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' nădejde ai briga
dierului PL A VI
ȚA GHEORGHE, 
de la sectorul III 
al exploatării — 
minerii 
Teodor, 
loan și
Gheorghe — po
zează fotorepor-. 
ferului înainte de 
a intra în mină.

Voicu
Istrate

Pană

DIN VALEA JIULUI 
VA EI LA NIVELUL

PREVĂZUTERITMURILOR

avut Ioc dezbaterea sarcinilor ce

CINAI
In cadrul C.C.V J. a

revin unităților combinatului în cursul planului cincinal 
1966—1970 și a cifrelor de plan pe anul 1967. La adunarea, 
ce a avut Ioc cu acest prilej, au participat cadrele de 
conducere din C.C.V.J., șefii exploatărilor miniere și ai ce
lorlalte unități economice ale combinatului iar ca invitați 
secretari ai comitetelor de partid, președinții comitetelor 
sindicatelor, secretarii comitetelor U.T.C. din unitățile mi
niere. Au fost prezenți, de asemenea, tovarășul ROȘCA NI- 
CODIM, secretar al Comitetului regional P.C.R., membri ai 
Biroului Comitetului orășenesc de partid, activiști din apara
tul C.C. al P.C.R., delegați din partea Ministerului Minelor, 
instituțiilor centrale de stat și ai organizațiilor de masă. După 
deschiderea adunării de către tovarășul GHIOANCA VIC
TOR, secretar al Comitetului orășenesc de partid, a luat cu
vîntul tov. ing. ILIESCU GHEORGHE, director tehnic al 
C.C.V.J., care a prezentat referatul privind îndeplinirea prin
cipalilor indicatori de plan pe primele 7 luni ale anului 
1966, cerințele ce Ie impune realizarea integrală a sarcinilor 
anuale; principalele sarcini ale planului cincinal și ale pia
nului pe anul 1967 și măsurile de realizare a acestora. Tov. 
K'ORM'O'CZKY IO AN, inginer șef al CC.V.J., a prezentat f^oi

In conti- 
secretari 

de masă.

planul M.T.O. al combinatului pe anii 1966—1970. 
nuare,. au luat cuvîntul șefii exploatărilor miniere, 
ai comitetelor de partid, activiști al organizațiilor 

Redăm in continuare o relatare a dezbaterilor.
4. l t. - w

marilor înfăptuiriChezășia
Cunosc-înd din timp sarcinile ce 

le revin în primul an al cincinalu
lui, colectivele unităților G.G.V.J., 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, au elaborat 
măsuri . eficiente pentru realizarea 
lor și, aplicîndu-Ie cu stăruință, au 
reușit să obțină în primele 7 luni 
ale anului 1966 rezultate meritorii.

Planul producției globale pe 
C.C.V.J. a fost îndeplinit, în peri
oada analizată, în proporție de 102,3 
la sută, al producției marfă în pro
porție de 102,2 la sută, iar al pro
ducției marfă vîndută și îijcasată 
în proporție de 101,9 la sută. In 
primele 7 luni, minerii Văii Jiului 
au extras peste prevederile planu
lui 41 620 tone cărbune, au reali
zat o productivitate de 1,299 to- 
ne/poșt, față de 1,251 tone/post pla
nificat. Deci, de menționat că în
treaga producție realizată peste 
plan s-a obținut pe seama depăși
rii sarcinii de creștere a produc
tivității muncii. Ca urmare, s-au 
înregistrat realizări însemnate și 
la indicatorii economico-financiari, 
economiile obținute în primul se
mestru cifrîndu-se la 11 293 000 lei,

iar la beneficii s-a obținut un.plus 
de 12 658 000 lei. Succesele merito
rii obținute la principalii indicatori 
tehnico-economici reflectă munca 
plină de avînt a colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
voința lor unanimă de a obține 
din primul an al cincinalului rea
lizări cît mai mari, precum și efi
cienta strădaniilor depuse de ca
drele tehnico-inginerești pentru

(Continuare in pag. 2-a)

După prima decada
E.D.M.N. la înă

de 
în
de 
in-

Față de numărul zile 
lor lucrate, procentul 
32 la sută ar marca 
deplinirea sarcinilor 
către sectoarele de
vestiții. Insă numai două 
sectoare se pot mîndri, 
deocamdată, cu depăși
rea acestui procent: cel 
de la Dîlja (36,5 la sută) 
și Paroșeni (41,6 la sută).

Așa că E.D.M.N.-ul se 
află la înălțime. Celelal
te sectoare s-au apropiat 
doar de îndeplinire : Lo- 
nea înregistrînd 27,7 Ia 
sută, Aninoasa 23 la sută. 
Vulcan 25,3 la sută, Lu- 
peni 30,3 la sută și Uri- 
cani 29,1 Ia sută. Rezultă 
pe C.C.V.J. un procent a- 
proape satisfăcător : 30,1 
la sută.

Clasamentul hărniciei
Pe exploatări...

1

Față de 
plăti 

%

Față de 
angajament

%

Urîcanî 102,7 10Q
Lonea 101,7 101
Lupeni 101,6 100

...și sectoare
IX Lupeni 113 112
VI Vulcan 110 110
I Lupeni 110 109
I Lonea 10? 106
I Uricani 107 105
V Lupeni 107 104

III Lupeni 105 105
III Lonea 105 104
IV Lonea 104 103

@MvtitetuL (Le. uipii ui aețiime^
’....................................... I
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Ținuta cartierelor de locu
ințe a preocupat mult comi
tetele executive ale sfaturi
lor populare, pe deputați și 
comitetele de blocuri care 
au tăcut eforturi însemnate 
pentru asigurarea curățeniei, 
înfrumusețarea orașelor. Una 
dintre cele mai frumoase ac
țiuni este formarea comite
tului de copii într-o circum
scripție electorală din cartie
rul Livezeni: deputata Vuia

Maria a antrenat copiii cir
cumscripției pentru menține
rea ordinei și curățeniei în 
jurul locuințelor lor. Iată ci- 
teva secvențe din caietul de 
evidență al acestui comitet : 

...In 25 iunie s-a organizat 
o acțiune de muncă patrioti
că cu participarea a 17 co
pii : Moldovan Ladislau, Do- 
ja Ladislau, Poelincă Maria, 
Kafai Susana, Kafai Alexan
dru, Poelincă Gheorghe,r

Comitetul de copii împreună cu conducătoarea lor la o oră culturală.

«N - i
■
ax.
* 1

elincă loan, Moldovan Viori
ca, Băzăvan loan. Birioni 
loan, Lakodi Carol, Tăios 
Silvia, Tăios Constantin, Ko
vacs lolan, Lakodi Balasz și 
Moldovan Ioan.

...La 23 iulie o altă muncă * 
patriotică (prezenți, tot co
piii), după care s-au vizionat 
diafilme in „sala" scării blo
cului 1. Operator: Kovacs 
losjf. Au rulat: „Fala babei 
și făta moșului", „Aii Baba 
și cei 40 de hoți", „Matei 
Gîscarul". După vizionare s-a 
făcut curățenie in casa scării.

...26 iulie 1966. S-a organi
zat o muncă patriotică după 
care a fost vizionat diafilmul 
„Făt-Frumos din lacrimă" și 
altele...

