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SECVENȚE DE PE ȘANTIERE

Pe șantierul de con
strucții din Vulcan lu
crul a încetat pentru 
pauza de prînz. Con
structorii, în majoritatea 
lor, sînt la masă. In blo
cul F 4 însă au mai ră
mas oameni. După su
netele rașchetelor îți 
dai seama că sînt mo
zaicari. și că lucrează 
de zor. Intrînd in bloc 
U „intîlnim :. sînt cei pa
tru frați Vilcea.

La rampa etajului 2, 
șeful de echipă Vilcea 
Petru fixează „tiparele"

din scindură cu ipsos. 
In cofrajul așezat după 
boloboc toarnă „beton 
sec" preparat cu apă 
puțină. II „bate" cu mis
tria; cu dungatul tra
sează dungile scării. Cu 
o dexteritate puțin in- 
tîlnită mînuiește unel
tele. Are fața transpi
rată... dar numai Zîm- 
bet. Și in timp ce Vilcea 
cel mic — șeful de e- 
chipă — toarnă scările 
pe rampa ce leagă eta
jele II și 111, ceilalți 
trei frați își văd de alte

treburi. Vilcea Alexan
dru execută aceleași o- 
perații la etajul urmă
tor, Constantin toarnă 
mozaic pe podețul eta
jului 8 iar Ștefan nive
lează zgura pentru izo
lația terasei. Sînt patru 
frați — patru construc
tori la fel de pricepuți 
în ale meseriei, la țel 
de harnici.

Frații Vilcea sînt ne- 
întrecuți la turnarea 
plintelor și scafelor, du
pă cum și -la frecatul 
brut și fin- al mozaicu
lui. Planul zilnic pre
vede realizarea a 2,22 
metri 
turnat 
fiecare

și-au depășit plănui 
primele 5 luni cu 41 

sută, iar pe luna
48 la sută. De 

urmarea 
tigurilor 
de 3 000 
fiecare.

cei 
cînd 
s-ău 
ade-

patrați mozaic 
și f finisat pentru 

mozaicar. Dar

mai 
aici 
cîș- 
jur

firească : 
lor sint în 
lei pe lună de

cîte o

zilei mai scă- 
înainta pe
Din
pală

cînd 
caldă 
celor 
unul
încruntat, 

la frunte

dru- 
în 
de 

din 
sta

Se însera. Zapușeala din 
timpul 

zuse. Mașina 
mul nesiîrșit. 
cînd
viril mîngîia fețele 
cabină. Erau doi;

v. încordat pe volan, 
' iar pe obraz, de 

spre bărbie, printre țepii de 
barbă, se prelingea o bobiță 
de sudoare. Celălalt moțăia. 
Mai sălta capul, mai scotea 
cite-o vorbă și zîmbea cu 
o ironie nevăzută. Și mașina 
fugea, fugea în noapte ca o 
nălucă. -

A trecut o zi. două, trei... 
Secția A.T.S. Lupeni a a- 

nunțat organele de miliție că 
șoferul Dăuceanu Alexandru 
a dispărut cu autocamionul 
nr. 21 HD 1 390 in direcție 
necunoscută... Dar oamenii 
umblă prin „Vale", ba mai 
trec și dincolo in Oltenia și 
vorbesc. Aduc și duc vești. 
Așa s-a auzit la Lupeni că 
pe defileu s-au ciocnit două 
autocamioane. Șeful de garaj, 
Popa Gbeorghe, îngrijorat, 
n-a mai putut rezista. Vroia 
să vadă dacă dintre mașinile 
Cate s-au ciocnit nu cumva 
e cea care a dispărut. A a- 
juns la locul cu pricina și a 
văzut mașinile rămase in a- 
Ceeași poziție ca atunci cînd 
se ciocniseră, dar nici una 
din ele nu era... cea căutată. 
Organele de miliție au pus

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe a ministrului

Intr-adevăr în 
peste 10 ani de 
sînt pe șantier 
convins de acest
văr. Și pe șantierele de 
la Timișoara, Cluj, Si
biu, Constanța, au lu
crat cu conștiinciozi
tate și au dștigat bani 
buni. Dar în aceeași e- 
chipă lucrează doar de 
trei ani. Lui prîslea i 
s-a încredințat conduce
rea echipei. Deși e cel 
mai tînăr, e cel mai 
vechi în meserie. Aces
ta e lucru cunoscut pe 
șantierul din Vulcan. 
De asemenea se știe că 
lucrările executate de 
echipa lui la blocurile 
E 1 — 3, D 1—5, F 4—9, 
au fost 
inte de 
nificate.
privesc
facție dintr-un 
(fotografia de față).

terminate îna- 
termenele pla- 
Pe toate le 

acum cu satis- 
balcon

Text: P. BREBEN 
Foto : N. MOLDOVEAN!)

0 realizare meritorie 
a constructorilor petroșăneni

Constructorii microraionului B + C din Petro
șani, au obținut o realizare meritorie cu efecte 
demne de relevat.

Turnarea planșeelor de la blocul C 3 C, ope
rație care în mod normal durează 40 de zile, 
s-a executat numai în 30 de zile, permițînd 
executarea concomitent cu turnarea planșeelor 
și a celorlalte lucrări: tencuieli, pardoseli, tîm- 
plărie, zugrăveli. Un planșeu a fost turnat ast
fel în două zile, în loc de trei, cuprinzînd toate 
operațiile de cofrare, betonare și armare. La 
baza acestei realizări se află metoda lucrului 
în lanț intre formațiile de dulgheri Și fierar* 
betoniști. In acest fel se va scurta cu 15 zile 
termenul de execuție a blocului. Autorii aces
tui succes sînt echipele de betoniști a lui Pîr- 
van Victor' și Goia I.azăr, fierar-betoniștii lui 
Neagu loan și dulgherii din echipa lui Tis- Mi
hai care au fost îndrumate în permanență de 
șeful lotului tov. Manea Florin și maistrul de 
șantier Nagy loan.

urmărire autocamionul 
dispărut. Din post în post 
comunicat ordinul:

— Opriți autocamionul 
nr. 21 HD 13.;. retrageți 
ferului actele de conducere!

După trei zile mașina a 
fost semnalată Ia Tg. Jiu, apoi 
pe defileu, Livezeni, Vulcan. 
L-au lăsat să se apropie... A 
patra zi a fost oprit în Lu
peni. I s-ati lUât șoferului ac
tele de conducere. Acum este 
încă liber dar retrogradat ca 
încărcător pe mașină, la a-

s-a

cu 
șo-

Dispariția 
unei mașini 
„și o excro 
cherie care 
s-a prins"

a

ceeași secție, urmînd să plă
tească o sumă între 3 000 și 
3 500 lei ceea ce reprezintă 
valoarea lucrului ce s-ar fi 
efectuat cu mașina în cele 
trei zile. $1 dt! ce i s-âu în- 
tîmplat toate acestea ? Am 
căutat să aflu adevărul de la

cei care-1 cunoșteau cel mai 
bine.

— A fost și este un șofer 
conștiincios, ne spune tova
rășul Pateșan, 
A.T.S. Lupeni

— N-a avut 
tere și m-am 
deauna cu el, completează 
Popa Gbeorghe.

