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ESENȚIALUL în acțiunea de organizare
științifică a producției și a muncii

încheierea etapei de 
evidenfiere a rezervelor 

și trecerea la fina
lizarea măsurilor

In cadrul exploatărilor miniere, 
în uzinele, întreprinderile si pe 
șantierele Văii Jiului se desfășoară 
o acțiune multilaterală în vederea 
perfecționării organizării producției 
și'-» rtiuncii, punerea în valoare de 
noi rezerve interne. Organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C., con
ducerile tehnice, cadrele tehnico- 
economice, depun o activitate stă
ruitoare pentru înfăptuirea indica
țiilor conducerii partidului privind 
ridicarea calitativă a întregii acti
vități economice pe baza perfecțio
nării organizării producției și a 
muncii. Se fac în acest sens studii, 
analize, au loc dezbateri, se elabo
rează măsuri multiple. Dar, după 
toate acestea se ridică o întrebare 
fundamentală : eficiența economică 
a activității de perfecționare a or-

ganizării producției și muncii se ri
dică la nivelul eforturilor, a volu
mului de muncă ce se depune în 
acest sens ? Care sînt realizările, 
deficiențele de înlăturat, în gene
ral, direcțiile perseverării .de viitor 
pentru a ajunge la o finalizare cit 
mai prodigioasă a acestei activități 
de importanță hotărîtoare pentru 
progresul economic — organizarea 
științifică a producției și a muncii ?

Acestor întrebări a căutat și a 
dat răspuns recenta plenară lăr
gită — cu activul și colectivul de 
coordonare a activității de organi
zare științifică a producției și mun
cii — a Comitetului orășenesc de , 
partid Petroșani. Iată principalele I 
probleme ce le-a t 
z,iile ce le-a prilejuit.

tive de specialiști, care au trecut la 
studiere și au venit deja cu soluții 
pentru organizarea științifică a 
producției și a muncii. Activitatea 
colectivelor de specialiști și, în ge
neral, preocuparea pentru organi
zarea științifică a producției și a 
muncii a fost dezbătută ca proble
mă distinctă în cadrul analizelor 
decadele, ea constituind ordinea

Sosirea în Capitală
a unei delegații de specialiști

din R. S. F Iugoslavia
*>

Marți dimineața a sosit în Capi
tală o delegație de specialiști din 
ft.S.F. Iugoslavia, condusă de Ioje 
Ingolici, deputat'în Vecea Federa
lă a Skupștinei Federale a R.S.F.

Iugoslavia, care la invitația Con
siliului Superior al Agriculturii va 
face o vizită în țara noastră.

prevenirii accidentelor
de muncă

Uniunea Societăților de Ști
ințe Medicale, subfiliala Pe
troșani în colaborare cu Aso
ciația juriștilor — organizația 
Petroșani și Stația de cercetări 
pentru securitatea minieră Pe
troșani organizează, un simpo
zion cu tema: „Aspecte ale 
prevenirii accidentelor de 
muncă în subteran". Simpozio
nul va avea loc la Petroșani, 
în ziua de 23 iunie a. c„ ora 
18, în sala mică a Casei de cul
tură a sindicatelor.

Vor conferenția : ’ tov. ing. I. 
Piso cu tema „Căi noi în cer
cetarea cauzalității accidentelor 
în subteran"; tov. procuror șef

(Agerpres)

David Maniu cu tema „Rolul 
factorilor de motivație negati
vă în producerea accidentelor 

.de muncă în subteran, căi și 
mijloace de combatere"; tov. 
dr. Gh. Dîrlea și colaboratorii 
cu tema „Angajarea selectivă 
a muncitorilor în subteran în 
vederea reducerii riscului de 
accidentare și de îmbolnăvire".

Sînt invitați a lua parte cor
pul didactic al Institutului de 
mine Petroșani, medici, ingi
neri, studenți ai I.M.P., juriști, 
activiști sindicali, deoarece te
matica tratată este foarte ac-