...Aceste acțiuni lăudabile 
ale copiilor se repetă aproa
pe zilnic. Ele contribuie în 
mod substanțial Ia menține
rea curățeniei cartierului și 
totodată la educarea copiilor 
pentru frumos, la crearea spi
ritului gospodăresc. Deputata 
Vuia Maria — ca o mamă 
adevărată — este mereu fn 
mijlocul acestor copii. Merită 
relevat faptul că și părinții 
copiilor sprijină din plin ac- 
țiuhile întreprinse de fiii lor.

i

BARBU MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)
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Salvarea
Pe oceanul aerian a! 

patriei noastre își exe
cută cu abnegație și 
pricepere misiunea și pi- 
loții detașamentelor ae
robuzelor „Aviasăn". A- 
nual, în decursul celor 
peste 24 000 de ore de 
zbor, ei transportă circa 
1000 de bolnavi, ceea 
ce. înseamnă tot atîtea 
misiuni. De asemenea, 
ei parașutează o canti
tate însemnata de medi
camente, singe conser
vat și seruri. In rindu- 
rile de față, stimați ci
titori, vă vom relata cî
teva aspecte din viața 
și activitatea celor care 
execută aceste 
îh slujba 
for.

misiuni
vieții oameni-

*

fn halat alb 
la patul unui 
Inima acestuia

Un om 
veghea 
bolnav, 
bălea ostenită, iar pul
sul era tot mai slab. Cu

unui om
inainte in

ia spitalul
puțin timp 
sese adus 
din Cîmpulung-Moldove- 
nesc mecanicul V. B., de 
la un parchet forestier 
din apropiere. Un acci
dent îi provocase arsuri 
grave. Se impunea de 
urgență o intervenție 
chirurgicală. Dar pintîu 
aceasta era nevoie sd 
fie adus tocmai de ia 
Iași un medic specialist 
precum și medicamente.

Minutele treceau ne
miloase și starea bolna
vului se înrăutățea.

Exista o soluție... Dar 
cine se va încumeta să 
înfrunte furtuna care Se 
deslănțuie cu toată fu
ria ?

— Alo I Aviasanul! 
Viața unui om este în 
pericol.

GH. C. AGIU 
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)

ÎNSEMNARE

SE POATE Șl MAI BINE
Programele de televiziune atrag zi de zi- noi 

mase de simpatizahți: într-o singură lună,, iulie, 
s-au vîndut 1 800 televizoare de cele mai diferite 
producții. Este un fapt pozitiv care merită evi
dențiat, pentru că familia posesoare de televi
zor, alte familii vecine sau înrudite care frec
ventează respectiva locuință, vizionează seara 
bogate programe cultural-educative care le * ri
dică nivelul de cunoștințe generale.

Televizorul este deci o adevărată binefacere în 
casa omului, un obiect valoros, care trebuie în
grijit și prețuit...

Aici însă, mai există probleme de discutat. Iată 
cîteva din ele.

In magazin, după încercarea televizorului cum
părat, trebuie să primești, printre altele, și in- 

- strucțiunile de folosire și îngrijire a aparatului 
respectiv. Din păcate, unitățile O.C.L. Produse 
industriale Petroșani nu respectă hbtărîrile res
pective ci „livrează" cumpărătorilor de televi
zoare din import (TEMP-6) niște „instrucțiuni" 
cafe sint departe de ceea ce trebuie să fie. Ast
fel, în nici un punct al acestor „instrucțiuni" nu 
se explică la ce folosesc diferitele butoane ale 
aparatului, cum trebuie manipulate și lucrat cu 
ele, ce influență' reciprocă au ele și cum, cînd 
NU trebuie folosite I

(Continuare în pag. 3-a)
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CITIȚI tN PAGINA 4-A
Congresul internațional de psihologie. 
Ședința Consiliului de Miniștri al Franței. 
Importante succese repurtate de forțele pa-

♦
♦
♦

triotice sud-vietnameze.
+ O remaniere surprinzătoare a guvernului 

britanic.
+ Divergențe între Balaguer și militarii ex

tremiști.
+ Satelitul american „Lunar Orbiter" s-a în- 

înscris pe traiectoria stabilită.



Eitracfia dc cărbune dki Valea Jiului 
va II la nivelul ritmurilor prevăzute de cincinal

(Urmate din pag. l-a)

perfecționarea organizării produc
ției și a muncii. Bilanțul obținui 
la această primă etapă a cinci
nalului constituie o temelie solidă 
a ritmurilor Înalte ce le avem de 
atins In anii următori — o cheză
șie a unor înfăptuiri și mai mari, 
pe măsura prevederilor cincinalu
lui. Dar chezășuirea înfăptuirilor 
viitoare reclamă, în același timp, 
eforturi susținute pentru valorifica
rea largă a rezervelor interne, a 
capacității de producție, pentru a- 
algurarea premizelor sigure ritmu
rilor viitoare, în fiecare unitate mi
nieră. Or, în această direcție șînt 
încă multe de făcut.

Obiective 
ale strădaniilor 
de viitor

Referatul prezentat din partea 
conducerii combinatului, discuțiile 
purtate de partlcipanți au subliniat 
problemele majore ale exploatărilor 
miniere a căror soluționare condi
ționează în mod hotărîtor îndepli
nirea sarcinilor de viitor.

O necesitate de primă importan
tă este realizarea integrală a pla
nului de investiții. Sarcinile planu
lui fizic lâ acest capitol au fost 
realizate în primele 7 luni doar în 
proporție de 97,3 la sută; rămîne- 
reă în urmă provine de la minele 
Vulcan, Uricani, E.D.M.N. și Ani- 
noasa.

Pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă s-au aplicat măsuri supli
mentare la fiecare exploatare mi
nieră care vor asigura recuperarea 
și realizarea integrală a lucrărilor 
miniere prevăzute pe anul în curs. 
Dar, ceea ce constituie încă motiv 
de îngrijorare pentru mai multe 
unități sînt lucrările de suprafață, 
multe cu serioase rămîneri in ur
mă. Astfel, planul punerii în func- 

în primele 7 luni n-a fost rea
lizat de antreprenorul general 
T.CAI.M. la construcții-montaje de 
la suprafață decît în proporție de 
6,18 la sută. Din 29 obiecti
ve prevăzute a se pune în func
țiune nil s-au realizat decît 17.

Terminarea și punerea în funcțiu
ne a acestor lucrări în trimestrul 
IH este absolut necesară. In caz 
contrar ele vor determina amîna- 
rea altor lucrări care influențează 
direct producția.

Rămîneri în urmă după 7 luni 
sînt și la lucrările de pregătiri, 
respectiv cu 2 460 m 1, care pro
vin de la toate exploatările, cu 
excepția minei Uricani și E.D.M.N. 
Se impun, deci, măsuri urgente 
pentru recuperarea integrală a ră- 
mineriior în urmă la planul de pre
gătiri la fiecare exploatare minie
ră — condiție hotărîtoare pentru 
realizarea ritmică a producției pla
nificate pe anul 1967.

In vederea asigurării capacității 
necesare unităților miniere, a rea
lizării ritmice' a sarcinilor de plan, 
șefii exploatărilor au insistat asu
pra soluționării unor probleme de 
primă importantă, probleme ce tre
buie să stea în atenția C.C.V.J. și 
a organelor ministerului. Dacă în 
subteran capacitățile de producție 
sînt asigurate, nu la fel se poate 
spună despre lucrările de suprafa
ța, a arătat tov. ing. Ciriperu Va- 
sile, șeful minei Lupeni. Construc
țiile de suprafață, a arătat vorbito
rul, sînt mult rămase în urmă față 
de studiul tehnico-economlc. Se im
pune cu deosebire la această ex
ploatare mecanizarea integrală a 
culbutării producției precum și so
luționarea încălzirii aerului ce in
tră în mină pe timp friguros. In
ginerul Magyarosi Emeric, șeful 
EJJ.M.N., a insistat ca T.C.M.M. să 
urgenteze lucrările auxiliare de la 
suprafața minei Paroșeni. Vorbito
rul a mai făcut propunerea ca mina 
Dîlj© să devină în anul viitor ex
ploatare de sine stătătoare, lev. 
Eedrer Iosif, șeful minei Aniaeasa, 

a propus soluționarea transportu
lui de materiale de masă între ls- 
croni—Aninoasa pentru evitarea 
strangulării ce le produce această 
activitate în prezent din cauza pro
vizoratelor.