Totuși șoferul Dăuceanu A- 
lexandru a greșit. Pentru 
ceea ce a făcut el nu a pu
tut fi iertat. Dar oare numai 
el este de vină ?

...Adevăratul vinovat 
Manea Constantin, fost 
trolor la salubritate la 
ția A.T.S. Lupeni. Fost pentru 
că „netnaipriindu-i" climatul 
Văii s-a reîntors cu serviciul 
de unde a plecat, nu însă 
înainte de a nenoroci o fa
milie. Soții Dăuceanu locuiesc 
de multă vreme într-o baracă 
din cartierul Grafit — Lupeni. 
Din familie mai fac parte 
doi copii, dintre care unul de 
10 ani. Și toți aceștia într-o 
singură cameră. Nenumăratele 
cereri depuse la biroul spa
țiului locativ al Sfatului popu
lar Lupeni au rămas nerezol- 
vate... Dar, Manea Constan- 

excelență, 
grea în 
Dăucea-

șeful secției

nici o aba- 
înțeles întot-

lin, escroc 
profitînd de 
care se afla

(Continuare

prin 
situația 
familia
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In ziua de 12 iunie a. c., minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu. a invitat în audiență pe 
Eliezer Doron, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Izrae- 

1 lului la București,' căruia i-a adus 
la cunoștință, în spiritul Declarației 
Comitetului Central .al Partidului 
Comunist Român
Republicii Socialiste România din 
10 iunie 1967, punctul de vedere al 
țării noastre cu privire la situația 

' creată în Orientul Apropiat. „ Mi
nistrul afacerilor externe a. arătat 
că, după părerea guvernului român, 
în momentul de față este imperios 
necesar să se facă totul pentru îm
piedicarea oricărei acțiuni care ar 
putea duce la reizbuchirea conflic
tului armat. El - subliniat îngrijo
rarea pe care o produc declarațiile 
unor persoane de răspundere din 
statul Izrael. în care se revendică 
teritorii sau alte avantaje de na
tură similară ca urmare a situației 
rezultate din operațiunile militare,

fapt ce poate ridica noi obstacole 
în calea soluționării reciproc accep- 

■ tabile a problemelor litigioase, du
ce la agravarea încordării și crea
rea unor noi surse de tensiune între 
Izrael și țările arabe. Ministrul de 
externe a exprimat poziția guver
nului român după care este neapă
rat necesară retragerea cît mai

și a - guvernului , grabnică a trupelor >, izraeliene- de 
pe teritoriile ocupate, retragerea țu- 

. turor trupelor în limitele granițe^ 
lor dinainte, de izbucnirea conflic
tului.. El a subliniat că guvernul 
român socotește deosebit de impor
tantă rezolvarea pe bază echitabilă 
a problemei refugiaților arabi din 
Palestina. Guvernul român consi
deră că în situația creată interesele 
majore ale tuturor popoare’or din 
zona respectivă, ale păcii și secu
rității internaționale impun între
prinderea unor măsuri raționale și 
echitabile, rezolvarea problemelor 
litigioase dintre state pe calea nego
cierilor, cu deplina responsabilitate 
pentru soarta păcii generale.

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe a ambasadorului 
Republicii Arabe Unite la București

c., minis-

România, Corne-

Ih ziua de 12 iunie a.
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste 
liu Măriescu, a invitat în audien
ță pe ambasadorul extraordinar . 
și plenipotențiar al Republicii A- 
rabe Unite în Republica Socia
listă România, M. F. Hamad, că
ruia i-a înfățișat .poziția țării noas
tre. cu privire, la situația din O- 
rientul Apropiat, exprimată în De
clarația Comitetului Central. : ' 
Partidului Comunist Român și ă 
guvernului Republicii . Socialiste 
România din 10 iunie 1967. Con
secvent în politica sa de a milita 
pentru zădărnicirea uneltirilor cer
curilor imperialiste, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără- 
nici un amestec din afară, pentru 
promovarea păcii, guvernul român 
își exprimă sprijinul și simpatia 
pentru lupta dreaptă a popoarelor 
arabe împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, pentru a- 
părarea independenței și cuceriri
lor lor democratice și sociale, pen
tru realizarea aspirațiilor de uni
tate națională.

Ministrul de externe a informat 
că guvernul român se pronunță 
pentru retragerea cît mai grabni
că a trupelor izraeliene de pe te
ritoriile ocupate, precum și a tu
turor trupelor în limitele grani
țelor dinainte de izbucnirea con-

In numărul de azi
LA MINA LUPENI — 16 060 tone de cărbune

■ s-au dat peste plan în condițiile utilizării 
incomplete a TIMPULUI DE MUNCĂ. DAR 
DACĂ AR FI FOLOSIT INTEGRAL ?
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flictului, pentru 
ză echitabilă a 
ților arabi din 
ratat că, după 
lui român, 
să 
ca 
la 
Și

rezolvarea pe ba- 
problemei refugia- 
Palestina. El a a- 
pârerea guvernu-

este imperios necesar 
se facă totul pentru a împiedi- . 
orice acțiuni care ar putea duce 
reizbucnirea conflictului armat 
ar servi astfel numai cercuri

lor reacționare, imperialismului'in
ternațional, în primul rînd impe- 

al_ Fialismului american:
1 ’ Guvernul român- consideră' HțS..'

problemele
pot fi rezolvate în mo4l trainic și 
viabil pe calea tratativelor .-între 
părțile în cauză, depunîndu-se e- 
forturi perseverente pentru găsirea 
unor soluții care să țină șeama de 
interesele fundamentale și legitime 
ale tuturor popoarelor acestei re
giuni.

consideră' Mță
Orientului Apropiat

Brigăzile 
de la pregătiri 

afirmăse
știut, lucrările de pregâ- 

fie permanent cu 
față de lucrările 

Minerii sectorului 
Dîlja confirmă că

Este 
tire trebuie să 
un pas înainte 
de exploatare. 
II de la E. M 
respectă acest adevăr, prin rezul
tatele obținute în muncă.

Brigada lui Moldovan Iosif, pe 
luna mai, a realizat peste plan 
139 m c, Sofalvi Andrei 139,4 m c, 
iar a lui Moldovan Emil 103 m c.

CIUR IOAN 
corespondent

POPA Cirie n-a auzit, la mina Lonea, de echipa de lăcătuși condusă de comunistul Bîr- 
lida Iosif de la atelierul electromecanic ? Această echipă harnică execută reparații de ca
litate la transportoare, pompe și alte utilaje care iau drumul spre adîncuri.a 3-a)
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u muu 16 ooo tone de cârbunc s-au dat peste plan 
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La plenara din decembrie 1966 a Comi
tetului Central al partidului, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general al C.6. 
al P.C.R., spunea : „Sfntem convinși, tova
răși, că cei peste un milion șase sute de 
mii de comuniști din România și împreună 
cu el toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregul popor, se vor 
avtnta cu noi forțe, cu not energîl, în anul 
care vine, vor obține succese tot mai mari, 
Inălțind prin munca lor tot mai sus edifi
ciul luminos al patriei noastre — Repu
blica Socialistă România".

