traversarea Retezatului.

• In cattypl joii de tineret 
care a avut loc ieri la clubul

FAPTE
din Uricani, colectivul biblio
tecii de aici a prezentat recen
zia cărții „Liniștea" de A. Cos- 
tache.

• In sala clubului muncito
resc din Vulcan va avea loc 
sîmbătă după-amiază o întîlni- 
re a femeilor din localitate cu 
tov. MoldOvan Eleonora care 
a participat la Conferința na
țională a femeilor. Cu acest

prilej tov. Moldovan va face 
o expunere asupra sarcinilor 
izvorîte din lucrările Confe
rinței naționale a femeilor.

• Ieri după-amiază a avut 
loc, pe stadionul din Petro
șani, întilnirea amicală de fot
bal dintre echipa de categoria 
A, Jiul și Preparatorul Petrila.

LA ZI

Jk
Unul dintre 

muncitorii vred
nici ai turnătoriei 
de la U.R.U.M.P. 
— curățătorul 
samblator Buria- 
nă Marin.

El își depășeș
te lunar sarcinile 
de plan cu cîte 
45—50 la sută.

1 N V
LA I. F.

PETROȘANI

Zilele trecute, la în
treprinderea forestieră 
Petroșani a avut loc o 
consfătuire de producție 
în cadrul căreia s-a ana
lizat activitatea desfășu
rată de întregul colec
tiv în perioada trecută 
din acest an, și s-au sta
bilit măsuri în scopul /a- 
sigurării condițiilor de 
muncă și realizării sar
cinilor de plan pe tri
mestrul IIL

In prima jumătate a a- 
nului, colectivul între
prinderii a depus efor
turi susținute pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Rezultatele obținute sînt 
meritorii: planul produc
ției globale a fost depă
șit cu 3,40 la sută, iar 
planul producției marfă 
cu 1,02 la sută — toate 
sectoarele forestiere rea- 
lizîndu-și pe semestrul I 
planul producției globale 
șl marfă. Merită arătat 
faptul că față de perioa
da corespunzătoare a a- 
nului trecut, producția 
globală a crescut cu 31 
la sută, iar producția 
marfă cu 45 la sută, 
creșterea producției glo
bale realizîndu-se în pro
porție de 64,5 la sută pe 
seama sporirii producti
vității muncii.

...Exploatările forestiere 
dispun de o bogată do-

Ă TÂM I NTE 
CE RECLAMĂ 
PERSEVERENȚĂ

Partida s-a încheiat cu scorul 
de 4—1 în favoarea Jiului.

• In scopul îmbunătățirii 
transportului în comun, I.C.O. 
Petroșani a primit încă 4 au
tobuze noi. In prezent parcul 
de autobuze al Î.C.O. Petroșani 
numără 83 de autobuze care 
asigură transportul în comun 
în localitățile Văii Jiului.

• Situația realizării planului in
vestițiilor social-culturale după pri
mul semestru. (pag. 2-a)

• VITRINA — portiță spre inima
cumpărătorului. (pag. 3-a)

• Scrisoarea adresată președintelui
Consiliului de Securitate de reprezen
tantul României la O.N.U. în pro
blema vietnameză. (pag. 4-a)

tație tehnică: întreprin
derea dispune de 69 fe- 
răstraie mecanice, 25 fu- 
niculare diferite, 29 trac
toare UTB, 6 autocami
oane cu trolii, 2 mașini 
de încărcat „Bolinder", 
2 mașini de cojit lemnul 
și alte utilaje. Randa
mentul acestor utilaje e 
însă sub cerințe. Astfel, 
randamentul ferăstraielor 
mecanice la doborît și 
secționat lemn a repre
zentat doar, 41; In sută din 
planul stabilit, al funicu- 
larelor „Mîneciu" — 92,9 
la sută, al autocamioane
lor cu trolii — 79 la 
sută, al instalațiilor de 
încărcat IaM.B. — numai 
51 la sută, iar a cojitoa- 
re-lor doar 7,3 la sută I 
Datorită acestei, situații, 
indicii de mecanizare Ia 
doborît și secționat re
prezintă doar 44 la sută, 
la scos-apropiat 60 la 
sută, far la încărcatul, 
lemnului numai 56 la 
sută. 1 -

Sectoarele forestiere 
și-au concentrat efortu
rile îndeosebi asupra în
deplinirii cantitative a 
planului, neglijîndu-se u- 
neori realizarea sorti
mentelor. prevăzute. Ast
fel, pe perioada respec
tivă, din 27 sortimente 
contractate, colectivul în
treprinderii a-realizat' in
tegral doar 19 sortimen-' 
te — unele sortimente ca 
bușteni de derulaj, lemn 
de foc, traverse norma
le. lemn de celuloză fag, 
mangal de bocșă,etc. fi
ind realizate doar în pro
porție de 38—90 la sută.

...Organizarea muncii 
în brigăzi cu plata în a- 
cord simplu și • acord 
global și-a cîștigat un 
bun renume în exploată
rile noasfre forestiere. 
Totuși la sectorul* Eonea 
doar 48 la. sută din efec
tiv — 8 brigăzi — este 
antrenat în acest sistem -

de lucru, la Lupeni 58 
la sută, iar la Cîmpu.Iui 
Neag și Roșia 62 și, res
pectiv, 64 la sută- din- e- 
fectiv. Acestea sînt cifre
le cu care se „mîndresc" 
conducerile sectoarelor 
forestiere respective. .In
să, la un control făcut 
de organele sindicale a 
reieșit că doar la secto
rul forestier Cîmpu lui 
Neag se plătesc munci
torii după această meto
dă, iar . restul sectoarelor 
fac salarizarea .lucrători
lor tot după sistemul 
vechi. Deci, numai for
mal se lucrează în acord 
global.

...S-ar putea spune 
multe despre calitatea 
materialului - lemnos , —> 
întreprinderea avînd nu
meroase refuzuri calita
tive de la beneficiari;, 
despre faptul că în pri
mul semestru s-au înre
gistrat 2 070 absențe , din 
care 894 nemotivate; că 
în privința activității\e- 
conomice întreprinderea 
forestieră mai are imo
bilizări în stocuri sttpra- 
normative în valoare' de
1 500 000 lei, un vdlum 
de credite restante de
2 000 000 lei; cheltuielile 
generale ale întreprinde
rii au fost depășite', cu 
360 000 lei — datorită 
volumului mare de chel
tuieli neproductive 1 ca 
dobînzi bancare, cheltu
ieli C.F.R. —penalizări 
etc. iar la salariile direc
te, s-au- făcut , depășiri’în 
valoare de 424 000 rlei- — 
ca'urmare a nerealizăril 
indicatorilor de. produc
ție.