Un alt neajuns, despre care a 
vorbit mai ales tov. Vîlcea Nico- 
lae, șeful preparației Goroești, îi 
constituie nerespectarea conținutu
lui de cenușă la cărbunele brut 
extras, fapt care denotă că exploa
tările, sectoarele de producție nu 
insistă suficient pentru alegerea 
șistului vizibil la locurile de mun 
că, pentru aplicarea extracției se
lective.

Există rezerve nevalorificate în 
ceea ce privește realizarea ritmică 
a planului de producție și reduce
rea numărului de sectoare și bri
găzi rămase sub plan. Față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut numărul brigăzilor sub plan 
a scăzut de la 32,5 la 24,2 la sulă, 
ceea ce dovedește o preocupare în 
acest sens. Totuși, numărul de bri
găzi sub plan este ridicat, aceasta 
demonstrînd că mai avem multe de 
făcut în asigurarea condițiilor de 
realizare a planului pe brigăzi. In 
luna iulie din acest an, numărul 
brigăzilor sub plan reprezintă chiat 
o creștere față de media celor 7 
luni, ponderea acestora fiind de 

*26,5 la sută (din 424 brigăzi, 112 
sub plan), ceea ce înseamnă că în 
ultimul timp atenția acordată rea
lizării planului pe brigăzi a scă
zut. Este deci o sarcină . de cea 
mai mare răspundere crearea con 
dițlilor optime pentru ca toate bri 
găzile să-și îndeplinească sarcinile- 
de plan, să contribuie prin aceas 
ta la creșterea cîștigului mediu a' 
salariaților.

Rezolvarea acestei sarcini, au a 
rătat mai mujți vorbitori, este 
strînș legată de întărirea discipli
nei în muncă, domeniu în care, de 
asemenea, sînt încă multe de fă
cut, în special pentru respectarea 
timpului de lucru și a normelor de 
tehnica securității. întărirea disci
plinei, a răspunderii față de res 
pectarea N.T.S. va trebui să con
stituie un obiectiv central pentru 
conducerile tehnico-administratiVe, 
al muncii politico-educative ce o 
desfășoară organizațiile de partid 
și de masă.

0 activitate 
ce nu trebuie 
să lîncezească

O contribuție valoroasă la reali
zările obținute de către unitățile 
minieră a adus și activitatea de 
cercetare științifică pentru perfec
tionarea organizării producției, des
fășurată în prima parte a anului de 
către colectivele de specialiști con

PROBLEME LA ORDINEA ZILEI
In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ROȘCA NICO- 

DIM. Vorbitorul ă apreciat bilanțul rodnic cu care și-au încheiat activita
tea colectivele unităților C.C.V.J. pe primele 7 luni ale anului, s-a oprii 
asupra principalelor neajunsuri din activitatea combinatului și a dat indica
ții prețioase în vederea remedierii acestora, indicații care trebuie să 
stea în centrul atenției colectivelor cu ocazia dezbaterii sarcinilor pla
nului cincinal în cadrul exploatărilor.

O deosebită atenție, a arătat vorbitorul, se cere acordată organizării 
științifice a producției și a muncii. Activitatea desfășurată pe acest tărim 
Ia indicația organelor de partid, a contribuit la realizările combinatului 
Or, în trimestrul II, activitatea colectivelor de specialiști a slăbit, ceea 
ce nu poate fi admis. Colectivele de cercetare să fie reactivizate. Perfec
ționarea organizării producției și a muncii este necesar să constituie c 
preocupare contihuă pentru organizațiile de partid și conducerile tehnice.

In aceeași măsură trebuie menționată preocuparea pentru întărirea 
disciplinei sub toate aspectele ei. Dezvoltarea capacităților de producție 
necesită efective mari. Or, în privința efectivelor sîntem deficitari. Să 
ne străduim pentru a găsi soluții privind compensarea lipsei de efective 
prin extinderea mecanizării, mai ales a lucrărilor auxiliare și de la su
prafață, spre a elibera Cit mai multe posturi de regie și a Ie transfera 
la lucrările direct productive. O altă cerință de mare importanță este 
utilizarea mai deplină a capacităților de producție. Să se respecte' în 
toate unitățile indicația dată în vederea inventarierii riguroase in cel mai 
scurt timp a tuturor utilajelor și instalațiilor din dotare spre a fi redis
tribuite fn mod corespunzător și a fi folosite la întreaga capacitate.

O deosebită atenție trebuie să acorde conducerile tehnice și orga
nizațiile de partid utilizării depline șl cu eficiență maximă a fondurilor 
de investiții alocate de stat. In acest scop, noile obiective să fie predate 
la termenul prevăzut și la parametrii tehnico-economlci proiectați.

Vorbitorul a insistat, de asemenea, asupra sarcinilor de răspundere 
ce revin unităților miniere în vederea creării condițiilor optime pentru

respectarea regulilor de protecție a muncii, pentru asigurarea condițiilor 
optime ca fiecare brigadă, fiecare sector să-și realizeze în mod ritmic sar
cinile de plan. In continuare vorbitorul a cerut organelor locale de partid 
și de stat să acorde toată atenția intensificării ritmului de construcții pe 
șantierele de locuințe pentru îndeplinirea integrală a planului de predări 
de locuințe, cerință imperioasă pentru cazarea efectivelor necesare în anii 
următori unităților miniere.

Tovarășul Roșea Nicodim și-a exprimat convingerea că muncitorii, 
Inginerii și tehnicienii din cadrul unităților C.C.V.J. în frunte cu organiza
țiile de partid își vor mobiliza toate forțele pentru realizarea integrală 
a mărețelor sarcini ce le revin în anii cincinalului.

In încheierea adunării a luat cuvîntul tovarășul GHIOANCĂ VIC
TOR care a subliniat răspunderile deosebite ce revin încă în anul 1966 ex
ploatărilor miniere, an de bază pentru crearea premizelor necesare realizării 
ritmurilor de creștere a producției de cărbune în anii următori. Sarcinile de 
plan pe 1966 fiind judicios așezate, exploatările au toate condițiile pentru a 
pune la punct lucrările miniere, pentru realizarea integrală și chiar depă
șirea lucrărilor de deschideri șl pregătiri prevăzute pentru acest an, pen
tru repartizarea judicioasă a utilajelor.

îmbunătățirea calității cărbunelui brut, întărirea disciplinei, preve
nirea avariilor, stagnărilor, utilizarea din plin a timpului de lucru. în
tărirea asistenței tehnice, sînt probleme care trebuie să stea in eentrul 
atenției. O dată cu îmbunătățirea condițiilor de muncă, conducerile tehni
co-administrative șl în mod deosebit organizațiile sindicale trebuie să se 
preocupe de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților

In încheierea cuvîntului său, tovarășul Ghioancă Victor a asigu
rat Comitetul regional de partid că, mobilizați de organele și orga
nizațiile de partid, muncitorii, inginerii și tehnicienii din unitățile mi
niere din bazinul nostru carbonifer vor munci cu avint pentru înfăptui 
rea mărețelor sarcini ale cincinalului.

stituite la toate unitățile miniere. 
Sub îndrumarea Comitetului oră
șenesc de partid, aceste colective 
au efectuat studii valoroase în ve
derea perfecționării organizării pro
ducției și a muncii. La mina Lu
peni a fost studiată organizarea 
judicioasă a transportului și folosi
rea rațională a efectivului de la 
suprafață. In urma acesthi studiu 
s-a redistribuit la activități produc
tive un efectiv de 63 posturi/zi,- 
s-a reorganizat repararea vagone- 
telor, s-a extins salarizarea în a- 
cord la curățirea vagonetelor șl în
cărcarea materialelor. Folosirea ra
țională a efectivelor de muncitori 
de deservire, studiată de către toa
te colectivele, a condus la redistri
buirea a 320 salarlați la munci pro 
ductive.