înfăptuirea acestei sarcini mărețe — înăl
țarea patriei socialiste pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației și bunăstării — pre
supune valorificarea tuturor resurselor bo»

gatului pămînt românesc, mobilizarea în
tregului potențial de energie creatoare a 
poporului. Pentru aceașta se cere îmbună
tățită continuu întreaga activitate econo
mică, organizate pe o 
toate eforturile umane 
această linie se înscrie 
de organizare științifică 
muncii, care, din indicația conducerii parti
dului, sp desfășoară în fiecare întreprin
dere.

Colectivul exploatării miniere Lupeni 
desfășoară o activitate susținută în această 
direcție. In fiecare abataj, în fiecare sec
tor, pe întregul flux tehnologic, inginerii, 
maiștrii, minerii cu vechime în producție 
cercetează amănunțit desfășurarea proce-

treaptă superioară 
și materiale. Pe 

și actuala acțiune 
a producției și a

sului de extracție a cărbunelui, transpor
tul, aprovizionarea, condițiile tehnice de 
lucru. Ei au scos deja în evidență o seamă 
de posibilități pentru ca productivitatea 
muncii să se ridice la nivelul dotării teh
nice și deci producția de cărbune să atin
gă nivelul posibilităților. In mod deosebit 
colectivul minei acționează asupra folosi
rii depline a timpului de lucru — una din
tre cele mai importante rezerve de îmbu
nătățire a tuturor indicatorilor tehnico-eco- 
nomici, călăuzindu-se în această direcție 
de Hotărîrea C.C. al P.G.R. și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la reglementarea 
programului de muncă și întărirea disci' 
plinei.

La mina Lupeni s-au obținut 
în acest an, ca și în anii tre- 

cuți, rezulțate economice bune. In 
primele cinci luni, ș-au extras pes
te plan aproape 16 000 tone de cftr- 
>une, productivitatea muncii a fost 
'■«pășită, iar lo prețul de cost s-a 

alizat un volum important de e- 
conomii.

In urma studiilor făcute privind 
organizarea mai bună a producției 
și a muncii, colectivul exploatării 
a ajuns însă la concluzia că exis
tă posibilități pentru înregistrarea 
unor realizări și mal frumoase. Un 
calcul simplu arată că 
tiliza integral tim
pul de lucru, s-ar 
putea extrage zil
nic 5 700 tone de 
cărbune. In luna 
aprilie însă s-au 
extras în medie, 
zilnic, numai 5200 
tone de cărbune.

Cum se explică 
acest lucru 1 Pe 
de o parte, pentru 
că nu s-a asigu
rat coeficientul 
de prezență plani
ficat, iar pe de altă 
că timpul de lucru legal, datorită 
absențelor de Ia lucru, învoirilor, 
aprovizionării necorespunzătoare, 
transportului defectuos, nu se folo
sește integral, Cîteva cifre sînt cît 
se poate de convingătoare în a- 
ceastă direcție. Astfel, în cursul a- 
nului 1966 s-au înregistrat 46 880 
om-ore absențe nemotivate.

Dacă am echivala aceste ore în 
producție, ar rezulta o diminuare 
de 7 265 tone de cărbune.

Pe Jîngă acestea însă, în anul tre
cut s-au folosit 45 000 om-ore 
pentru învoiri și concedii fără pla
tă, iar în primul trimestru al a- 
nului In curs 5 720 om-ore. Deci, 
făcînd și aici o echivalare, rezultă 
o nouă diminuare de producție, de 
această dată de 1 634 tone.

S-au pierdut importante 
de producție și pentru 
vitali extraproductive. Așa, 
pildă, în cursul anului trecut si în 
primul trimestru din acest an s-au

dacă s-ar u-

6 800 om-ore pentru activi-folosit
tăți sportive și peste 4 200 om-ore 
pentru diverse obligații cetățenești. 
Cit de mult valorează aceste ore 
este demonstrat de următorul cal
cul : dacă s-ar reduce absențele ne
motivate numai cu 25 ia sută, iar 
învoirile șl concediile fără plată ar 
scădea cu 40 la sută, s-ar putea a- 
sigura extragerea In plus a cel pu
țin 6 000 tone de cărbune anual.

Vorbind însă despre utilizarea 
timpului de lucru, nu trebuie să ne 
mărginim numai la prezența la ser
viciu, pentru că, nici timpul cît se 
stă în mină nu este folosit integral.

In abataj 
trebuie să fie 
foc continuu"!

O SUMARA
STATISTICA
DISCIPLINARA

parte pentru

ore 
acti- 

de

La toate categoriile de lucrări se 
înregistrează, din diverse motive, 
pierderi de timp de luciii. Așa, de 
pildă, la abataje, la lucrări de pre
gătire și deschidere se pierd în jne. 
die 21 minute fie schimb din cauza 
întreruperilor provocate de lipsa de 
vagonete goale, material lemnos, 
defect© la utilaje și mașini, surpări, 
avarii, decuplări în sistemul de ali
mentare cu energie electrică și al
tele. Numai din cauza avariilor și 
stagnărilor s-a diminuat producția 
primelor 4 luni din acest an cu 
peste 4 000 tone de cărbune.

Nu folosește deplin timpul
lucru nici personalul de deservire. 
Sînt salariați care 
30-40 de minute și 
oră. In vreme ce se 
asemenea risipă de 
rile unor sectoare, 
forța de muncă la 
auxiliare în dauna 
mărului de posturi 
abataje și la lucrări de pregătire.

de

pierd frecvent 
uneori chiar o 
înregistrează o 
timp, canduce- 
suplimentează 
unele lucrări 
realizării nu- 
planificate la

%A

5201
tone cărbune

II
Multă risipă de forță de muncă 

are loc datorită unei slabe organi
zări a muncii, a controlului ce se 
efectuează în special la lucrările 
din subteran. Sînt frecvente cazu
rile cînd de la unele sectoare pro 
ductive rămîn muncitori Ia supra
față pentru a efectua lucrări care, 
de fapt, ar trebui să fie făcute de 
muncitorii din sectoarele auxiliare. 
Alteori, muncitorii neprimind la 
timp asistența tehnică de care au 
nevoie, sînt nevoiți să aștepte sosi
rea maistrului 
unele greșeli 
dează și într-un 
risipă de timp, 
de materiale.

Timp prețios 
unor defecțiuni 
încă se produc 
chiar imediat după ce utilajul res
pectiv a fost revizpit. De aici se a- 
junge la concluzia că în multe ca
zuri calitatea reviziilor, în general 
a lucrărilor electromecanice nu se 
ridică la nivelul cerut. Un exem
plu. La sectorul 5, în abatajul fron
tal 1 vest, din cauza montării și re
vizuirii superficiale a transporto
rului blindat de pe fîșle, s-a produs 
o avarie care s-a soldat cu pierde
rea a 800 tone de cărbune într-o 
singură zi. Cum se explică acest 
lucru ? îndeosebi prin faptul că lă
cătușii, electricienii, maiștrii elec
tromecanici nu folosesc integral cele 
opt ore de lucru în subteran, la lu
crările hotărîtoare ale producției, 
ei de regulă intră în mină cu 30 de 
minute mai tîrziu și părăsesc locul 
de muncă mai repede. In afară de 
aceasta, personalul electromecanic 
folosește prea mult timp pentru 
procurarea a diverse piesț, scule, 
fiind dese cazurile cînd o parte im
portantă din cele opt ore de lucru 
se irosește cu plimbări pe galerii, 
pe la diferite locuri de muncă.