★
> învățămintele din,-se

mestrul I să fie. folosite 
de către forestieri 'cu 
mai multă perseverență 
in lupta pentru . realiza
rea sarcinilor de-plan pe 
semestrul IL



Hl G6A DE-A IX-A SE8IUNE A SFATULUI POPULAR ORĂȘENESC PETROȘANI DEPUTĂȚII AU ANALIZAT:

SITUAȚIA Ut AUZ AR II PLANULUI INVESTIȚIILOR 
SOCIAL-CULTURALE DUPĂ PRIMUI SEMESTRU

în anii noului cincinal, Va
lea Jiului va cunoaște o dez
voltare și înflorire economică 
impetuoasă. Baza acestei dez
voltări o va constitui și în vi
itor industria extractivă car
bonifere. Colectivelor minelor 
din bazinul nostru carbonifer 
le revine sarcina de cinste ca 
in ultimul an al noului cinci
nal să extragă 8—8,5 milioane 
tone de cărbune, din totalul 
de 2tX-=22 milioane tone cit 
prevăd sarcinile celui de-al 
IXdfta Congres al Partidului 
Comunist Român pentru Indus
tria extractiva carboniferă a 
Întregii țărL

Concomitent cu dezvoltarea 
economică, localitățile Văii Jiu
lui se înfrumusețează necon
tenit prin construirea de noi 
edificii social-culturale. in pe
rioada planului cincinal in Va
lea Jiului se prevede un volum 
de investiții soclal-culturale de 
600 milioane lei, Din această 
sumă se vor construi 7030 a- 
partamehte, alimentarea gene
rali cu apă potabilă șl indus»

trials, canalizarea generală, re
gularizarea șl îndiguirea Jiu
lui și afluenților săi ți alte lu- 
criri gospodărești, edilitar» ți 
social-cultural#, 
cast an, plantai 
sncial-culturaie 
Jiului se ridică 
lei.

Afllndu-ne la 
nulul, s-fi găsit util să se ana
lizeze felul în care Cottiitetul 
executiv al Sfatului p&pular al 
orașului Petroșani s-a preocu
pat de realizarea integrală a 
planului de investiții social- 
CultUMle pe finul 1966 precum 
ți măsurile ce se cer a fi luate 
în Viitorul apropiat pentru asi
gurarea documentațiilor nece
sare în 1967. Despre aceste pro
bleme deosebit de importante 
au discutat deputății în cea 
de-a IX-a sesiune a Sfatului 
popular al orașului nostru.

in ritidurile ce urmează vom 
căuta iă redăm în mod succint 
ce au oglindit materialele pre- 
tentate In satiuhe ți discuțiile 
purtate de daputațt și invitați.

Am creat lucruri

Numai in a- 
de investiții 
pentru Valea 
la 133 905 mii

jumătatea a-

BUanț îmbucurător dar nu pe toată linia

cu
nu-

Îh dorință de a contribui la un» 
dur«r<m tn viață a vastului program 
de investiții, a sarcinilor trasam 
dă cel de-ai IX-lea Congres al parti
dului nteiru, constructorii de pt> 
lantmroie din Valea Jiului au ob
ținui rezultate bune îh munca, in 
prime jumătate a anului ei au dat 
în foiosință frumoasa Casă de cul
tură din Petroșani, au predat, 
profits ve t bal de recepție, un
măr de 51e apartamente. Pe lOCă1 
lilah însă, doar șantierele din Pe» teri 
troșAr i și Petrila și-au realizat in
tegrai sarcinile de plan pe primul 
SPffioȘtru. Constructorii de pB șâHs 
tiarele din rupem și vulcan, deși 
aveau de terminat un număr mai 
mic de apartamente, mau reușit să 
predea decît 50 la sută din

Pe îltirfeaga Vale a Jiului 
fizic la iestul apartamentelor 
Sintă astfel: 436 apartamente 
BASC cu stadiul lucrărilor la fun
dații, 546 la structura de zidărie și 
226 în faza de finisaj. Rezultă deci 
cl toate blocurile prevăzute a fi 
terminate în 1966, potrivit preve
derilor sarcinilor de plan pe acest 
aii, sint atacate. Și totuși din pla
nul fizic anual s-a realizat doar 29 
la sută, iar din planul fizic semes
trial 80 la sută.

Râffiînerea în urmă se datorește 
faptului Că din cauza nepUnerii în 
funcțiune a ăscensoarelor la blo
curile D 2 din Vulcan cu 72 apar
tamente și D 3 din Lupeni cu 60 
apartamente, ele n-au putut fi re- 
cbpțmnate. Iată deci cum acest a- 
mtaunt, ce pare mărunt ia prima 
vedete a âtîrnat greu în balanța 
fiemliZării integrale a planului pe

ele.
planul 

se pre
se gă-

primul Semestru. Conducerea gru 
pulul do șantiere mai invocă drept 
scuza, pentru nerealiZarea pianului 
flote, lipse de forță de muncă su
ficientă, procutn și a unor mate
riale importante ca : lemn., cărămidă 
normală șt prefabricate (fîșii cu go
luri), Cam Ciudată și nelalocul ei 
această scuză. Cine oare dacă nu 
chiar conducerea Grupului de șan
tiere trebuie să se preocupe do 
completarea efectivului de munci

și de aprovizionarea perma
nentă a șantierelor. CU materialele 
de CfirO au nevdie ?

Dacă în domeniul construcțiilor 
de locuințe, masurile luate de Sfa
tul populat al orașului Petroșani și 
Conducerea Grupului de șantiere, la 
indicația Comitetului orășenesc de 
partid, Sînt mehite să asigure ter
minarea 
lor 1 762 
în acest 
prezintă 
ielor de 
puncte Comerciale ele. Există bine
înțeles șl cauZe Obiective că: nea- 
sigutarea la timp a documentațiilor, 
eliberarea amplasamentelor și des
chiderea finanțării. Despre aceste 
laturi cars au frîhat realizarea pla
nului de investiții la obiectivele 
respective vom reveni în capitolul 
următor. Cert este însă faptul că 
rezultatele slabe se datoresc și or
ganizării necorăspunzătoare a mun
cii pe șantiere, indisciplinei și e u- 
năi asistențe tehnice necorăspunzS- 
tOafe. TOSte acestea au contribuit la 
obținerea unui bilanț de semestru e 
drept îmbucurător dar nu pe toată 
linia.

Și darea în folosință a ce
de apartamente planificate 
atl, îngrijorător de slab se 
situația la extinderea fețe1 
tipa, Câtlalizate, spații șl

frumoase;
SA le și păstrăm I

Cu 600 de locuri în Lupani, au fost 
terminate amfiteatrul »1 laboratorul 
de la I.M.P., două cămine studen
țești cu 800 de locuri și alte edi
ficii s&eiâl-edlturâle. Toate aceste 
construcții hu necesitat fonduri mari 
de ihVeStiții. Se cunOSc însă unele 
cazuri care dovedesc că ele nu sînt 
păstrate și îngrijite cu simt de răs
pundere de cei în folosul cărora 
au fost create. Despre acest aspect 
negativ au vorbit mai multi deputați 
în cadrul sesiunii.

Se constată că nu toți acei ce 
se mută în apartamente noi apre
ciază eforturile și cheltuielile care 
se fac pentru a li se asigura con
diții de viată cum nici n-au visat. 
Datorită nepăsării și neglijenței, în 
scurtă vreme apartamentele in care 
s-au mutat ajung într-o stare de 
nerecunoscut. Zonele verzi, casele 
scărilor sînt deteriorate sub ochii 
oblăduituri ai acestor așa ziși loca
tari. Se fac cheltui îll mari pentru 
frumos Și trainic și deci trebuie să 
luăm poziție critică împotriva celor 
ce le deteriorează — a spus depu
tatul Cotoț Iosif.