Colectivul de specialiști consti
tuit în cadrul C.C.V.J. a studiat 
modul de organizare a brigăzilor din 
abatajele cameră din «tratele groa
se. In urma fotocronometrărilor zi
lei de lucru au fost revizuite nor
mele de producție și, cu începere 
din luna februarie a.c., au fost apli
cate norme îmbunătățite, corespun
zătoare dotării tehnice și profilelor 
mărite ale abatajelor.

Activitățile acestor colective nu 
s-au ridicat însă la nivelul dorit din 
cauza lipsei de experiență și mai 
ales a lipsei de îndrumare din par
tea C.C.V.J.

Rămîne deci ca Sarcină să se reor
ganizeze aceste colective, să li se 
creeze toate condițiile pentru des
fășurarea unei activități eficiente 
astfel ca pînă la data de 30 .sep
tembrie 1966 să se asigure încheie
rea analizei perfecționării organi
zării producției pe întregul flux 
tehnologic.

încă din acest an 
la nivelul lui 1967

Pentru anul 1967 bazinului nostru 
carbonifer îi revin sarcini de seamă. 
Planul producției brute trebuie să 
crească cu 470 mii tone față de pla
nul producției anului 1966. In sco
pul realizării acestei creșteri este 
necesar să fie pregătită încă din 
acest an linia de front necesară, 
condițiile de transport, aeraj etc. 
astfel ca ÎNCĂ DIN TRIMESTRUL 
IV AL ACESTUI AN REALIZĂRILE 
SĂ ATINGĂ NIVELUL PLANULUI 
PE TRIMESTRUL I 1967.

Planul producției globale a anu
lui 1967 prevede o creștere de 8,8 
la sută față de planul anului 1966, 
iar la producția marfă o creștere de 
8,1 la sută.

Sarcini importante revin combina
tului și prin planul tehnic. In anul

1967 trebuie să se încarce mecanic 
In galerii cel puțin 100 000 mc rocă 
excavată, să se taie și să se încar
ce mecanic în abataje cu combine 
și ! pluguri cel puțin 100 000 tone 
cărbune. Producția extrasă din a- 
bataje frontale susținute metalic va 
ajunge la cel puțin 1 100 000 tone. 
Consumul de lemn de mină trebuie 
să fie de maximum 38 mc pe 1 000 
tone producție brută, la activitatea 
de producție și de cel mult 67 mc 
pe 1 milion de lei investiții la acti
vitatea de investiții, iar consumul 
de cherestea de rășinoase de 11,2 
mc pe 1 000 tone producție extrasă.

Fondurile de investiții alocate pen
tru anul 1967 sînt de 519,5 milioane 
lei, din care 295 milioane Iei lucrări 
de construcții-montaj.

Sarcini importante pentru anul 
1967 revin combinatului și în ceea 
ce privește creșterea productivității 
muncii care va spori cu 5,2 la sută 
față de anul acesta. In scopul rea
lizării acestui indicator trebuie îm
bunătățită în continuare organiza
rea producției și a muncii, trebuie 
terminate lucrările de concentrare a 
producției la mina' Lonea, folosite 
din plin capacitățile de producție 
și utilajele din dotare, /trebuie întă
rită disciplina muncii în toate com
partimentele de activitate, preocupa
rea pentru respectarea N.T.S. Se 
cer create condiții de îndeplinire a 
normelor și a planului la toate uni- 
tățile.

La prețul -de cost indicatorul de 
plan prevede o sarcină de redu
cere față de acest an la producția 
marfă cumpărabilă de 2,12 la sută. 
Realizarea acestei sarcini urmează 
să aibă loc pe seama creșterii pro
ducției și productivității muncii, e- 
conomisirii materialelor și energiei 
.gospodăririi corespunzătoare 
fondurilor fixe.

Program 
mobilizator, 
po deplin realizabil

Planul cincinal 1966-1970 pune în 
fața exploatărilor sarcini deosebit 
de importante, menite să asigure 
dezvoltarea extracției de cărbune în 
acest bazin, pentru a furniza com
bustibil în cantități sporite celor
lalte ramuri industriale în plină 
dezvoltare.

Prin sporirea capacității de pro.\ 
ducție la minele existente și crea 
rea de noi capacități prin deschi 
derea de mine noi, se prevede ca 
producția de huilă brută extrasă 
din bazinul carbonifer Valea Jiului 

să ajungă în anul 1970 la 8,5 mi
lioane tone, depășind de 1,5 ori ni
velul realizat în 1965.

Producția minelor noi va repre
zenta aproape 20 la sută din produc
ția totală a bazinului în anul 1970 
și aproximativ jumătate din crește
rea producției față de anul 1965. 
Rezultă deci că executarea progra
mului prevăzut în studiile tehnico- 
economice pentru aceste mine cit si 
pentru mina Livezeni — care va 
intra în producție cu primele tone 
de cărbune în anul 1971 — condi
ționează în cea mai mare măsură 
realizarea nivelelor de producție pî
nă în 1970 și în perioada urmă
toare. O însemnată creștere de 
producție se obține și din minele 
existente, fiecare dintre acestea 
sporind producția între 50 de mii și 
400 mii tone în 1970 față de 1965.

In vederea dezvoltării producției la
8.5 milioane tone planul cincinal 
prevede realizarea unui volum de 
investiții de aproape 3 miliarde lei, 
din care circa jumătate lucrări de 
construcții și montaj. Se vor con
strui în această perioadă minele 
Paroșeni, Bărbăteni și Livezeni, se 
va pune în funcție la întreaga ca
pacitate preparația cărbunelui Co- 
roești, și se vor moderniza in 
continuare preparațiile Petrila și 
Lupeni. Se va mări capacitatea Uzi
nei de reparații de utilaj minier 
din Petroșani.

Sarcini importante revin combina
tului și în ce privește cercetarea 
științifică și organizarea producției 
și a muncii pe baze științifice. Se 
prevede dezvoltarea sectorului de 
cercetări al combinatului la nivelul 
corespunzător sarcinilor mari ce-i 
revin.

Referitor la introducerea și extin
derea tehnicii noi, planul cincinal 
prevede creșterea nivelului de me
canizare la încărcare în lucrările 
miniere de înaintare în galerii la 
36 lâ sută din volumul total de ex- ' 
cavății, nivelul tăierii și încărcării 
mecanice în abataje (cu combina șl 
pluguri) trebuie să fie de cel puțin
4.5 la sută din producția extrasă 
din abataje, iar producția extrasă 
din abataje cu susținere metalică 
trebuie să reprezinte cel puțin 30 
la sută din producția totală de 
cărbune. Consumul de lemn de 
mină trebuie să fie maximum 36 mc 
pe I 600 tone producție 'extrasă.

★

Subliniind sarcinile ce revin uni
tăților miniere ale bazinului nostru 
carbonifer în anii cincinalului, toți 
participanții la dezbateri au expri
mat hotărîrea colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
minele și uzinele aparținînd C.C.V.J. 
de a nu-șl precupeți energia și 
inițiativa creatoare în vederea în
deplinirii integrale a acestor sar
cini.