Nivelul tehnic al Exploatării mi
niere Lupeni, utilajele cu care a 
fost înzestrată mina în ultimul timp 
cer o supraveghere tehnică de înal
tă calitate și permanentă.

sau să săvîrșească 
tehnice, care se sol- 

i caz și in altul cu 
de forță de muncă.

se pierde din cauza 
la mașini și utilaje; 
avarii de multe ori

Un calcul demonstrează ce 
rezervă importantă reprezintă 
folosirea integrală a timpului 
de lucru, în scopuri produc
tive. La mina Lupeni, dacă 
fondul de timp ar fi folosii 
integral, s-ar extrage zilnic 
5 700 tone de cărbune. Cum 
însă o parte din timpul de 
lucru ia drumul risipei, pro
ducția este diminuată. In luna 
aprilie, de pildă, s-au extras 
zilnic, în medie, 5 200 tone. 
Deci, zilnic mai puțin cu 500 
tone.

LUAREA UNOR MASURI
NU ECHIVALEAZĂ CU

REZOLVAREA PROBLEMEI
Toate aceste deficiențe au fost 

studiate cu atenție de către or
ganizația de partid de la mină și 
au constituit obiectul de analiză 
al unei ședințe a activului comi
tetului de partid al exploatării. 
S-au stabilit măsuri care să de
termine folosirea deplină a celor 
8 ore de lucru. Astfel, ș-a stabilit 
ca pontajul muncitorilor în subte
ran să se facă la punctele cele 
mai apropiate de locurile de mun
că, să se întocmească un grafic 
pentru corelarea transportului de 
personal cu celelalte activități ca
re se efectuează pe trasee în așa 
fel ca să se creeze posibilitate 
muncitorilor să ajungă la timp la 
locul de muncă și să presteze in
tegral cele opt ore de muncă. S-au 
.stabilit măsuri privind îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale'în așa fel îneît să fie asigu
rate la timp și în cantități sufi
ciente Ia locurile de muncă lemnul 
de mină, vagonete goale, materia
le pentru betonare, piese de 
schimb, scule, utilaje și altele.

S-a preconizat extinderea muncii 
în acord la transportul cu locomo
tive, transporturile pe puțuri, con- 
casareă sterilului la ’moara de 
piatră și la alte lucrări, unde pi- 
nă acum munca se desfășura după 
sistemul în regie.

De asemenea, au fost luate 
măsuri care să ducă la întărirea 
continuă a disciplinei tehnologice 
și de muncă, organizarea de ex
puneri privind folosirea completă 
a timpului de lucru, înfăptuirea 
propunerilor oamenilor muncii fă
cute eu ocazia diferitelor 
teri asupra procesului de 
ție și altele.

A început și înfăptuirea
măsuri. Și totuși între activitatea 
desfășurată pină acum și rezolva
rea problemei nu poate fi pus 
semnul egalității. In fiecare sec
tor se înregistrează încă multă 
pierdere de timp. Iată de ce 
necesar să se stabilească noi 
suri care să ducă la folosirea 
plină a timpului de lucru.

dezba- 
produc-

acestor

este 
mă- 
de-

Titlul de fruntaș obliga

ale organizați- 
bază, dezbate- 
masa largă de 
ai muncii, au 
iveală faptul 

de lucru

Concluziile desprinse 
din studiile asupra or
ganizării producției și 
a muncii, analizele fă
cute în adunările ge
nerale 
ilor de 
rile cu 
oameni 
scos la
că timpul 
poate căpăta o valoa
re superioară. Măsurile 
luate și-au dovedit de
ja eficiența. S-a mic
șorat numărul absen
țelor nemotivate, sînt 
tot mai puțini cei ce 
intră mai tîrziu în mi
nă sau ies mai devre
me, s-au lichidat in- 
tîrzierile de ia serviciu 
aprovizionarea cu ma
teriale și vagonete 
goale se face mai bi
ne, transportul satisfa
ce în mai mare mă
sură cerințele produc
ției. Toate acestea se 
reflectă în mod favo
rabil în realizarea in
dicatorilor de plan.

Astfel, numai în luna 
mai colectivul minei 
Lupeni a extras peste 
sarcinile planului de 
producție 4 890 tone 
de cărbune. Prin ur
mare, atunci cînd or
ganizația de partid ac
ționează cu toate for
țele de care dispune, 
cînd o problemă de a- 
semenea importanță 
cum este organizarea 
științifică a producției 
și a muncii capătă un 
caracter de masă, re
zultatele obținute sînt 
la nivelul cerințelor.

Ceea ce s-a făcut do
vedește că există mul- 
>e posibilități de îm
bunătățire a 
activități 
Deocamdată 
ceste intens
făptuirea măsurilor sta
bilite. Ținînd seama 
de faptul că încă se 
înregistrează destulă 
risipă de timp atît în

întregii 
economice 

se mun- 
pentru în-

subteran cît și la su
prafață =— lucru de
monstrat de un con
trol efectuat de colec
tive organizate la in
dicația comitetului de 
partid timp de trei 
zile în luna mai — 
trebuie acționat cu și 
mai multă hotăiîre. In 
cele trei zile s-tțu gă
sit la fiecare sector șa- 
lariați care au ieșit 
mai repede din mina.

Iată de ce se poate 
trage concluzia că or
ganizațiile de partid 
au încă mult de făcut 
în această direcție A- 
ria actuală de preocu
pări, felul in are se 
acționează in fiecare 
sector, dă convingerea 
că în 
vor fi 
bune 
peni 
fruntașă pe ramura 
cărbunelui — va fi 
mereu la înălțimea sar
cinilor care îi sînt în
credințate.

viițor rezultatele 
din ce în ce mai 
și că mina Lu- 

exploatare 
pe



STEAGUL ROȘU

ECONOMIILE LA C.E.C. - sursă
de avantaje particulare și generale

Pe poporul nostru l-a caracteri
zat întotdeauna hărnicie, sîrguința, 
chibzuință în folosirea rodului mun
cii sale. Din timpuri străvechi sjnt 
păstrate proverbe și zicale care lau
dă pe omul econom, iar pe cel risi
pitor îl detestă. Dar abia în orîndui- 
rea socialistă prin creșterea salari
ilor și a altor venituri bănești, ri
dicarea continuă a puterii de cum
părare, economisirea banilor ago
nisiți, a devenit o necesitate pentru 
noi toți. Dacă fiecare leu e folosit 
eu chibzuință și depunerile la C.E.C. 
se fac ritmic, satisfacțiile econo
miilor sînt dintre cele mai mari. 
Vom ilustra aceasta prin exemple.