In această direcție un rol impor
tant ii au organizațiile de bază din 
cartier, grupele de partid, comite
tele de blocuri, deputății, toți acei 
ce observă asemenea atitudini. Va 
trebui creată o opinie de masă îm
potriva tuturor celor ce dovedesc 
nepăsare șl lipsă de respect față de 
bunul obștesc. Ședințele cu caracter 
educativ au intr-adevăr o mare efi
ciență dar 
folosite se 
e necesar 
evacuarea 
lament.

Pentru a menține pe timp înde
lungat șl mereu frumos ceea ea am 
construit e neceiar să dasiișutam o 
muncă educativă și de combatere a 
nepăsării și neglijenței.

dln 
»e-

Construcțiile social-culturale 
Valea Jiului au cunoscut în1 anii 
senalului un ritm impetuos de dez
voltare ți ni nd pasul în mod con
stant cu celelalte realizări. In acești 
ani au fost date în folosința oa
menilor muncii din bazinul nostru 
carbonifer aproape 6 900 de aparta
mente, 8 școli noi cu 120 sili de 
clasă la Petroșani,. Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani, un cinematograf

Organizare 
științifică 
și nu prea

îndeplinirea integrală și în ter
menele fixate a planului do inves
tiții social-culturale îh Valea Jiu
lui, reclamă în mod impȘrlos ridi
carea la un nivel superior a mun
cii constructorilor. La baza desfă
șurării întregii activități pe șantie
rele de construcții trebuie să stea 
organizarea pe baze științifice a 
producției, organizare rOtlCrellSată 
îicepind cu proiectul de organi
zare elaborat înainte de atacarea 
lucrărilor și terminînd cu ultima o- 
>erație de finisare. De organizarea 
științifică a producției depinde în 
bună măsură creșterea productivi- 
lății muncii, ritmicitatea, calitatea 
lucrărilor și reducerea prețului de 
cost,

Pe tema organizării producției au 
vorbit în cadrul sesiunii mai multi 
dcpuiati și invitați.

fî&putatul Coteț Iosjf a arătat că 
de organizarea Științifică a produc
ției pe șantiere depind nu numai 
realizările de moment ei și cele tUn 
anii viitori. O dată însă studiate Șt 
aplicate, experiențele șl metodele 
înaintate vor trebui extins* pentru 
da ei* să devihă un buh al tuturor.

Sitescu loan, Inginer șef al Gru
pului II construcții T.R.C.H, — Pe
troșani a spus :

Succesele obținute îh acest an de 
muncitorii constructori diti Valea 
Jiului silit demne de relevat. Sub 
îndrumarea organizațiilor de partid 
el au realizat o producție valorică 
mai mare cu 5 milioane lei dacît 
în 1965, iar productivitatea a cres
cut cu 6,5 la sută în comparație eu 
primul semestru
Toate acestea se datoresc organi
zării superioare a producției. Orga
nizarea muncii cere preocupare și 
gfndire permanentă și colectivă, spi
rit de inițiativă și curaj în promo
varea noului. Avem încă pe șantie
rele noastre destule rezerve interne 
nevalorificate. In prezent studiem 
posibilitatea organizării producției 
fii microralonul B-j-C din Petro
șani iar apoi, prin schimburi de ex
periența, vom extinde iot ceea ce 
vom avea bun Și la celelalte obiec
tive ce urmează să le atacăm.

din anul trecut.

Documentațiile tehnice și finanțarea să se facă la timp
Constructorii din Valea Jiului au 

început munCa îh acest an avînd 
taîgurete documentațiile 
CtOar în proporție de 73,3 la sută. 
Tim^Ul îhsă nu stă pe loc și deCi 
Viind heVrînd conducerea Grupu
lui îl de Construcții s-a Văzut pu
ți îh siluăția să-ți organizeze 
BiUtlca în funcție de documentați
ile existente. In ziua de 31 mar
tie, deci la încheierea primului tti- 
f&MtTu, procentul de posedare a 
documentațiilor s-a ridicat la 76,2 
la tută, deci exact cu 1 la sută pe 
lună. Mergînd în același ritm, în- 
AAAffînȘ el documentațiile necesare 
îndeplinirii planului de investiții 
social-culturale din acest an vor 
fi asigurate în totalitatea lor a- 
pneope de «mitul cincinalului, E 
clar el o ăsemenea „operativitate" 
IB asigurarea documentației produ
că tt«rl greutăți și perturbați! în

necesare

activitatea de construcții. Să dăm 
doar cîteva exemple de beneficiari 
ce nu au asigurat predarea la timp 
a documentațiilor tehnice atît de 
necesare Constructorilor : I.O.l.L. Pe
troșani, pentru atelierul mecanic, 
I.C.O., pentru alimentarea generală 
du apă și altele. Aceste întîrzieri 
au dus la neînceperfca lucrărilor 
respective și deci în mod implicit 
ia msihcfidtfirea în sarcinile de plan.

Un obăta&ol Iii fața încadrării în 
plftn e constructorilor Oste ți O.L.F. 
Petroșani care,' e drept, a depus 
documentația pentru silozul de 
1 000 da tone dar nu s-a gândit nici 
pînă în prezent să deschidă finan
țarea ți nici să asigure amplasa
mentul cu toate că figurează în 
planul primului semestru cu 256 mu 
lei> $1 o asemenea luctare hu poa
te fi făcută Olt ai bată din palme, 
iar în toamna silozul o să ie ne

de Iafoarte necesar tovarășilor 
OiL.F.

In vederea remedierii 
stări de lucruri, deputății 
îh 
lui 
au 
re 
nență a respectării graficelor șl 
contractelor de proiectare în așa 
iei Ca pînă la 1 ianuarie 1967 să 
fie asigurate proiectele la toate lu
crările planificate pentru antil viitor 
șl Chiar șl în perspectivă, urgen
tarea terminării proiectelor de e- 
xecutie pentru canalizarea și ali
mentari generală eu apă a Văii 
Jiului spre a se consuma integral 
fondurile alocate în acest scop 'în 
anul în cura, precum și încadrarea 
in graficele de execuție în anii ur
mători. Termenul de realizare a a- 
tester Obiective — 1 sOpteftibrie 
1866.

acestei 
Întruniți 
a Sfatu-dea de-a IX-a sesiune 

popular al orașului Petroșani 
elaborat și votat o hotărîre ca» 
prevede: urmărirea fn perma-

cînd cu toate mijloacele 
continuă pe această cale, 
ca toți locatarii să 
celor recidiviștl din

ceară
apar-

Sesiunea a IX-a a Sfatului 
populat el orașului Petroșani 
a prezentat fn fața daputaților 
bilanțul îndeplinirii planului de 
investiții aoeial-culturale pe 
primul semestru relleilnd ne
cesitatea intensificării lucrări
lor în cea de-a doua parte a 
anului 1686, a prezentat planul 
de perspectivă pe 1067 șl pen 
tru anii viitori.