In atentie
9

- Referatul prezentat în plenară, 
,precum și dezbaterile la care au 
luat parte secretarii comitetelor de 
partid și conducățori ai unităților e- 
conomice, au subliniat că acțiunea 
cea itiai importantă desfășurată în 
această perioadă de organele și or
ganizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C., de conducerile tehnico-ad- 
miniștrative — acțiune inițiată de 
conducerea partidului — este folo
sirea completă și în mod produc
tiv a timpului de lucru. Această 
acțiune a fost începută la E. M. Lu- 
peni unde s-au efectuat studii și 
fotografieri privind folosirea tim
pului de lucru, analize și dezbateri 
în adunări de partid și cu toți sa- 
lariații, urmate de măsuri pentru 
îmbunătățirea pontajului, a trans
portului muncitorilor la locurile de 
muncă, a aprovizionării tehnico- 
matefiale, întăririi asistenței teh
nice, rezolvarea problemelor pe ca
re le ridică locurile înguste din

obiective primordiale

abordat, conclu- |

I
I
I
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I
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I
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procesul tehnologic, ■ extinderea 
muncii în acord .— toate conducted 
la majorarea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă la 25 000 ' 
tone de cărbune cocsificabil brut 
peste plan; creșterea suplimentară I 
a productivității muncii cu 1,5 Ia ' 
sută și obținerea a cel puțin 1,7 mi
lioane Iei economii la prețul de 
cost.

Dezbaterea hotărîrii partidului și 
guvernului cu privire Ia reglemen
tarea programului de muncă și în
tărirea disciplinei de către mem
brii de partid, de masa largă de sa- 
lariați din unitățile economice a 
dus Ia crearea unei preocupări sus
ținute pentru eliminarea cauzelor 
care conduc la folosirea nerațio
nală a fondului de timp și la iro
sirea unei părți din timpul de lu- i 
cru, la întărirea răspunderii în cîm- I 
pul 
ilor 
fost create în toate unitățile colec-

muncii. Potrivit indicați- 
conducerii partidului, au

• CONSEMNAM • AVIZAM
• DEZAPROBĂM
Păi, pînă cînd? Ascultați-le doleanțele (dacă 

nu le vedeți) și sprijiniți-i.

Ciocolată în... nisip

(Continuare în pag. a 2-a)
tuaiă.

Salt spre

I. DUBEK

Noi întemeieri
» u ■ înfipt primul

A țăruș în pragul 
toamnei. Cu înțitziere. 
Dar nu din vina lor.

A trecut de dtunc< 
mai bine de O jumăta
te de an. Ce s-a întîm- 
pldt în răstimp ? In ini
ma vechii colonii, ~ în 
locul clasicelor clădiri 
triste și uniforme au 
răsărit, că niște uriașe 
semite de exclamare, 
somptuoase construcții 
cu zece nivele care atit 
prin dimensiunile lor 
verticale cît și prin li
niile arhitectonice per
fecte sfidează cerul Pe- 
troșaniuluî.

înălfimi
de șantier, Sasu Nicolae 
-v priceperea și -pasiu
nea oamenilor acestui 
lot — constructorii vi
itorului microraion B-ț-C 
dț fylocuri moderne al 
fetrlj^aniului. Am por
nit pe urmele acestor 
oameni ■*- autorii noilor 
întemeieri urbanistice, 
ai primelor blocuri gli
sante din Petroșani.

do-
va

re-

J n octombrie '66
* s-a bătut' primul 

țăruș. Au urmat săpă
turile. Apoi fundațiile 
și întreaga operă con
structivă s-a amplificat. 
S-au ridicat trei blocuri. 
In fiecare s-au țesut ki
lometri întregi de „fi
re" metalice ~r armătu
rile de fier ce cîntăresc 
la fiecare bloc cite 110 
tone, s-au turnat pere
ții înalți de 32 metri, 
planșeele în care, se află 
un volum de cite 1 300 
m c de beton.

— Și se mai află ce
va in construcțiile aces- 

precizează șeful

Momentele 
retrospectivei

Primul moment mai
edificator, poate 

momentul declanșării 
startului spre înălțimi.

9 decembrie 1966 ora 
17. Semnalul — clinche
tul soneriei macaralei, 
iar brațele uriașe de 
metal au ridicat peste 
cofraje — prima benă 
cu beton. A început gli
sarea. De atunci, zi de 
zi, de-a lungul a trei 
schimburi, 30 de oameni 
membri ai brigăzilor de 
zidari conduse de 
râu Eugen și Roșu 
mitru s-au încleștat 
contenit în lupta 
înălțimile, cu timpul 
apoi cu gerul. Platfor
ma de turnare, schelele

blocului

chiar 
vale 
dacă 
spre

Pînă cînd, tovarăși gospo
dari ai orașului Lupeni, mai 
puteți suporta aspectul ines
tetic în care se află străzile 
coloniei Ștefan ? Locuitorii a- 
cestui cartier al orașului 
resc să știe grabnic cînd 
incepe și la ei munca de 
parare, de înfrumusețare
curățire. Ar vrea să știe cînd ■ 
vor fi ridicate grămezile de 
gunoaie care au astupat 
și... piraiele ce curg la 
pe aici. Reamintim — 
s-a uitat — că drumul
această parte a orașului nu 
este greu de găsit. Și nici scă
rile — așa cum sînt ele (!) 
— nu se vor dărîma atîta 
timp cit sînt... verificate zil
nic de locuitorii coloniei! Mer
geți, deci, în rîndurile ace- 

, lora care vor să se încadreze 
și ei (pe drept) în campania 
de înfrumusețare a orașului.