In primele cinci luni ale acestui 
an. 37 de depunători din Valea Jiu
lui și-au cumpărat autoturisme. 
Printre aceștia amintesc pe lăcătu
șul Colțea Dumitru, funcționarul 
Bucur Vasile, brigadierul silvic 
Scorei Ion, minerul Bologa Ion, lă
cătușul Pal Alexandru. In ultimul 
timp mulți cetățeni depun bani la 
C.E.C. pentru construirea de case 
proprietate particulară. Ungureanu 
Constantin, Cioc Dumitru, Truță 
loan sînt printre primii care au în
ceput să depună bani în acest scop. 
De asemenea sînt depuneri căre 
participă la tragerile la sorți cu cîș- 
tigfiri în obiecte. In anul trecut, 8 
participanți din Valea Jiului au 
cîștigat autoturisme, iar printre no
rocoșii primei trageri din acest an 
se numără Buruian Ion din Petrila 
care a cîștigat un autoturism „Re
nault 16 Major", Nistor Rudolf din 
Lupeni care a cîștigat un autotu
rism „Fiat 850".

Pe lîngă formele de economisire 
cunoscute (libretul de economii cu 
dobîndă de 5 la sută, libretul de 
economii cu cîștiguri și dobîndă, li
bretul de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme, obligațiu
nile C.E.C. la care se acordă lunar 
cîștiguri în valoare de 2 215 000 lei) 
în anul 1966 s-a înființat și libretul 
de economii pentru construirea de 
locuințe proprietate particulară. 
Pentru sumele depuse pe acest li
bret se acordă dobîndă anuală sub 
formă de cîștiguri în bani, prin 
trageri la sorți trimestriale. Dar, 
în afara cîștigurilor în bani, acest 
libret oferă și un avantaj specific 
constînd în aceea că titularii libre
telor de economii ieșite cîștigă- 
toare. la tragerile la sorți, sînt pre
ferați la încheierea contractelor 
pentru construirea caselor, dacă fo
losesc sumele cîștigate în întregime 
la constituirea avansurilor.

Folosind formele de economisire 
menționate mai sus, puse la dispo
ziția depunătorilor și beneficiind 
de avantajele economisirii, nume
roși depunători și-au construit ca
se, si-au cumpărat autoturisme, mo-

Toate aceste posibilități sînt rodul 
dezvoltării economiei socialiste. Si 
o dată cu această dezvoltare cresc 
perspectivele unei dezvoltări con
siderabile a acțiunii de economi
sire. Sînt perspectivele pătrunderii 
ideii economiei în rândurile tuturor 
constructorilor socialismului din 
țara noastră, a înțelegerii rolului 
economisirii și avantajelor oferite 
de C.E.C. fiecărui cetățean al pa
triei. Economisind banii la C.E.C. 
facem un act de utilitate personală 
cit și generală.

loan lazăR
directorul Casei orășenești

de economii

Cu brigada științifică in mijlocul
muncitorilor forestieri
O zi însorită de iu

nie. 150 de muncitori 
forestieri de la gura de 
exploatare forestieră 
Polatiște așteptau cu 
nerăbdare brigada știin
țifică a comisiei pentru 
răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice din 
Petroșani. Brigada și-a 
anunțat sosirea spre a 
da răspuns la o serie 
de întrebări ridicate de 
muncitorii forestieri. N-a 
trecut mult și iată că 
brigada a sosit. Docto
rul Banacu Mihai a dat 
răspunsuri clare și in
teresante la întrebări

ca : Ce este cancerul 7 
Cum să ne ferim de 
bolile molipsitoare? Cum 
se face primul ajutor 
în caz de accident și 
altele. Răspunsurile au 
fost ascultate cu viu 
interes de muncitori.

Prin prelegerea sa in
teresantă, juristul Ma
nea Ioan a ținut, de a- 
semepea, trează atenția 
auditorilor. El a răs
puns cu competență la 
o serie de probleme le
gate de noua lege a 
pensiilor, de apărarea 
avutului obștesc, de di

vorț și de comportare

civilizată în familie și 
societate.

Răspunsuri cu un bo
gat conținut de idei a 
dat cu această ocazie 
și profesorul Poporogu 
loan, asupra principale
lor probleme de politică 
internă și externă ale 
partidului și guvernului 
țării noastre in etapa 
actuală. Concomitent cu 

brigada științifică s-au

deplasat la gura de ex
ploatare forestieră Po
latiște și 30 de artiști 
amatori ai Casei de cul
tură din Petroșani. Ta
raful, soliștii instrumen
tiști și vocali au pre
zentat un reușit pro
gram artistic pentru 
muncitorii forestieri.

R. BĂLȘAN 
bibliotecar

bilă, televizoare etc. Mulți depu
nători obțin numeroase cîștiguri în 
bani, obiecte și autoturisme.

NOTA

„înNtlHir Iiimh
Costul unui bilet de autobuz de 

la Petroșani la Lupeni este de 6.50 
> lei, iar pînă la Urlcani de 10 lei. 
"Muncitorul Vîrlan Aurel, în ziua 
de 18 mai, a urcat la Petroșani și 
a înmînat taxatoarei 25 lei. A pri
mit bilet și 15 lei rest. Omul, de 
bună credință, n-a privit biletul. 
Cînd a coborît la destinație s-a ui
tat Ia el așa într-o doară. Era să-i 
scape o exclamație de uimire. „Măi 
drăcie, cum vine asta ? ! Plătești zece 
M și primești bilet de cinci. Ce 
calcule o fi făcînd casierița de a 
făcut juma-juma cu I.C.O.

Tovarășul Vîrlan Aurel a luat 
numărul mașinii. Spre a nu crea 
confuzii îl redăm : 31 HD 2 132.

Disparifia unei mașini 
f>și o excrocherie care s*a prins"

(Urmare din pag. Ij

nu a indus-o în eroare. El 
locuia într-o casă din str. Fi- 
limon Sîrbu. Pentru o sumă 
de 200 lei, a promis soților 
Dăuceanu această locuință 
după plecarea sa. Dar nefiind 
mulțumit numai cu atit a mai 
pretins de mincare și de 
băut. Astfel, soția șoferului 
Dăuceanu împrumutindu-se de 
bani de la colegi (ea este 
femeie de serviciu, cu un 
salar modest, Ia restaurantul 
„Minerul" din Lupeni) l-a ți
nut pe Manea Constantin cu 
grătare șl băutură zile în șir 
la restaurant. Pentru a-și în
cununa „opera", Manea îi 
cere și-I convinge pe șoferul 
Dăuceanu să-l ducă în Olte
nia la Giubega, raionul Băi 
Iești... Și bietul om, din tea
ma de a nu pierde locuința 
promisă pentru familie și ca 
nu cumva escrocul să se răz- 
gîndească, acceptă. După o

zi întreagă de muncă, în 
seara zilei de 30 mai pleacă 
cu ei spre Oltenia. Astfel 
comite un act grav de încăl
care a disciplinei în produc
ție deoarece pleacă fără au
torizație din partea I.R.T.A., 
fără să plătească transportul, 
deci și fără aprobarea șefului 
de garaj sau a conducerii 
A.T.S. Fapta aceasta îi va fi 
însă fatală deoarece în drum 
i se ard două garnituri la 
chiuleasă, fiind obligat să 
staționeze cu mașina trei 
zile...