In încheierea sesiunii, tova 
rășul LAZAR DAVID, prim-se- 
creter al Comitetului orășenesc 
de partid a subliniat Impor
tanța deosebită a investițiilor 
social-culturale.

Compatind activitatea din 
primul semestru al anului 
1166 cu cea din anii anteriori, 
a spus vorbitorul, vedem că 
am obținut realizări importan
te. Cifrele ce oglindesc rezul
tatele înregistrate sînt edifica
toare în acest sens. Biroul Co
mitetului orășenesc de partid 
dă o apreciere pozitivă preo
cupării constructorilor pentru 
calitatea lucrărilor
pentru volumul mare 
crări de sistematizare pe 
tieală, tencuieli exterioare 
re au dus la lichidarea In 
re măsură a restanțelor
anii anteriori. Mai avem însă 
rămîneri serioase în Urmă pen
tru a căror recuperare va tre
bui să luăm măsuri concrete 
și operative. Incepînd cu luna 
august va trebui să predăm 
cîte 360 de apartamente pe 
lună.

In centrul atenției va trebui 
să stea asigurarea din timp a 
documentațiilor și, privind în 
perspectiva anilor viitori, sta
bilirea amplasamentelor ți fi
nanțările.

Extinderea rețelei de alimen
tare cu apă potabilă este, de

executate, 
de iu- 

ver- 
ca

ma- 
din

Utilajele din dotare 
să fie folosite 
din plin

Pentru ușurarea muncii construe- I 
lorilor și creșterea productivității, 
șantierele au în dotare numeroase 
utilaje grele. Cu toate acestea, se 
întâmplă de multe ori ca atunci cînd 
se ivesc unele rătnîneti în urmă, 
conducerile , șantierelor să pună 
vina pe lipsa de utilaje. Despre fo
losirea necorespunzătoare a acestora 
nu suflă însă nimeni nici un cuvânt. 
Atacînd printre altele și această pro
blemă, deputatul Brașoveanu Vic
tor, președintele Sfatului popular al 
orașului Lupeni a reliefat faptul 
că utilajul greu de pe șantiere ar 
putea fi foarte bine folosit pe două 
schimburi. Aici, a arătat vorbitorul, 
intervine latura disciplinară. Perso
nalul ce deservește aceste utilaje 
aparține de I.PJ.P. LiveZeni și deci 
este oarecum ieșit de sub controlul 
conducerii tehnice a șantierului. 
Multi dintre mecanicii acestor uti
laje cînd sînt solicitați să efec
tueze unele lucrări ce nu le sînț•u»
pe plac, răspund t •

—- Dacă vreau fac, iar de nu 
plec.

Pentru înlăturarea acestor caZUri 
de indisciplină un rol important 
11 fiu organizațiile de partid, U.T.C. 
și sindicat de pe șantiere. Munca 
educativă de la om la om, discutarea 
acestor cazuri de indisciplină iii or
ganizațiile de partid, U.T.C. și sin- 
Hlrat din care fac parte muncitorii 
respectivi spre a ii trași la 
răspundere ar da rezultate bune. 
Cert este faptul Că o folosire mai 
deplină a Utilajelor grele din dotare 
ar dufie la îmbunătățirea substan
țială a muncii pe șantiere.

asemenea, o problemă de mare 
importanță. Cunoaștem cu toții 
că nu aVem apă suficientă și 
totuși tărăgănăm în mod ne- 
petmls aceste lucrări nereușind 
sâ cheltuim fondurile pe care 
statul nostru le-a pus la dls 
poziție fn acest scop.

In vederea lichidării rămine- 
rii in urmă a planului de in
vestiții social-culturale vor tre
bui mobilizați toți factorii. Co
mitetele executive ale sfaturi
lor populare să urmărească în
deaproape problemele ce se cef 
rezolvate șl aceasta nu prin a- 
drese Ci prin deplasări la fa
ța locului.

Realizarea integrală a planu
lui de investiții social-culturale 
pe acest an, pregătirea condi
țiilor pentru anul 1967 trebuie 
să stea mereu în centrul aten
ției. Unele lucrări planificate 
a fi realizate in anul viitor vor 
îi atacate încă de pe acum. Să 
folosim deci mai bine utilajele 
torțele de muncă, să găsim so
luțiile cele mai adecvate de 
rezolvare a multiplelor proble 
me ce ne stau în față.

Analizarea decadală, concretă 
și nu la generai, urmărirea la 
fața locului a felului în care 
sînt rezolvate cele preconiza
te, luarea operativă a măsuri 
lor hecăsere Vor da cu sigu 
radță rezultatele scontate.

Avem forțele necesare peri 
tru înfăptuirea tuturor obiecti 
velor preconizate in planul de 
investiții social-culturale, exis 
tă Voință și entuziasm. Sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, bucurîndu-ne de spriji
nul permanent al deputaților 
al tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului să pornim cu 
toții la traducerea lor în viată

D. CRiȘAN



Campionatul 
mondial de fotbal

COMENTARfl
LON-DRA 28 (Agerpres). — Go- 

mentînd meciurile desfășurate pînă 
acum în campionatul mondial de 
fotbal, cunoscutul arbitru englez 
Arthur Bills, care a Condus multe 
meciuri în edițiile precedente ale 
competiției, a spus printre altele i 
„Cele mai bune partide au foslt 
fără îndoială, întâlnirile Brazilia — 
Ungaria, Brazilia — Portugalia și 
Portugalia — Anglia. Aceste trei

■ meciuri au avut tot ceea ce se
• '“'poate cere de la un joc de fotbal:

tehnică individuală excelentă, su
turi la poartă și o tactică modernă". 

Referlndu-se la procedeul folosit 
dt unii portari de a „trage de 
timp" cînd echipa lor este în avan
taj. Bills a spus : „Gr&d că această 
infracțiune trebuie penalizată cu o 
lovitură liberă indirectă. Numai așa 
ineclul se va ’juca efectiv 90 de 
minute".

*

Echipa de fotbal a Braziliei a a- 
vut la Rio de Janeiro o primite mai 
liniștită decît se aștepta.

ba sosire, cunoscutul jucător 
Pele, a explicat astfel eliminarea e- 
ohipei sale: „N-am putut ajunge 
mai departe din cauza lipsei de or
ganizare a jocului". Apoi Pele a 
reproșat Comisiei tehnice a echi
pei faptul că nu s-a decis mai de- 
vreihe asupra formației și că nu 
s-au făcut suficiente studii asupra 
jocului celorlalte finaliste.
' «,Totuși — a . continuat Pele — 
nu am nici o îndoială asupra fap
tului că Brazilia posedă una din- 
tte Cele mai bune echipe de fotbal 
din lume. Aduceți la noi orice for
mație și o vom demonstra".

★

In schimb, echipei Argentinei, ai 
căror suporteri consideră că elimi
narea formației lor se datorește ar
bitrului, i s-a făcut o primire căl
duroasă. Rattin, căpitanul echipei, 
a declarat la sosire: „Noi atu fi 
meritat victoria. Eliminarea mea de 
către arbitrul vest-german a fost 
incorectă".