STEASUL ROȘU

Joi ora 19. Cu punctualitate de 
ceasornic, în sala de dans a Casei 
de cultură din Petroșani, orchestra 
„Diamantele negfe" atacă o melo
die de muzică ușoară. Aduhati în 
grupuri mici, pe lingă pereți, se 
zăresc doar cîțiva tineri. Unii dis
cută, alții admiră luciul de mar
moră al pardoselii, coloanele lu 
erate artistic, tavanul luminat dis
cret de cîteva zeci de becuri as
cunse. Cele patru sau cinci fete se 
simt stingherite, evident, în timp ce 
dansează prin sala aproape goală. 
După ce se termină melodia, tinerii 
își reiau locurile în grupuri. Ici, 
colo, cîte unul fumează și aruncă 
mucuri de țigări pe pardoseală, deși 
prin apropierea lor se găsesc scru
miere elegante, cu picior. Asistăm la 
joia de tineret din săptămîna 
trecută. Tîrzi'u, pe la ora 21, 
cu o oră înainte de sfîrșitul dan
sului în sală apare tovarășa B.D. 
instructoare a comitetului orășenesc 
U.T.C. Petroșani. Intre ea și direc
torul casei de cultură se iscă o dis
cuție aprinsă. Se stabilise cu două 
zile înainte să fie puse în oraș 
afișe, care să anunțe organizarea 
joii de tineret la casa de cultură. 
Afișele n-au apărut însă. Organiza
torii din partea comitetului oră-

A început recoltarea 
strugurilor de masă

In aproape toate podgoriile a în
ceput recoltarea strugurilor de ma
să din soiurile timpurii. Anul aces
ta au intrat pe rod peste 5 000 hec
tare, suprafața viilor pentru stru
guri de masă depășind 40 000 hec
tare. In plantațiile făcute în ulti
mii ani au fost extinse soiuri valo
roase ca Afuzali, Cardinal, Regina 
viilor, Italia și altele.

După aprecierea specialiștilor — 
producători și contractanți — re
colta din acest an este bună. De
partamentul pentru valorificarea le
gumelor și a fructelor a contractat 
cu peste 25 000 tone mai mulți 
struguri decât s-a desfăcut pe piețe 
în anul trecut. Au . fost totodată 
luate măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului și vtnzării strugurilor. 
In Capitală, cu prilejul celui dc-al 
doilea concurs republican de stru
guri de masă, ce va avea loc în 
curînd, se va organiza o expoziție 
cu vînzare, pe lingă Pavilionul Ex
poziției economiei naționale.

(Agerpres)

inițiativa
șenesc U.T.C. Petroșani nu s-au sin
chisit nici măcar de acest lucru 
elementar pentru mobilizarea tineri
lor, iar B.D. susținea (aîc 1) că afi
șul ar fi trebuit să apară sub îngri
jirea instructorilor G.B.S. Reprezen
tantul conducerii clubului susținea 
contrariul... Tinerii aflați în sală ve
niseră acolo cu totul întîmplător, 
atrași de lumină sau de muzică și 
plecau dezamăgiți după 15-20 de 
minute. Casa de cultură nu le ofe
rea aproape nimic, nici măcar joia. 
Și cît de multe își închipuiau ei 
că le va oferi noua casă de cul
tură, am aflat din discuții cu cîțiva 
tineri. Iată ce ne-a declarat, de 
pildă, strungarul I. Marin de la 
U.R.U.M.P.; „Citesc cu regularitate 
„Scînteia tineretului1', îndeosebi ru
bricile cu privire la educație, în 
cadrul cărora apar materiale foarte 
interesante. Am remarcat în ulti
mul timp pagina care a lansat dis
cuția „Cum să ne comportăm în 
societate" ? In multe localități din 
țară organizațiile U.T.C. folosesc 
joile de tineret ca mijloc de a cul
tive în rîndul tinerilor deprinderi 
civilizate. In alte orașe se organi
zează acțiuni distractive, dar și e- 
ducative, cum sînt de exemplu dis
cuțiile despre relațiile dintre tineri 
și vîrstnici, în familie, pe stradă 
sau în autobuz. Așa îmi închipuiam 
că va fi< și în noua noastră casă 
de cultură. Dar, după cîte am re
marcat lipsește inițiativa, preocupa
rea. ba cealaltă joie de tineret ne-am 
plictisit pur și simplu. Am numărat 
participanții — doar 17. Singurul 
lucru organizat a fost o confe
rință...' .

Un alt tînăr, C. Vasile de la 
E. Nf. Dîlja susținea, pe bună drep
tate : „Consider că la joile de tine
ret ar trebui să participe cei mai 
buni tineri și tinere din Petroșani, 
pe bază de invitații".

Au dreptate tinerii. Ba joile de ti
neret se cere multă, foarte multă 
inițiativă organizatorică...

V. STRĂUȚ

Comitetul de copii în acțiune
(Urmate din pag. l-a)

Dar într-o zi (3 august) se tntim- 
plă un lucru neplăcut: taxatoarea 
de pe autobuzul nr. 31 HD 1516, 
ajungind la capătul liniei, a în
ceput să măture autobuzul arun- 
cind gunoiul în stradă. Un mem
bru din comitetul de copii, pe nu
me Birtoni Ioan a „îndrăznit" sa-i 
atragă atenția că înainte cu cîteva 
minute acest teren a fost măturat. 
In discuția neprincipială dintre ta-

xatoare ți copil a intervină la un 
moment dat și șoferul de pe auto
buz, Rîșnoveanu Ioan care, ', ml- 
nios", l-a lovit cu un bat pe co
pil pentru că a îndrăznit să-i a- 
tragă atenția taxatoarei despre ne
cesitatea păstrării curățeniei...

In urma sesizărilor cetățenilor am 
..urmărit" cum taxatoarele fac „cu
rățenie" in mașini și ne-am con
vins că cele sesizate sint adevă
rate. Personalul de pe autobuzele 
cu nr. 31 HD 1 653, 31 HD 1631

Salvarea unui om
(Urmare din pag, l-a)

Viața unui om l N-a fost nevoie 
de niciun apel, de nici o stăruință. 
In cîteva minute pilotul Gheorghe 
Macovei și medicul Valerian Io 
neccu se și aflau în carlingă.

Comandantul navigației aeriene 
dă ordinul de decolare. Avionul 
alb, cu emblema Crucii Roșii, pune 
motorul „în plin". Ceilalți piloii 
îl urmăresc cum decolează sub ra
falele vîntului și ploii.

...Avionul aterizează pe uh mic 
aeroport. Peste citeva minute me
dicul cu medicamentele aduse erau 
la patul bolnavului.

...Au trecut zilele, și soarele ve
rii se desfășoară iar cu dărnicie. 
La geamul spitalului din Cîmpu- 
lung -Moldovenesc un om care s-a 
însănătoșit privește cu stăruință 
cerul imaginîndu-și pe omul mo
dest din carlingă, care deSigur în 
acest moment nu știe că jos, cine
va căruia i-a salvat viața, se gîn- 
dește la el.

Pentru pilotul Gheorghe Macovei 
ca și pentru toți ceilalți piioți ai 
Aviasanuiui este poate al suteiea

sau al miilea caz ce l-a rezolvat 
cu bine de-a lungul carierei de a- 
viator. Iată și alte spicuiri din mi
siunile acestui destoinic om și pilot.

...O casă, undeva, tn munții 
Vrancei, luase ioc. Toți membrii fa
miliei aveau arsuri grave. Trebuia 
o cantitate mare de singe pentru 
transfuzie. Gheorghe Macovei a 
transportat în cîteva rlnduri, tn 
cursul aceleiași zile, fiolele salva
toare de la București și Buzău pe 
ploaie, ceafă, zburînd pe alocuri 
razant cu pămintul.