Dar șirul surprizelor neplă
cute nu s-au terminat aici. In 
tot timpul acesta, conștient 
de ceea ce îl aștepta, se gîn- 
dea totuși cu duioșie la fa
milie și la noua locuință... 
Nici nu bănuia ce surpriză 
amară îi pregătise Manea, 
Primul lucru pe care l-a 
aflat cînd a ajuns acasă a 
fost că locuința promisă de 
Manea in str. Filiinon Sîrbu

era repartizată altei familii 
care o și ocupase,..

Ce se va întîmpla cu Dău
ceanu ? El plătește acum cu 
VÎrf și îndesat pentru ușu
rința condamnabilă șl naivi
tatea cu care a ascultat de 
un om de nimic. Dăuceanu 
își va aminti mult timp de 
aici înainte de proverbul ro- 
minesc: „Cine-3 face ca mi
ne, ca mine să pățească". 
Dar de pățit, din această po
veste urîtă, trebuie să pă 
țească și escrocul. Organele 
competente care vor cerceta 
cazul șoferului Dăuceanu vor 
trebui să judece și pe ade
văratul vinovat: Manea Con
stantin. Este absolut necesar 
ca fapta lui nerușinată să 
fie adusă, de cei în drept, 
Ia cunoștința sfatului popu
lar din comuna unde s-a sta
bilit, miliției din comună pen
tru a fi tras la răspundere și 
țintuit la stîlpul infamiei.

TELEVIZIUNE
14 

18,00 Telecronica economică. 
Cum sînt folosite mași
nile cu comandă-pro- 
gram ?

18.30 Pentru copii — Ala-Bala... 
în vacanță.

19,00 Clubul tinereții.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.

Publicitate.

iunie
20,00 Atlas folcloric. „Prin 

Mărginimea Sibiului".
20.30 Pagini din opere. Trans

misiune de Ia Soția.
21,00 Ancheta Tv.
21.30 Avanpremiera.
21,45 Filmul artistic : „Dorința".
23,15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

„Floricele pe 
cimpii 

Hai să Ie adunăm 
copii..,"

PROGRAM DE RADIO
15 iunie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5.05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,35 Actualitatea agrară; 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-rutier: 
6,20 Radio-publicitate; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 6,35 Recoman
dări din program; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport- Buletin meteo- 
rutier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia prefe
rată; (continuare); 9,30 RAD1OMA- 
GAZINUL ASCULTĂTOARELOR; 
10,00 Muzică din opereta „No, no 
Nanette" de Youmans; 10,10 Curs 
de limba germană (reluarea emi
siunii din 14 iunie); 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronica economică; 
11,15 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 12,00 Mu
zică ușoară; 12.25 Călătorie mu

zicală prin regiunile patriei; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteoro
logic; 13,13 Succese ale muzicii u- 
șoare,- 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 Formații de muzică ușoară; 
14,35 Muzică ușoară; 15,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 15,05 MUZEE ȘI EXPOZIȚII; 
15,20 Muzică ușoară; 15,50 Cîntece 
populare; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,30 
Melodii cu și fără cuvinte; 16,50 
Cîntece populare; 17,10 Muzică u- 
soară; 18.00 BULETIN DE ȘTIRI: 
18,05 RADIOSIMPOZION. „ETICA 
RELAȚIILOR FAMILIALE"; 18,25 
Muzică ușoară de Viorel Doboș; 
18,40 INCURSIUNE ÎN COTIDIAN; 
19,00 Concert de melodii românești:
19.30 Sport; 20.00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ- Cronică economică;
20.30 Cîntă Nana Mouskouri, Jean 
Paunescu și orchestra Jean lonescu; 
20.50 Muzică populară; 21,05 AN
TENĂ TINERETULUI: 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me-

I. E. C. PAROȘENI
ANGAJEAZĂ IMEDIAT:

un proiectant sau desenator
Condiții de angajare conform H.C.M. 1 053/1960.

Informații suplimentare la serviciu] organizarea muncii 
al întreprinderii.

NU UITAȚI * REFUZAȚI 
LĂMPILE DEFECTE . INTRO
DUCEREA LOR
ÎN MÎNĂ POATE V
AVEA URMĂRI * ț 

GRAVE. \ fz [/J

I

-
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CINEMATOGRAFE teorologic; 22,15 Intjlnire cu jazz-ul;
22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Din

15 iunie
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ce

rul și iadul; Republica • Îndrăzne
țul Pardailan; PETRILA : Week-end 
Ja "uydcootc: I.ONEA — 7 Noiem
brie : Steaua fără nume; Minerul ■ 
locomotiva furată; LIVEZENI : 
Moneda antică;- ANINOASA : Vis- 
cqlul; VULCAN : Anunț matrimo

nial; CRIVIDIA : Cit timp ești să
nătos; PAROȘENI : Therese Des- 
queyroux; LUPENI — Muncitoresc : 
In fiecare zi sărbătoare; Cultural: 
Inspectorul de poliție; BARBA- 
TENI : Brățara de granate: URI- 
CAN1 : Cei 7 din Teba.

înregistrările lui Gaspar Cassado; 
23,00 Almanah muzical; 24,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții — muzică ușoară; 2,00 Bu
letin meteo-rutier; 2,02 Melodiile 
nopții (continuare); 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.
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Declarația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

și a guvernului Republicii Socialiste România 
difuzată ca document oficial
al Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — La 11 iunie a.c., Misiunea 
permanentă a Republicii Socialiste România pc lingă Organizația Na
țiunilor Unite a înaintat președintelui Consiliului de Securitate Decla
rația Comitetului Central ai Partidului Comunist Român și a guvernu
lui . Republicii Socialiste România cu privire la situația din Orientui A- 
propiat, spre a fi difuzată ca document oficial al acestui organism.

In aceeași zi. Declarația a fost difuzată statelor membre ale O.N.U. 
ea document oficial al Consiliului de Securitate.

de luni spre 
regiuni ale 

Ioc alegerile 
90 de consi-

In cele nouă 
unde au avut 
desemnarea a 
adunării regionale, au par
ia vot 2 442 000 de alegă-

încheierea sesiunii Comisiei Dunării
BUDAPESTA 13. — Corespon

dentul .Agerpres, A. Pop, transmite : 
Intre 1 și 12 iunie, la Budapesta 

c s-au desfășurat lucrările celei de-a 
- 25-a sesiuni a Comisiei Dunării. La 

lucrările sesiunii au luat parte re
prezentanții țărilor membre ale 
Comisiei, precum și ai Ministeru
lui Transporturilor din R. F. a Ger-

maniei — ultimii în calitate de ob
servatori. Au participat, de aseme
nea, reprezentanți ai Administra
ției fluviale a Porților de Fier și ai 
Secretariatului Organizației mon
diale de meteorologie. Sesiunea a 
dezbătut probleme privind îmbu
nătățirea navigației pe Dunăre, pro
bleme organizatorice și financiare.