*

Vorbind despre jocul echipei sale 
din semifinale cu formația Angliei, 
Eusebio, a menționat printre altele ; 
„Ou puțină șansă am fi putut ajun
ge în finală. Cînd am plecat spre 
Anglia, nici unul dintre noi nu se 
gândea că vom concura la unul din 

, ^ptimele patru locuri și asta pentru 
. că aveam în grupă formațiile Bra-
• Ziliei și Ungariei".

★

/tee-ară, pe stadionul Wembley 
din Londra, echipele U.R.S.S. și 
Portugaliei s-au întâlnit în meciul 
pentru desemnarea focurilor 3~—4. 
Meciul s-a încheiat cu scorul de 
2—1, în favoarea echipei Portugaliei, 
care ocupă astfel locul trei, cuce
rind merituos „medalia de bronz".

GEOMETRIE SPAȚIALA la noua stație de 
transformatoare de la ParoșenL

Foto: N. MOLDOVEANU

și

sau
ne-

Dispepsia acuta
Dispepsia acută reprezintă for

ma comună a tulburărilor digestive 
care este des întîlnltă vara la su
gari.

In etiologia acostai boli îtitîlnim : 
greșelile de alimentare cantitative, 
calitative și infecțiile enterale 
pat enterale.

Boala poate debuta brusc 
lent, cu scaune muco-grunjoase,
legate, sau chiar lichide, frecvente 
(8—10 pe zi) în jet, de culoare Ver
de, însoțite de colici. Sugarul scade 
în greutate, de
vine palid, î$i 
pierde pofta de 
mâncare, tonusul 
muscular scade, 
abdomenul se 
destinde, este agitat, țipă, devine 
plângăreț (sau apatic), apare febra.

Tratamentul in dispepsia acută es
te foarte important, întrucît netra- 
tarea corectă și la timp duce la a- 
gravarea bolii și chiar la pierderea 
copilului. Măsurile de profilaxie tre
buie bine cunoscute de toate ma
mele, avînd importanță ^majoră în, 
combaterea bolii. Astfel, vor fi evi
tate infecțiile, se va administra o 
alimentație naturală, în special în 
primele 3 luni, iar la sugarii ali
mentați mixt sau artificial se vor 
întrebuința preparate industriale de 
lapte. Vor fi evitate înțărcările 
bruște mai ales vara.

In cazul cînd boala a apărut se 
va face tratamentul curativ, care 
constă din tratamentul dietetic și

VITRINA PORTITA SPRE INIMA 
CUMPĂRĂTORULUI

mărfuri fru- 
expuse cu 

și lucruri 
ned Lune

care indi- 
prețurile 

am văzut

Vitrinele magazinelor con
stituie cea mal elocventă 
carte de visit* a comerțului. 
Prin mărfurile expuse cu 
gust, vitrinele atrag cumpă
rătorii, îl pun în temă cu nou- 
tățlle din Cottier ț. Cu alte cu
vinte, vitrinele constituie por
tița spre inima cumpărltoru- 
lui.

Deunăzi m-am oprit în fata 
unor vitrine. Afn admirat ga
ma variată de 
moașe și bune,
gust, dar am văzut 
care mi-au produs 
rire. Pe etichetele 
că denumirile șl 
mărfurilor expuse
niște greșeli care te îndeamnă 
să crezi că autorii lor le-au 
făcut înadins," ca să pună în 
încurcătură cumpărătorii. Ast
fel, în vitrina magazinului A- 
limentara nr. 79 Uricani, am 
văzut o etichetă pe care scria 
cU tuș : „Pișcoturi copii". Tot 
aici am întilnit și „Șpagate", 
„TăiOțăi cu ou” și„, „Jawa”. 
Noroc că pe ambalajele măr
furilor expuse scrie 
denumirile „Pișcoturi 
copii", „Spaghete

a sugarului
să fie bine cunoscută de mamă, se 
va începe cu evacuarea conținutului 
intestinal de resturile nedigerate 
(fie prin administrarea de purgativ, 
prin efectuarea unei spălâtuti Sau 
pur și simplu prin cura de foame 
absolută — dieta hidrieă).

Alimentația de tranziție care ur
mează este urmată din vegetale an- 
tidiareice bogate în celuloză șt cu 
valoare calorică : morcovi, orez, 
mere.

Realimentarea

SFATUL 
MEDICULUI

se va face după a- 
parlția scaunului 
caracteristic, cu 
preparate dieteti
ce ca i babetirre 
(eledbti), lapte al- 
buminos, lapte

calcic, lapte acidulat. Iar la sugarii 
care au depășit vîrsta de 6 luni 
se reia alimentația cu făinoasele cu 
apă.

De reținut: Introducerea alimen
telor se face progresiv, „în scară" 
îhcepînd cu cantități mici și cres- 
cînd treptat. Vor fi < 
voile de lichide completîndu-se --- 
mentația lactată 
supă de morcov, 
sau ceai. Se vor 
B complex,

Tratamentul în 
cere o atenție deosebită atît 
partea medicului cît mai aids din 
partea marnei. Prin colaborarea ce
lor doi factori rezultatele favora
bile nu vor întîrzia

Dr. Teodora

acoperite nfe- 
letîndu-se ah- 

sau făinoasă cu 
mucilagiu de orez 
da vitamine C și

dispepsia acută 
din

să se vadă.
POPA

cu

corect 
pentru

Ouă",

„Tălțel
Jawa". 
am fi

ouă" șl „Lichior 
ce

CU
Altfel, cine știe 

foit tentați Să credem 
despre acest magazin.

In magazinele de vînzare a 
produselor textile ea și In 
cele de confecții și galanterie 
mi-a fost dat să întîlnesc alto 
mostre. Așa de exemplu, vi
trina magazinului „Țăndărică" 
din Petroșdfli expun® Confec
ții si tricotaje pentru copii în 
culori și modele variate și a- 
trăgătoâre. Dar Cînd privești 
etichetele care indică denu
mirea articolelor, te indignezi 
pur și simplu, lată cîteva: 
„Palton copi", „Costum bă
ieții", „Săpeli COpii".

„Țăndărică", dacă te știi atît 
de slab la limba rom&nâ, prb- 
cură-ți îndreptarul ortografic. 
Cu acest îndreptar pe masă, 
vei evita greșelile și te vei 
deprinde să scrii corect. A» 
ceeași recomandare și pen
tru vitrineorii magazinelor 
de produse textile din Petro
șani, Lupehi, Vulcan și Uri- 
cafti, ai magazinelor de în
călțăminte șl de jucării, de 
galanterie șl cu autoservire, 
baca aranjatorii de vi
trine ar stăplni mai bine re
gulile ortografice, nu am îl 
invitați SB cumpărăm „poșe
te paie", „urs import" (care 
nici măcar nu seamănă cu 
un urs... autohton), apoi „gen
ții voiaj", „pantaloni Buprfi- 
els", „conopidă în 
„carne porc în suc 
„Țes golf", „pantofi 
tite", „păpuci casă”, 
ca imp.", „tren cu 
imp.", „Șaten coton 
Unp.“.