..Un om călcat de o mașină a- 
vea mijlocul zdrobit. De ia Titgo- 
viște, merglnd „în plin", în luptă 
cu condițiile vitrege de zbor, tim
pul de parcurs a fost redus la ju
mătate.

Sint cîteva crimpeie care vor
besc despre cutezanță, dar înainte 
de toate despre umanitate, despre 
lupta pentru salvarea vieții.

și altele, în loc să adune taurin 
făraș murdăria după mătutana «ae
robuzului și s-o arunce In lătUe 
destinate resturilor menajere, a a- 
runcat gunoiul din autobuz In stra
dă, mai bine zis pe trotuar. La ob
servațiile făcute ni s-a răspuns O- 
braznic :

— Ce-i ? Dumneata primești cis- 
me roșii pentru această grifă î (Șo
ferul de pe autobuzul 31 HD 1 631).

— De ce îți bagi nasul in trebu
rile noastre... Și așa f.C.O. tace cu
rățenie aici, nu dumneata I (dispe
cerul de serviciu din ziua de 5 au
gust ora 19).

Lista discuțiilor de felul celor 
amintite mai sus ar putea ii con
tinuată dar nu are nici un rost. 
Arăt doar că personalul de pe au
tobuzele locale susținea ca stația 
de întoarcere de la Livezeni—Pe
troșani nu ar ft fost dotată cu lo- 
peți și lăzi pentru gunoi. Acest lu
cru a fost însă contrazis chiar de 
către directorul I.C.O., ing. Șt. Nl- 
colau.

— Am dat lopeți șl lăzi pentru 
gunoi. Insă ei nu s-au Îngrijit de 
ele. S-au dat și dispoziții categori
ce — nu odată — ca murdăria de 
pe autobuze să nu fie lăsată in 
stradă I

...Inițiativa deputatei Vuia Maria 
este meritorie fiind larg sprijinită 
și de către organele sfatului popu
lar. Eficacitatea ei s-a văzut. De 
aceea propunem celorlalți deputați 
ai cartierelor să procedeze la ftl 
întiințînd asemenea comitete de 
copii. Dar, această inițiativă trebuie 
Să fie sprijinită de către toți I Și 
aici ne adresăm mai ales la cei 
care du avut îndrăzneala de a fo
losi bățul la... educarea copiilor.

I. C. O. PETROȘANI

Se poate și mai bine...
(Urmare din pag. l-a)

Același lucru și despre alte as
pecte ale folosirii aparatului: an
tena și instalarea ei (confecționarea 
buclei, punții de legătură etc.); da
că este sau nu necesar un stabili
zator de tensiune pentru curent; 
trebuie pămîntaj și cum se execu-

Cartierul Llveienl — tinerețea orașului Petroșani.

Wwl

Execută, pe bază de comandă,

AMENAJĂRI DE ZONE VERZI
tă ?; cît se „încălzește1' aparatul pi- 
nă îi dai drumul la imagine și su
net — ca și alte asemenea lu
cruri.

Cărțile tehnice spun că televizo
rul trebuie instalat in locuința cum 
părătorului de către un specialist — 
al cooperativei unde aparatul se 
află luat în evidență de garanție. 
Conducerea cooperativei „Jiul" nu 
s-a îngrijit însă de acest lucru, tot 
așa cum nu a procurat un mijloc 
de transport al televizorului de la 
magazin la locuință sau de la lo
cuință la atelierul de reparat. Nici 
cel puțin în atelierele proprii nu 
are aparate speciale electronice de 
măsurători pentru depistarea rapidă 
a defectelor televizoarelor.

Merită laude însă tehnicienii Boi- 
coscu Nicolae, Popa Dumitru, Sandu 
Pintilie de la atelierul de „Radio — 
televizoare'1 Petroșani, care au reu
șit să repare totuși un număr în
semnat de aparate — defecte în 
marea majoritate a cazurilor din ne
priceperea posesorilor lor de a le 
instala și mînui corect.

...Se poate și mai bine organiza 
această problemă a televizoarelor 1

la întreprinderile și instituțiile in* 
teresate din Valea Jiului, punînd 
la dispozifia solicitanfilor și mate* 
rialul floricol, 
virament.

Doriforii se pot adresa 
ȘANI sfr. Republicii

contra cost prin

către I. C. O. PETRO- 
nr. 31, telefon 681

iBtryriDderea ie milicalie PelrnpaBi
ANGAJEAZĂ

— Contabili principali
— Magazineri la Lupenl
Condițiile de salarizare conform H.C.M. 1053/1960.
Informații suplimentare se pol obține la se

diul întreprinderii str. Oltului nr. 30, între orele 
7,30—15.

PROGRAM DE RADIO
13 august

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 6,15 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-iutier; 7,30 Refrenele dimineții; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Jocuri 
populare,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,35 Melodii populare,- 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Noi înregistrări corale,- 10,15 Melo
dii populare din Muntenia; 10,30 
Emisiunea muzicală pentru șco
lari: „Călătorie pe portativ; 11,20 
Revisla literară radio; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic,- 12,10 Arii din operete inter
pretate de Ion Dacian; 12,30 Pa
gini alese din muzica corală; 12,45 
Din viața muzicală a orașului 
Cluj; 13,21 Melodii de dragoste de 
Ion Vasilescu; 13,36 Cîntece din fol

clorul nou și jocuri populare; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Concertul melodiilor 
de estradă, 14,40 Cîntă Lili Du- 
sescu — arii din operete; 15,00 Mu
zică populară; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Spori. 
Buletin meteorologic,- 17,00 Program 
de cîntece,- 17,30 „Așa-i jocul pe la 
noi",- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Pe aripile cititului; 18,40 ȘTIINȚA, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Varietăți muzicale,- 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert de 
melodii românești,- 21,05 Sport; 21,15 
Poftiți pe ringul dw dans; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii; 22,45 
Dans pentru toate vîrstelei 23,5? 
BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
12 august

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: — Filmul „Iedul neascul
tător" — Filmul ,,Wilhelm Tell"; 
19,00 Telejurnalul de seară; 19,15 
Galeria instrumentelor; Trompeta;
19.30 Dicționar de personaje. Litera 
„C" (II). Emisiune de M. Septilici, 
Radu Miron și C. Par aschl vest u; 
20,00 Săptămîna; 21,00 Avanpremie
ră; 21,15 Teleglob : emisiune de 
călătorii geografice: Maroc — film 
realizat de Studioul de Televiziune 
București,- 21,45 Parada vedetelor; 
Connie Francis și orchestra Mati- 
tovani; 22,00 Seară de romanțe,-
22.30 Telejurnalul de noapte; 22,40 
Buletinul meteorologic; 22,45 Închi
derea emisiunii.
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CONGRESUL 
INTERNATIONAL 
DE PSIHOLOGIE

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
La Congresul international de 
psihologie care se desfășoară 
la Moscova, au fost discutate 
printre altele, problemele o- 
rientării minorilor in alege
rea profesiunii, în conformi

tate cu posibilitățile, pregăti
rea și interesele lor.

După părerea psihologului 
sovietic prof. Platonov, în a- 
cest domeniu cele mai mari 
succese le-au obținut psiholo
gii din România, Cehoslovacia 
și Polonia. In U.R.S.S., de a- 
ceastă activitate de orientare 
se ocupă cercetătorii de la 
Institutul de învățămint profe
sional al Academiei de științe 
pedagogice. Institutul de psi
hologie din Kiev și alte insti
tuții de cercetări științifice.