ROMA 13. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Du
minică și luni au avut loc în Italia 
alegeri în 82 de comune, inclusiv o- 
rașele Siena și Pisa. In Sicilia, re
giune autonomă cu statut special, 
alegerile s-au desfășurat numai du
minică, rezultatele fiind date publi
cității în cursul nopții 
marți, 
insulei, 
pentru 
lieri ai 
ticipat
tori, numărul lor fiind mai mare 
decît al celor prezenți la urne în 
1963. Repartizarea celor 90 de lo
curi în adunarea regională este ur
mătoarea : Partidul democrat-creș- 
tin — 36 de locuri, Partidul Comu
nist Italian — 20 de locuri, Partidul 
Socialist Unificat — IX locuri, Parti
dul liberal — 5 locuri, Partidul re
publican — 4 locuri. Celelalte 14 
locuri au revenit altor partide și 
grupări politice. La aceste alegeri 
au fost prezentate și liste electo
rale ale unor partide locale.

LAGOS 13 (Agerpres). — Șeful 
statului federal nigerian, generalul 
Yakubu Gowon, a procedat luni la 
o remaniere ministerială lărgind 
componența guvernului prin intro
ducerea a 12 miniștri civili. Asu- 
mîndu-și portofoliul apărării și al 
afacerilor externe, Gowon l-a nu
mit pe Awolowo vicepreședinte al 
Consiliului executiv federal și mi
nistru al finanțelor, Enahoro de
vine ministru al informațiilor, iar 
Tarka ministru al transporturilor.

In urma remanierii, guvernul fe
deral nigerian nu mai este exclu
siv militar. Totodată, Gowon a în
credințat o serie de portofolii-che- 
ie unor reprezentanți ai diferitelor 
grupuri etnice ce alcătuiesc federa
ția nigeriană (de pildă Awolowo

este liderul populației Yoruba), fapt 
apreciat ca o contribuție de seamă 
la menținerea unității țării.

In același timp, șeful statului ni
gerian a precizat că este liotărît să 
plină capăt secesiunii Provinciei 
Orientale, proclamată stat inde
pendent sub numele de Republica 
Biafra. Guvernul federal, a decla
rat un purtător de cuvînt al șefului 
statului nigerian, este gata să spri
jine orice persoană din regiunea de 
est care s-ar pronunța împotriva 
secesiunii.

Totodată, ministrul federal al a- 
părării a dezmințit știrile transmise 
din Enugu, capitala Provinciei 0- 
rientale, potrivit cărora trupe din 
nord ar fi atacat Biafra.

Structura noului parlament 
al Islandei

REYKJAVIK 13 (Agerpres).-. - — 
In Islanda au avut loc luni alegeri 
legislative pentru desemnarea ce
lor 60 de deputați ai Altingului

U.R.S.S. a cerut convocarea unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U.

X-

Provocări în zona demilitarizată a Coreei (Agerpres). — Re-

KESON 13 (Agerpres). — Marți 
s-a întrunit din nou la Phanmunion 
Comisia militară de armistițiu din 
Coreea. Cu acest prilej, generalul- 
maior Pak Giun Guk, reprezentan
tul părții coreene, a protestat îm
potriva recentelor provocări săvîr- 
șite de soldeții americani în zona 
demilitarizată. El a arătat că la 31

doi agenți asupra 
arme și hărți ser- 
de spionaj. In pe- 
10 iunie, persona-

NEW YORK 13 
prezentanța permanentă a U.R.S.S. 

a transmis secretarului 
l O.N.U., U Thant, o scri- 

partea lui A. Gromîko. 
afacerilor externe al 

prin care se cere con-

* J

mai și 5 iunie în porțiunea aparți- 
nînd R.P.D. Coreene a acestei zone 
au fost introduși 
cărora s-au găsit 
vind misiunii lor 
rioada de la 5 la
Iul american a deschis focul de ci- 
teva ori asupra soldaților coreeni. 

Generalul coreean a cerut respec
tarea corectă de către soldați: a- 
mericani a statutului zonei demili
tarizate și a clauzelor convenției de 
armistițiu încheiate între cele două 
părți.

la O.N.U. 
general al 
soare din 
ministrul 
U.R.S.S., ] 
vocarea unei sesiuni speciale a A- 
dunării Generale pentru a examina 
situația din Orientul Mijlociu.

Reprezentantul secretaîului gene
ral al O.N.U. a declarat că U Thant 
va informa imediat toate reprezen
tanțele 
asupra 
gat că 
bri ai
Uniunii Sovietice, U Thant va con
voca o sesiune specială a Adunării 
Generale în decurs de 24 de

țărilor 
cererii 

dacă 62 
O.N.U.

membre ale O.N.U. 
UR.S.S. El a adău- 
din cei 122 de mem- 
vor sprijini cererea

Sesiunea Consiliului Ministerial al N.A.T.O.
LUXEMBURG 13

Marți dimineață și-a început 
rile la Luxemburg sesiunea

(Agerpres). — 
lucră- 
Consi-

ore.

Șe-

KUWEIT 13 (Agerpres). — Du
pă cum anunță ziarul „Al Ray Al 
Aam“, guvernul kuweitian a trans
ferat o 
sterline 
R.A.U., 
pentru
actualele dificultăți de ordin e- 
conomic, provocate de războiul 
izraelo-arab

In Consiliul de Securitate
sumă 
către 
Irak, 
a le

de 25 milioane lire 
patru țări arabe — 
Siria și Iordania, 

ajuta să depășească

R. S. F. Iugoslavia a rupt 
relațiile diplomatice 
cu Izraelul

BELGRAD 13 (Agerpres). — Se
cretarul de stat adjunct pentru a- 
facerile externe ale R.S.F. Iugo
slavia, M. Pavicevici, i-a înmînat 
marți ambasadorului Izraelului la 
Belgrad o notă în care se arată că 
guvernul Republicii Socialiste 
derative Iugoslavia a hotărît 
rupă relațiile diplomatice cu 
raelul.

Fe
să
Iz-

NEW YORK 13 (Agerpres). — Șe
dința Consiliului de Securitate, care 
fusese stabilită pentru luni seara la 
ora 22 GMT, a fost amînată pentru 
a se da posibilitatea continuării 
consultărilor între membrii consi
liului și pentru a se primi noi ra
poarte ale observatorilor O.N.U. a- 
supra situației din Orientul Mijlo
ciu, după hotărîrea adoptată ’în di
mineața aceleiași zile, care con
damnă orice violare a încetării fo
cului.

Pe de altă parte, luni seara, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a fost informat de generalul Odd 
Bull — comandantul misiunii de 
observatori ai O.N.U. în Palestina 
— că este imposibil să se verifice 
dacă forțele izraeliene se aflau la 
Rafid în momentul încetării focu
lui (10 iunie, ora 16,30 G.M.T.). 
Secretarul general al O.N.U. ceruse 
o asemenea confirmare la ședința

consiliului de luni, convocată 
rerea Siriei, care informa Consiliul 
de Securitate că trupele izraeliene 
au înaintat în teritoriul sirian după 
anunțarea încetării focului.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit marți la orele 21,30, 
ora Bucureștiului, pentru a dezbate 
din nou situația din Orientul Mij
lociu. Ședința a fost convocată la 
cererea Uniunii Sovietice.

la ce-

Puternice demonstrații 
ia Seul

liului ministerial al N.A.T.O.
dința de dimineață a fost consacra
tă evenimentelor din Orientul Mij
lociu. După cum relatează agenția 
France Presse, vorbitorii,

;care' și secretarul
de stat al S.U.A., 
referit la diverse 
flictului, fără să

printre
Departamentului 

Dean Rusk, s-au 
aspecte ale con- 
avanseze soluții.