Să ne oprim puțin 
prescurtării cuvintelor 
și imprimat, cere a fâst făcută 
în același fel i Imp.

Privind produsele textil» 
prezentate eu gust rafinat, te 
întrebi: Abrevierea imp. se 
referă la faptul Că țesătura 
respectivă est® imprimata ori

■ i ■

saram", 
propr", 
împle- 

„Rusai- 
vagon 

„Egipt"

asupra 
import

la faptul că ea ptOVlfl* din 
import V Și eum aceeași pre
scurtare se găsește $1 pe e- 
llcheta trenului cu vagoane 
expus în vitrina magazinului 
de jucării, ta întrebi din nou : 
O fi și această jucărie... im
primată ?

Iată cite confuzii se pot 
produce ca urmare a neres- 
peetării regulilor elementare 
de scriere. Etichetele scrise 
în acest fel nu fac decît să 
deruteze pe cumpărător.

Dacă este obligatorie eti
chetarea tuturor mărfurilor, 
chiar și a celor ambalate, cum 
sînt pastele făinoase, conser
vele, băuturile, atunci texte
le etichetelor să fie scrise 
corect, lămuritor pentru a nu ' 
deruta cumpărătorul.

Și acum o ultimă problemă. 
Magazinul „Menajul" din 4> 
rașul Petroșani și-a fă-cUt un , 
bun obicei din a presanta 
noutățile folosind un panou 
care atrage atenția. Salutară 
formă de a aduce la cunoș
tința gospodinelor noutățile. 
Rău e însă faptul că etiche
tele unor mărfuri expuse în 
vitrina acestui magazin sînt 
decolorate și nu se mal pot 
distinge denumirile obiecte
lor expuse. (Exemplu ; gălea
tă specială pentru resturi me
najere, care se confundă cu... 
bidonul de păstrat untură).

Vitrineorii Și toți acel Care 
se ocupă cu aranjarea vitri
nelor și, respectiv, prezenta
rea mărfurilor și scrierea e- 
tichetelor cu denumirile arti
colelor puse în vînzare, să 
nu uite că scrierea, ca și 
vorbirea corectă, reprezintă 
pentru oricine un fel de carte 
de recomandare, că ortogra
fia, ca și gramatica, nu admit 
indulgență. Nici graba, nici 
alte motive invocate nu scu
ză uh scris care produce di
ficultăți în citire, confuzii și 
chiar ilaritate.

Margareta MICA

Lapte proaspăt pasteurizat
Primiți zilnic la domiciliu pe bază de 

abonamente decadale, chenzinale sau lu
nare, cu plata anticipat.

Abonamentele se fac pentru cartierele 
„Carpa(i“ și „Livezeni" din Petroșani, la se
diul Direcțiunii O. C. L. Alimentara Petro
șani, sfr. Republicii nr. 102, telefon 270.

medicamentos Și pe care*I vom fade 
numai la indicația și sdb directa su
praveghere a medicului pediatru.

Dieta în dlspepâie, care trebuie

medic pediatru Petroșani

N. R. Modul de preparare a ali
mentelor dietetice va forma subiec
tul unui articol viitor.

PROGRAM
30

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Muzică interpretată de 
fanfară; 7,30 Muzică ușoară; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Emisiune de fol
clor; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului: Tra
tamentul balnear al reumatismului; 
9,35 Cînlă Ileana Conștantinescu,-
9.45 Două balade pentru violoncel 
și pian de Louis Delune; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 Ansambluri 
artistice școlare,- 10,15 Cîntăreți ai 
plaiurilor iloaStre; 10,30 EMISIUNE 
MuzicalA Pentru școlari,- 
10,55 lucrări Concertante de Mo- 
zârl; 11,20 Revista literată radio; 
12,00 buletin de știre 12,10 
Opereta pe scena Teatrului muzical 
din Brașov „Ana Lugojana" de Fi
laret Barbu,■ „Rose Marie" de Friml; 
„Văduva veselă' de Lehar; „Vaga
bonzii" de Ziehrer; 12,30 La micro
fon, grupul vocal folcloric din co
muna Fierbinți, regiunea București;
12.45 Suita Simfonică „Picturi de Gri- 
Sjttfescu" de Ion Hartularv-Daralee;

DE RADIO
iulie

13,13 Compozitorii noștri cîntă dra
gostea; 13,30 Muzică populară ce
rută de ascultători; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 14,08 
Piese concertante de estradă; 14,40 
Arii din operete; 15,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 15,30 Calei
doscop muzical; 16,00 TRANSMI
SIUNE SPORTIVĂ : Finala campio-, 
natului mondial de fotbal; 17,45 
Cîntă pentru dvs. Lucky Marinescu,- 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Flori, dra
goste și muzică; 18,40 ȘTIINȚĂ, 
tehnică, fantezie; 19,00 d me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert 
de melodii românești; 21,05 Sport;
21,45 Din melodiile celui de-ai IV-lea 
Concurs și Festival de muzică 
ușoara românească „Mamaia — 
1968"; 21,45 Piese pentru vioară de 
Kreisler,- 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Ruletin meteorologic,- 22,20 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dicteleviziunii,- 22,45 Doriți să dan
sați ? Sînteți invitații noștri; 23,52 
BULETIN DE ȘURI.

CINEMATOGRAFE
30 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembriet Co
răbiile lungi,- Republica: O Clasă 
neobișnuită; LONEA — Minerul: Vi
zita,- 7 Noiembrie: Cineva acolo sus 
mă iubește; CRIVIDIA : Ne asumăm 
răspunderea; LUPENi — Cultural! 
In genunchi mă întorc la tine,

TELEVIZIUNE
29 iulie

18,00 Emisiune pentru Copii și 
tineretul școlar : — Frumuseți de 
vară — emisiune de versuri. — 
Atențiune 1 Fiți gata I Porniți I în
treceri de triciclete, trotinete, bici
clete. — înotul în zece lecții (VIII).; 
19,00 Telejurnalul de seară; 19,15 
Galeria instrumentelor : Pianul; 19,30 
Dicționar de personaje. Litera „C"; 
20,00 Săptămîna,- 21,00 Avanpremie
ră- 21,15 Teleglob ■— emisiune de 
călătorii geografice. Itinerar iugos
lav; 21,45 Recitalul sopranei Arta 
Florescu,- 22,15 Parada vedetelor i 
Michele; 22,30 Telejurnalul de noap
te; 22,40 Buletinul meteorologic; 
22,45 închiderea emisiunii.