O remaniere surprinzătoare 
a guvernului britanic

LONDRA 11 (Agerpres). — O re
maniere surpriză a guvernului bri
tanic a fost anunțată miercuri sea
ra în Camera comunelor de pre
mierul Wilson. Ea se limitează. în 
general, la un schimb de portofolii 
între membrii guvernului, dar im
portanța ministerelor implicate dă 
o semnificație deosebită remanie
rii. Astfel, George Brown părăseș
te Ministerul pentru problemele e- 
conomice pentru a prelua postul 
de ministru de externe, în locul lui 
Michael Stewart, care preia porto
foliul înlocuitorului său. Richard 
Crosman trece de la Ministerul 
pentru problemele locuințelor în 
funcția de lord — președinte al 
Consiliului și lider al Camerei Co- 
munelor, fostul titular al acestor 
funcții, Herbert Bowden, devenind 
ministru pentru relațiile cu Com- 
monwealthul. In fine, Anthony 
Greenwood devine ministru pentru 
problemele locuințelor, cedînd por
tofoliul dezvoltării teritoriilor de 
peste mări lui Arthur Bottomley, 
pînă acum ministru pentru relațiile 
cu Commonwealthul.

Remanierea reflectă recentele 
convulsiuni din sînul guvernului în 
legătură cu problemele economice, 
elementul ei principal fiind pleca-

Satelitul american 
„Lunar Orbiter" 
s-a înscris pe traiectoria 
stabilită.

CAPE KENNEDY 11 (Agerpres). 
Satelitul american „Lunar Orbiter", 
lansat miercuri în direcția Lunii, 
s-a înscris pe . traiectoria stabilită 
și își continuă zborul. La 7 minute 
după lanșare, prima treaptă a ra
chetei, care a imprimat vehiculu
lui traiectoria, s-a desprins și s-a 
înscris pe o orbită în jurul Pămm- 
■tului la aproximativ 160 km alti
tudine. Cu o jumătate de oră mai 
tîrziu s-a anunțat că „Lunar Orbi
ter" își continuă zborul spre Lună. 
Bateriile solare și antenele au fost 
puse în pozițiile prevăzute.

Conform planului de zbor, sate
litul urmează să parcurgă distanța 
de 400 000 km în aproximativ patru 
zile, după care motoarele retroacti
ve vor plasa satelitul pe o orbită 
lunară, de unde vor fi luate apro
ximativ 160 de fotografii ale supra
feței Lunii, care vor servi la ase
lenizarea viitorilor cosmonaut! a- 
mericani.

Ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței

Importante succese repurtate 
de forțele patriotice sud-vietnameze1

PARIS 11 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Franței s-a în
trunit miercuri după-amiază pentru 
a examina rezultatele recentelor vi
zite efectuate de ministrul de ex
terne, Couve de Murville, în Cehos
lovacia și Ungaria, precum și pro
blemele N.A.T.O. Membrii guvernu
lui au ascultat o expunere a lui 
Couve de Murville asupra acestor 
probleme. Potrivit informațiilor fur
nizate de secretarul de stat pentru 
informații, Borges, Couve de Mur
ville a insistat asupra necesității 
întăririi relațiilor cu țările socia
liste. El a relevat înaltul grad de 
înțelegere care s-a manifestat în 
timpul convorbirilor avute la Pra- 
ga și Budapesta, apreciind că re
lațiile cu cele două țări vizitate 
vor trebui extinse pe plan cultural 
și comercial.

Oprindu-se asupra staționării tru
pelor franceze în Germania occi
dentală, ministrul de externe a con
statat că aspectul juridic al pro
blemei este aproape clarificat, iar 
asupra modalităților practice ale 

rea liui Brown de la Ministerul E- 
conomiei. El rămîne totuși prim-mi- 
nistru adjunct și obține satisface
rea unui vechi deziderat al său de 

la conduce Ministerul de Externe. 
Observatorii afirmă că este puțin 
probabil ca prezența lui Brown la 
foreign Office să antreneze schim
bări în orientarea politicii externe 
a Angliei. Celelalte schimbări au 
un caracter utilitar, urmărind ' să 
dea o vigoare mai mare activității 
guvernului. Se remarcă trecerea lui 
Bottomley în fruntea unui minister 
de mai mică importanță, fără ca 
motivele acestei măsuri să fie pen
tru moment cunoscute.

O declarație privind 
măsurile politice preconizate 
de noul guvern sudanez
KHARTUM 11 (Agerpres). — 

Sayed Sadîk el Mahdi, primul mi
nistru al Sudanului, a făcut în Adu
narea constituantă o declarație în 
care a expus orientarea politicii in
terne și externe a noului guvern 
sudanez. Situația economică a Su
danului, a precizat el, continuă să 
se înrăutățească, iar rezervele de 
valută străină au scăzut de la 27 
milioane lire sudaneze în 1965, la 
14 milioane în acest an. In vede
rea înlăturării acestor greutăți, noul 
guvern va elabora un plan de 5 ani 
de dezvoltare a economiei națio
nale. Premierul sudanez a salutat 
investițiile străine de capital în eco
nomia țării dar a precizat că pe 
viitor ele vor putea fi făcute numai 
în acele ramuri al'e economiei na
ționale pe care guvernul le va in
dica. Potrivit declarației sale, gu
vernul sudanez intenționează să in
stituie un Comitet național pentru 
elaborarea unei constituții perma
nente.

Totodată, Sadîk 'el Mahdi a anun
țat că va fi format un comitet care 
va revizui legislația sudaneză și 
va anula unele legi care contravin 
Islamului.

Referitor la situația din provinci
ile meridionale ale țării, premierul 
sudanez a precizat că guvernul său 
va adopta măsuri în vederea asi
gurării „stabilității și ordinii" în 
această regiune. Noul guvern su
danez, a continuat, el va sprijini toa
te inițiativele îndreptate spre re
zolvarea problemei sudului în ca
drul unității Sudanului. In cadrul 
măsurilor preconizate în vederea 
reglementării problemei sudului, gu- 
v-rnul intenționează să organizeze 
alegeri la sfîrșitul sezonului ploios. 

acestei staționări, tratativele conti
nuă. Pe de altă parte, Couve de 
Murville a indicat că tratativele din 
cadrul Consiliului permanent al 
N.A.T.O. privind colaborarea forțe
lor franceze cu cele atlantice se 
află într-un punct mort, datorită 
unor divergențe.

In ce privește relațiile franco-a- 
mericane îndeosebi problema ba
zelor americane de pe teritoriul 
francez, Couve de Murville a pre
cizat că „lucrurile se desfășoară 
normal", dreptul Franței de a lua 
hotărîri nefiind pus în cauză. Mai 
există probleme în suspensie, a 
spus ministrul, mai ales în privința 
eventualelor facilități ce ar urma să 
fie acordate forțelor militare ame
ricane în caz de conflict sau de 
alarmă.

Divergențe între Balaguer 
și militarii extremiști

SANTO DOMINGO 11 (Ager 
pres). — Ziarul dominican „El Ca
ribe" a publicat un editorial în ca
re, arată că între președintele Joa
quin Balaguer și militarii extremiști 
de dreapta au intervenit divergen
țe serioase. Aceste divergențe au 
dat naștere la o serie de zvonuri 
potrivit cărora elementele extre
miste ar plănui o lovitură de.stat 
menită să ducă la înlăturarea lui 
Balaguer. Motivul principal al ne
înțelegerii îl constituie planul pre
ședintelui de a-1 înlocui pe actua
lul ministru al forțelor armate do
minicane,; generalul Enrique Petez 
Y Perez, plan, care, potrivit ziaru
lui, a declanșat o „adevărată cri
ză politică internă" în Republica 
Dominicană. Un funcționar de stat 
a declarat, cu cîteva zile în urmă, 
că Joaquin Balaguer va propune 
numirea în această funcție a co
lonelului Nivar Seijas, persoană 
neagreată de extrema dreaptă și,

După cum se știe cu prilejul ulti
mei consultări a corpului electoral 
din Sudan, în cele 3 provincii me
ridionale ale țării nu au avut loc 
alegeri.