Ciocniri violente 
în orașul Cincinnati

De două zile în orașul Cincin
nati (statul Ohio) au loc ciocniri 
violente între poliție și populația 
de culoare, care luptă pentru drep
turile civile.

„Teroare
CIUDAD DE GUA

TEMALA 13 (Ager- 
preș). — Aproximativ 
50 de persoane au fost 
ucise în decurs de o 
lună în cadrul a ceea 
ce presa guatemaleză 
denumește un nou val 
de „teroare albă", de
clanșat de grupările 
de extremă dreaptă 
din această țară. Prin
tre cei uciși, ale căror 
corpuri au fost găsite 
deseori mutilate, se 
află un deputat din 
partea partidului revo
luționar de guvern ă- 
mînt, trei ofițeri supe
riori, zece profesori u-

albă“ în Guatemala
niversitari și numeroși 
membri ai organizați
ilor muncitorești și ță
rănești.

Potrivit informațiilor 
relatate de ziarele 
guatemaleze, la înce
putul lunii trecute în 
această țară a fost 
creat un „consiliu an
ticomunist", alcătuit 
din ofițeri de dreapta 
și mari latifundiari, 
care și-a propus să fo
losească teroriști plă
tiți pentru „lichida
rea" persoanelor cunos
cute că aiî simpatii 
față de organizațiile 
progresiste sau mișca-

rea de partizani. Te
roriștii au difuzat o 
listă conținînd I 600 de 
nume ale unor inte
lectuali de frunte și 
lideri sindicali, care, 
după cum pretind ei, 
„au fost condamnați la 
moarte". Poliția și si
guranța nu au reușit 
pînă acum să pună 
capăt acestui val de 
crime și să aresteze 
pe teroriști care, po
trivit unor ziare din 
Ciudad de Guatemala, 
sînt pregătiți de cîțiva 
instructori militari din 
S.U.A., ofițeri „care au 
căpătat experiență în 
războiul din Vietnam".

Capitala sud-coreeană continuă să 
rămină scena unor puternice de
monstrații studențești de protest 
față de falsificarea rezultatelor re
centelor alegeri parlamentare. Pes
te 2 000 de studenți, scrie cores
pondentul agenției Associated Press, 
s-au revărsat marți pe străzile Seu
lului, cerînd anularea alegerilor și 
organizarea unei 
lectorale. Pentru 
monstranților au 
importante forțe 
au făcut uz de
ciuc și gaze lacrimogene. Numeroși 
tineri, precizează agenția citată, au 
fost răniți, și alții arestați.

noi confruntări e- 
împrăștierea de- 
fost mobilizate 
polițienești care 

bastoane de cau-

(Parlamentul islandez). Alegerile au 
fost organizate în urma crizei pro
vocate de dificultățile economica 
ce s-au manifestat mai ales în ao- 
meniul exporturilor de pește ale Is- 
landei.

Potrivit rezultatelor definitive ale 
alegerilor, coaliția guvernamentală, 
la care participă Partidul Inde
pendenței și Partidul Social-Demo
crat. și-a consolidat majoritatea îh 
Parlament, obținînd 33 de locuri 
(cu un mandat în plus față de pre
cedentele alegeri), în timp ce parti
delor de opoziție le-au revenit nu
mai 27 de locuri (un mandat în mi
nus comparativ cu trecutele alegeri).

Conform numărului voturilor ob
ținute, configurația noului parla
ment este următoare : Partidul In
dependenței deține 24 de locuri, 
Partidul Social-Democrat 9 locuri' 
(cu un. mandat în plus față de par
lamentul precedent); dintre parti- 
dele opoziției, Partidul Progresist 
a obținut 18 mandate 
un mandat), 
Populară — 
încă un loc 
parlament).

(a pierdut /» 
iar partidul Uniunea 
9 mandate (a 
comparativ cu

cîștigat 
vechiul

. I

Sovie-

„Cosmos-165‘s
La 13 iunie în Uniunea 

tică a fost lansat satelitul artificial
al Pămîntului „Cosmo6-165“. La 
bordul satelitului sînt instalate a- 
parate destinate continuării ex
plorării spațiului cosmic conform 
programului anunțat de TASS la 
16 martie 1962.

Licitatie la Luxemburg
Guvernul Marelui 

Ducat al Luxembur
gului a dispus organi
zarea unei licitații cu 
echipament militar ră
mas disponibil după 
ce recent în acest stat 
liliputan s-a adoptat 
hotărîrea privind lichi-

darea serviciului mili
tar. Motivele acestei 
hotărîri au fost formu
late în declarația mi
nistrului apărării în 
felul următorPosi
bilitățile noastre finan
ciare limitate, condițiile 
geografice, numărul

redus al populației' fac 
iluzorie orice confrun- • 
tare dintre marile pu- ț 
teri militare și Luxem
burg.

Astfel, armata de
6 000 de oameni a fost 
demobilizată, iar echi
pamentul ei militar 
vîndut la licitație.

VAL DE GREVE IV URUGUAY
Dificultățile guvernului Urugua

yan de a plăti salariile funcționari
lor publici a avut drept urmare de
clanșarea unui val de greve în în
treaga țară. Acțiunile greviste au 
cuprins pe învățătorii din școlile 
primare, corpul didactic din uni-

versități, muncitorii feroviari și din 
alte sectoare publice, care cer Dia
ta salariilor pe luna aprilie.

Ministrul economiei, Carlos Vegh T" 
Garzon, a declarat că guvernul nu 
va dispune de fonduri suficiente 
pentru plata salariilor restante de- 
cît în a doua jumătate a lunii iu
nie.

închis luni în urma 
naționale chemate de 

„ordinei" au încon- 
focul asupra tuturor

INCIDENTE IN ECUADORDoar poliția are dreptul să intre...
Ghetoul negrilor din Tampa (Florida) a îost 

incidentelor rasiale din această localitate. Gărzile 
guvernatorul statului Florida pentru restabilirea 

jurat cartierul negrilor primind ordin să deschidă
celor care vor încerca să părăsească ghetoul. In acest cartier doar po
liția are dreptul să intre. Cu toate acestea, la cîțiva kilometri de locali
tate au început alte maniiestații ale negrilor. Poliția a cerut întăriri. Ca 
urmare a incidentelor produse luni între poliție și manlfestanți, nume
roase persoane au fost rănite.

Un student ecuadorian a fost 
ucis și cîțiva zeci au fost răniți, ca 
urmare a unui atac al poliției asu
pra participanților Ia o demonstra
ție cu prilejul comemorării masa
crului din noiembrie 1961. în timpul 
regimului președintelui Jose Ma- - 
ria Velasco Ibarra.
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