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească următoa
rele condiții: sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să nu \ 
curgi benzină din rezervor, sitele să fie curate șl să nu fie deterio
rata, sticla ia nu fie spartă sau crăpata, închizătorul magnetic să fie 
blocat Utilul și apriniMtorul 1* funcționeze perfect, vtrîul ctrligulul să nu 
lovească silele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie sâ aibă Închizătorul mag
netic blocat iar globul de protecție să nu fie spart saU crăpăt



STEAGUL ROȘU

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

ÎN TURCIA

Scrisoarea adresată președintelui Consiliului 
de Securitate de reprezentantul României 
la O.N.U. în problema vietnameză

La Izmir
(Urmare din pag. 1-a)

In continuare au fost vizitate ves
tigiile Efesudui, unul dintre cele mai

Dineul oferit 
de guvernatorul Izmirului

In cursul după-amiezii, președin
tele Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ceilalți membri ai delega
ției guvernamentale, s-a întors la 
Izmir unde l-a vizitat pe Sekeriya 
Celikbilekli, guvernatorul Izmirului, 
și pe Osman Kibar, primarul ora
șului. Seara, guvernatorul Izmiru
lui a oferit în saloanele hotelului 
„Efes" un dineu în cinstea pre

Realizarea planului semestrial 
de stat

In R. P. Bulgaria
SOFIA 28 (Agerpres). — In co

municatul Direcției Centrale de Sta
tistică a R. P. Bulgaria cu privire 
la rezultatele îndeplinirii planului 
pe primul semestru al anului 1966, 
se arată că producția industrială a 
țării se dezvoltă în ritm rapid. Pla
nul producției industriale a fost 
depășit cu 6,2 la sută. Față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, în primele 6 luni ale aces
tui an producția indifstrială a Bul
gariei a crescut cu 15,5 la sută. 
S-au produs cantități mai mari de

In R. S. Cehoslovacă
PRAGA 28 (Agerpres). — La Pra- 

ga a fost dat publicității comuni
catul Comisiei Centrale de control 
popular și statistică cu privire la 
rezultatele dezvoltării economiei na
ționale în primul semestru al aces
tui an. Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, volumul 
producției industriale a crescut cu

PE SCURT
9 BUDAPESTA. La 28 iulie, 

ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, a 
sosit la Budapesta într-o vizită 
oficială de trei zile.

• PARIS. După cum infor
mează cotidianul economic 
francez „Les Echos", în ultima 
vreme aproximativ 10 000 de 
muncitori din țările membre ale 
Comunității europene a cărbu
nelui și otelului au rămas fă
ră lucru oa urmare a închide
rii parțiale sau totale a unor 
mine sau uzine siderurgice.

• TEHERAN. De cîteva zile 
la Teheran termometrele înre
gistrează o temperatură de 43 
de grade în timpul zilei. A- 
ceasta este cea mai mare tem
peratură înregistrată în ultimii 
19 ani. Mai multe persoane 
s-au îmbolnăvit de insolație.

• BONN. La Bonn s-a a- 
nunțat că Consulatul R. F. 
Germane de la Alep (Siria) și-a 
încetat activitatea. Această ho- 
tărîre, relatează agenția France 
Presse, a fost luată de guver
nul vest-german ca urmare a 
cererilor repetate ale guver
nului sirian, care, după cum 
se știe, a rupt relațiile diplo
matice cu R. F. Germană. 

bogate și înfloritoare orașe ale lu
mii antice în perioadele elenistică 
și romană.

ședintelui Consiliului de Miniștri 
al României.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale și persoanele ofi
ciale turce, care însoțesc delegația 
română, precum și personalități din 
orașul Izmir.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, cor
dială, guvernatorul Izmirului și mi
nistrul de externe al României au 
rostit toasturi.

energie electrică, cărbune, fontă; 
oțel, îngrășăminte azotoase, produ
se chimice, ciment, țesături de 
bumbac și de lînă, produse ali
mentare.

In primul semestru al anului, pla
nul comerțului cu amănuntul a fost 
îndeplinit în proporție de 103,1 la 
sută. Planul de vînzări Către popu
lație a fost depășit cu 56 milioane 
leva.

Planul de export a fost depășit 
cu 14 la sută, iar cel de import cu 
8,9 la sută.

8,1 la sută, iar planul pe acest se
mestru al producției industriale 
globale a fost depășit cu 2,6 la 
sută. Planul de extracție a cărbu
nelui a fost îndeplinit în proporție 
de 100,4 la sută, planul producției 1 
de energie electrică — în propor
ție de 107,3 la sută, iar cel al in
dustriei otelului — cu 104,2 la su
tă. Productivitatea muncii a cres
cut în întreprinderile industriale cu 
5,5 la sută.

Totodată, în comunicat ■ se arată 
că datorită schimbării programelor 
de producție, sau scăderii cererii, 
s-a redus într-o oarecare măsură 
producția de utilaj pentru laminoa
re, producția de tractoare, televi
zoare și mașini de spălat.

In ce privește agricultura, a spo
rit productivitatea în domeniul creș
terii animalelor. Se apreciază că 
recolta de cereale din acest an va 
fi cea mai bogată recoltă din ani: 
postbelici.

Mexicul nu intenționează să se alăture la alianța militară 
a țărilor latino-americane propusă de S.U.A.

GIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — In principalele ziare me
xicane au apărut în ultimele zile 
articole în care se subliniază că 
Mexicul nu are nici o intenție să 
se alăture unui paiet militar în 
America Latină, care ar face ca po
litica sa să devină dependentă de 
aceea a Statelor Unite. Aceste po
ziții au fost exprimate în legătură 
cu o declarație făcută de ministrul 
apărării al S.U.A., Robert McNa
mara, într-o recentă ședință secretă 
a Camerei Reprezentanților privi
toare Ia „eforturile S.U.A. de a rea
liza o strînsă alianță militară cu 
țările latino-americane, similară pac
tului N.A.T.O.".

NEW YORK 28 (Agerpres). — Ea 
27 iulie a. c„ reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste Ro
mânia pe lingă O.N.U., ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a trans
mis președintelui Consiliului de Se
curitate al O.N.U., în numele gu
vernului român, o scrisoare în le
gătură cu mesajul adresat la 30 
iunie a. c. de reprezentantul State
lor Unite ale Americii la O.N.U. 
în problema vietnameză.

Guvernul român — se arată în 
scrisoare — consideră că mesajul 
din 30 iunie al reprezentantului 
S.U.A. la O.N.U., care a fost difu
zat ca document al Consiliului de 
Securitate, constituie o nouă în
cercare de a justifica acțiunile a- 
gresive ale S-U-A. împotriva R. D. 
Vietnam. Bombardamentele repeta
te împotriva capitalei Hanoi, a por
tului Haifong și a altor regiuni cu 
populație densă din Republica De
mocrată Vietnam marchează o nouă 
fază deosebit de periculoasă a con
flictului, reprezintă o amenințare 
serioasă a păcii șî securității în 
Asia de Sud-Est și în întreaga 
lume.

După cum este cunoscut, po
porul și guvernul român, profund 
atașate principiului potrivit căruia 
fiecare popor are dreptul sacru de 
a-și hotărî în mod liber soarta, fără 
nici un amestec din afară, sînt so

VIETNAMUL DE SUD

Forjele patriotice continuă să atace 
trupele americano-saigoneze

SAIGON 28 (Agerpres). — Forțele patriotice din Vietnamul de sud 
au continuat joi să lanseze atacuri asupra trupelor americano-saigoneze 
dislocate în diferite provincii provocînd inamicului pierderi importante.