In politica externă Sadîk a afir
mat că guvernul său va duce o 
politică de pace. Politica noului gu
vern sudanez, a precizat el, va fi 
îndreptată spre revizuirea acelor 
relații cu alte țări care nu cores
pund intereselor noastre. Sudanul 
va respecta Carta O N.U., hotărîrile 
Organizației Unității Africane și ale 
Ligii țărilor arabe.

DELHI. Primul ministru al 
Singaporelui, Lee Kuan Yew 
va întreprinde o vizită oficială 
în India a declarat în parla
ment mihistrul de externe in
dian Swaran Singh.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al Indiei 
a precizat că vizita lui Lee 
Kuan Yew va avea loc în pri
ma săptămîna a lunii septem
brie.

ANKARA. Potrivit unei sta
tistici oficiale, populația Tur
ciei in anul 1965 a fost ae 
31 391 207 de persoane. Dintre 
acestea, 15 945 768 sînt bărbați, 
iar restul de 15 445 439 — fe
mei.

MOSCOVA. In Uniunea So
vietică au început zborurile de 
încercare a noului avion de 
călători' „IL-62" realizat de cu
noscutul constructor Serghei 
Iliușin. Avionul poate dezvol
ta o viteză de 900 km pe oră

SAIGON 11 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 8 august 
nouă elicoptere și un avion ame
rican au fost doborîte și avariate 
în Vietnamul de sud de către uni
tățile Frontului Național de Elibe
rare.

Un avion de asalt de tipul „F-4" 
a. fost doborît în provincia Thu 
Dau Moț, la aproximativ 50 de km 
de Saigon, în timp ce venea în a- 
juțorul unei companii din divizia 25 
de Infanterie americană încercuita 
de patrioți. In provincia Gia Lai 
au fost distruse două elicoptere, 
care încercau să salveze rămășițele 
unei companii a diviziei I aeropur
tate americane — decimată aproa
pe în întregime. Alte 7 elicoptere 
au fost doborîte sau grav avariate 
în timp ce încercau să dea ajutor 

în primul rînd, de ofițerii superiori 
din aviație.

Observatorii politici din Santo 
Domingo fac o legătură între aces
te evenimente și arestarea arbitra
ră a secretarului general al Parti
dului revoluționar dominican, dr. 
lose Rafael Molina Urena, de că
tre ofițeri ai forțelor aeriene do
minicane. Aceștia relevă că aresta
rea a constituit de fapt un act de 
.liberalism" din partea militarilor 
extremiști, ea fiind făcută fără nici 
o autorizație expresă a guvernului.

O „minciună monstruoasă41
BONN 11 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntiul la o conferință de presă 
la Frankfurt pe Main, consacrată 
apropiatei apariții a cărții sale „A- 
devăr despre asasinarea lui > Ken
nedy", publicistul american J. 
Josțen a declarat că raportul co
misiei Warren în legătură cu asa
sinarea președintelui Kennedy este 
o „minciună monstruoasă". După 
cum susține Josten, fostul președin
te al S.U.A. nu a fost asasinat „nu
mai de Oswald", ci a fost victima 
unui „complot al forțelor de 
dreapta".

Publicistul a comunicat totodată 
că săptămîna trecută, pe cînd era

Autoritățile polițienești nu mai sînt 
capabile să facă față

OTTAWA 11 (Agerpres). — Cu 
prilejul conferinței anuale a Aso
ciației juriștilor americani, desfășu
rată la Montreal, inspectorul poli
ției regale canadiene MacLellan a 
declarat că autoritățile polițienești

Ia o înălțime de 10 000 de me
tri și poate parcurge fără es
cală 9 200 km.

OTTAWA. Un pod aflat în 
construcție la Ottawa s-a pră
bușit, provocînd moartea a 
opt muncitori iar alți 45 au 
fost grav răniți.

Pe scurt
KAMPALA. Doi ofițeri u- 

gandezi au compărut în fața 
Curții marțiale din Kampala. 
Ei sînt acuzați de a fi orga
nizat în luna februarie un 
complot împotriva lui Milton 
Obote, președintele Ugandei.

ROMA. Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Potrivit datelor oficiale 
publicate la Roma, intre anii 
1956—1965, marile concerne 
internaționale au investit în e- 

unei unități de pușcași marini ame
ricani, încercuite, de asemenea, de 
către forțele patriotice sud-vietna
meze.

în cadrul operațiunilor terestre, 
patrioții sud-vietnamezi au repur
tat, de asemenea, importante suc
cese.

Astfel, forțele Frontului Național 
de Eliberare au atacat la 9 august 
în provincia Gia Lai o companie a 
diviziei a 25-a de infanterie ame
ricană la 17 km de locul unde 
în ziua precedentă o companie a 
diviziei I aeropurtate americane fu
sese distrusă aproape în întregime. 
In aceeași provincie patrioții au 
atacat o companie coreeană. In 
cursul tuturor acestor lupte, anun
ță agenția V.N.A., inamicul ' a su
ferit pierderi importante.

Agenția Associated Press infor
mează că un batalion american de 
infanterie marină a fost atacat de 
unitățile F.N.E., la aproximativ 30 
de km nord-vest de Chu Lai — 
una din cele mai importante baze 
americane din Vietnamul de sud. 
Joi dimineața la un post american 
situat la circa 10 km de Saigon 
patrioții au făcut să explodeze o 
bombă, provocînd moartea a doi mi
litari americani și rănirea altor 10. 
Explozia este caracterizată drept 
„misterioasă" deoarece cu cîteva 
ore înainte se făcuse un control în 
incinta postului și nu se găsise ni
mic alarmant.

la Zurich, i-au fost furate unele 
note și cărți valoroase în legătură 
cu împrejurările asasinării fostului 
președinte Kennedy. Totodată, el a 
fost arestat de poliție și supus unui 
interogatoriu de către un medic 
psihiatru, care a ordonat internarea 
sa într-o clinică de boli nervoase 
din Zurich. După ce a reușit să 
scape din clinică, poliția elvețiană 
i-a interzis să mai rămînă în ora
șul și cantonul Zurich.

Josten și-a exprimat convingerea 
că în toate aceste acțiuni „un rol 
bine stabilit l-au avut Ambasada 
S.U.A. și serviciul secret american".

canadiene nu mai sînt capabile să 
facă față criminalității mereu cres- 
cînde din Canada. Deosebit de în
grijorătoare este creșterea numă
rului de acte banditești, a spus el.

conomia Italiei sume care de
pășesc 455 miliarde de lire.

ROMA. Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Primarii democrați din 
provincia Cosenza au lansat 
un apel partidelor democrati
ce, organizațiilor sindicale și 
tuturor oamenilor de bună cre
dință pentru a acționa cu toa
tă hotărîrea în vederea încetă
rii agresiunii americane în 
Vietnam. In apel se propune 
totodată alcătuirea unui corni 
tet permanent pentru pacea și 
libertatea Vietnamului.

SAIGON. Un avion ameri
can a deschis din greșeală to
cul asupra unui vas de pază 
al S.U.A. aflat în apropierea 
coastelor Vietnamului de sud. 
Cu acest prilej au fost uciși 
doi militari, iar alți cinci, prin
tre care și un ziarist britanic, 
au fost răniți.
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