O O unitate patriotică â atacat și 
distrus joi un post întărit al arma
tei saigoneze, situat ia 28 km de 
Saigon. Trupele americano-saigone
ze au suferit importante pierderi în 
luptele angajate în regiunea de 
coastă, în apropierea localităților 
Thanh Binh și Tuy Hoa.

O Agențiile americane de presă 
relevă creșterea considerabilă a 
pierderilor în oameni și materiale

Proteste împotriva intervenționiștilor
ROMA 28 (Agerpres). — Apro

ximativ 10 000 de cetățeni italieni 
au manifestat miercuri pe străzile 
Romei, în semn de protest împotri
va agresiunii S.U.A. în Vietnam, 
Demonstranții purtau pancarte cu 
inscripții condamnînd bombardamen
tele efectuate de aviația americană 
asupra teritoriului vietnamez și ce- 
rînd retragerea trupelor S.U.A. din 
Asia de Sud-Est.

După cum scrie ziarul „El Dia", 
declarațiile făcute de McNamara 
reprezintă o nouă fază în escalada
rea militară a Statelor Unite, de 
data aceasta pe continentul latino- 
american. Ziarul „Excelsio" scrie că 
ideea acestui pact militar a fost 
lansată, pentru prima oară, în cursul 
perioadei „războiului rece" și a fost 
reluată cu prilejul dezbaterilor pri
vind revizuirea Cartei O.S.A. îm
preună cu alte state din America 
Latină, Mexicul a rezistat cu fer
mitate planurilor Pentagonului. A- 
ceastă poziție a fost exprimată, în 
special, cu prilejul discuțiilor ce 
au avut loc în legătură cu cererea 
S.U.A. d'e creare a unor forțe per
manente interamericane. Ideea a fost 

lidare cu lupta eroică a poporului 
vietnamez pentru apărarea inde
pendenței și libertății patriei sale.

Sprijinind pe deplin punctul de 
vedere al guvernului R. D. Viet
nam în legătură cu soluționarea 
conflictului din Vietnam, guvernul 
român consideră că intensificarea 
războiului aerian al S.U.A. împo
triva Republicii Democrate Vietnam 
și a operațiunilor militare în Viet
namul de Sud reprezintă o nouă 
confirmare a faptului că așa-numi- 
ta „campanie de căutare a păcii" 
este menită doar să ascundă opi
niei publice acțiunile agresive ale 
S.U.A., o încercare de a impune 
poporului vietnamez condițiile „tra
tativelor necondiționate" ale S.U.A. 
Guvernul Statelor Unite ale Ame
ricii nu poate camufla intensifica
rea agresiunii în Vietnam prin cu
vinte despre ppce.

Guvernul român este de părere 
că examinarea pe plan internațio
nal a actelor de război în Vietnam 
ține de competenta Conferinței de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina, ale cărei prevederi Sta
tele Unite au obligația de a le res
pecta cu strictețe.

Statele Unite trebuie să încete
ze imediat războiul agresiv din 
Vietnam, să respecte drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez la pace, independență 

de luptă suierite de trupele ameri
cano-saigoneze în această săptămî- 
nă în provincia din nordul Vietna
mului de sud. Numărul morților a- 
mericani s-a ridicat, potrivit agen
ției Associated Press, de Ia 65 la 
136, iar număru1 răniților a crescut 
cu 210 în ace. perioadă. Saigo- 
nezii au pierdut, ie asemenea, po
trivit aprecierilor americane, 195 de 
oameni — uciși în acțiune, iar alți 
42 au fost dați dispăruți.

LONDRA 28 (Agerpres). — Un 
grup de treisprezece deputați la
buriști și numeroase alte persona
lități ale vieții politice din Anglia 
au semnat o declarație publicată 
joi de „comitetul britanic pentru 
Vietnam", în care cer guvernului 
englez să se disocieze total de po
litica dusă de S.U.A. în Asia de 
Sud-Est.

reluată recent, mai ales după lovi
tura de stat militară din Argentina, 
care a facilitat planul creării unei 
axe militare între Rio de Janeiro și 
Buenos Aires.

După cum scrie ziarul „El Dia", 
pactul militar al țărilor latino-ame
ricane cu S.U.A. va aduce Statelor 
Unite două avantaje principale : 
crearea unui instrument, în scopul 
unor intervenții arbitrare în pro
blemele latino-americane și a unei 
surse de materii prime, și carne de 
tun în eventualitatea unui conflict 
pe plan mondial. Declarațiile făcute 
de McNamara au avut ecouri ne
favorabile și în multe alte țări la
tino-americane, în special în Vene
zuela și Columbia. 

națională, unitate și integritate te
ritorială, să pună capăt imediat, de
finitiv și necondiționat bombarda
mentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam, să înceteze inter
venția armată în Vietnamul de sud, 
să-și retragă trupele lor și ale sa
teliților lor din Vietnamul de sud, 
să lichideze bazele militare ameri
cane din această tară, să recunoas
că Frontul Național de Eliberare 
drept singurul reprezentant auten
tic al populației din Vietnamul de 
sud, să recunoască dreptul poporu
lui vietnamez de a-și rezolva sin
gur problemele sale fără amestec 
din afară, în conformitate cu as
pirațiile sale naționale.

Reprezentantul român a cerut ca 
scrisoarea să fie difuzată ca docu
ment oficial al Consiliului de Secu
ritate.

SaiUnla Consiliulai it llnlnil 
al B. P. Polone

n
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. (anunță că la 27 iulie 
a avut loc o ședință a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, care a 
examinat și a adoptat documentele 
referitoare la proiectul planului 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1966—1970.

Proiectul de lege cu privire la 
planul cincinal va fi prezentat în 
luna august a. c. spre discutarea 
Seimului.

Succese în dezvoltarea 
economică a Algeriei

ALGER 28. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: Ca
mera de comerț și industrie a Al
geriei a dat publicității o statistică 
privind dezvoltarea economică a 
țării pe anii 1964—1965. Potrivit 
datelor, producția de cereale s-a' 
cifrat la 20 milioane quintale, pro
ducția de vin a înregistrat o preș- ‘ 
tere de 4 milioane hectolitri Ț iar 
suprafețele plantate cu citrice, în 
special cu portocali, au crescut de 
la 25 750 hectare la 32 590 ha. In 
perioada la care se referă statistica. 
Algeria a exportat 2 159 693 ds> 
quintale citrice.

.COSMOS-126-
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Ea 

28 iulie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-126". Ea bordul sa
telitului a fost instalată aparatură 
științifică destinată explorării spa
țiului cosmic conform programului 
anunțat de agenția TASS Ia 16 
martie 1962.

Programe de televiziune 
în culori transmise 
de la Paris la Lisabona

PARIS 28 (Agerpres). — Televi
ziunea franceză a efectuat pentru 
prima dată o retransmisie a unor 
programe de televiziune în culori 
de la Paris la Lisabona. Pentru a- 
ceasta au fost folosite 36 stații re
leu, care au preluat emisiunile în 
sistemul francez Secam, prin Tou
louse, Barcelona, Madrid și pînă 
la un hotel din Lisabona, unde a- 
ceste emisiuni au putut fi urmărite 
pe 6 ecrane de televiziune. Recep
ția a fost deosebit de bună.
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