3,40 lei bucata, 
cei trei minori au 

Nu consumaseră 
bucăți. Restul au 

din nisip 
ascunseseră. 

copii au

Pătrui Cornel, Popescu Flo
rian și Jică Gheorghe — trei 
copii de 10—11 ani — au fu
rat din mașina 21 HD 1 206 
(staționată în fața
Magazin din Lonea) 25 bucăți 
ciocolată a
Descoperiți, 
recunoscut, 
decit patru
lost,., dezgropate 
unde „hoții" le 
Părinții celor trei 
primit cite-o amendă de 50 
lei. Au plătit și cele patru 
bucăți de ciocolată deja savu
rate și s-au apucat să facă, 
în continuare... educația mi
cuților.

Educație... ! De prisos orice 
comentariu.

V. TEODORESCU

Foto : N. MOLDOVEANU
Unul dintre cei mai neobosiți oameni ai șantierului 

(Continuare în pag. a 3-a) ■ e chiar șeful-de. șantier — Sasu Nicolae

Și aici prinde contur noua față urbanistică a orașului
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ESENȚIALUL în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii s

ÎNCHEIEREA 
ETAPEI DE EVIDENȚIERE 
A REZERVELOR Șl TRECE
REA LA FINALIZAREA 

MĂSURILOR

Propuneri, păreri, preocupări
• Este necesar să se între

prindă eforturi susținute, să se 
ia măsuri deosebite pentru 
completarea studiilor de cul
tură generală ale muncitori
lor mineri în vederea asigură
rii de cadre calificate la nive
lul cerințelor organizării știin
țifice a producției și a muncii. 
(RACZEK IOAN, secretarul 
Comitetului de partid al E. M. 
Lupeni, COSTEA TRAIAN, se
cretarul Comitetului de partid 
al E. M. Peirila).
• in atenția C.C.V.J. stau 

in perioada care urmează, prin
tre alte probleme de rezolvat, 
extinderea susținerii cu stîlpi 
hidraulici în toate abatajele Cil 
front luttg, mecanizarea inte
grală a încărcării în lucrările

de pregătiri Și deschideți pe 
orizontală, creșterea producției 
în abataje pe metru liniar de 
front activ. (Iflf. ILIESCU 
GHEORGHE, director tehnic ai 
C.C.V.J.).
• Direcția principală a preo

cupărilor la E. M. Vulcan tre
buie să fie reducerea posturilor 
în activitățile de deservire. 
(COLDA ANDREI, secretarul 
Comitetului de partid al E. M. 
Vulcah).
• La F.F.A. „Viscoza" Lu

peni are loc în prezeht reexa
minarea întregului personal 
privind cunoștințele profesio
nale în vederea organizării de 
forme adecvate de ridicare a 
calificării, țlng, MaRtonossy 
IMOLA).

(Urmare din pag. 1)
de zi multor adunări de partid, 
sindicat și U.T.C.

Primele rezultate 
și „probleme" 

vechi
In unitățile din cadrul Combina

tului carbonifer Valea Jiului, între 
problemele principale luate în stu
diu sînt: gradul de acoperire eu re
zerve deschise și pregătite pe peri
oada cincinalului și in perspec
tivă, indicatorii maximi care se pot 
realiza prin metodele actuale de 
exploatare, mecanizarea tăierii și 
încărcării cărbunelui în abatajele 
cu front lung, valorificarea optimă 
a cărbunilor, sistemul de aprovi
zionare cu materiale și utilaje, or
ganizarea unor activități de deser
vire centralizate pe combinat, îm
bunătățirea raportului între mun
citorii de bâză și cei din serviciile 
auxiliare, a normării tehnice și ex
tinderii muncii în acord, concen
trarea producției, organizarea de 
brigăzi complexe care să asigure 
realizarea de viteze sporite de a- 
vansare etc. Studiile efectuate pînâ 
în prezent — și ele nu și-au spus 
ultimul cuvînt — au scos în eviden
ță rezerve de sporire a producției 
brute de cărbune pe combinat, pes
te sarcinile prevăzute în planul 
cincinal, cu 80 000 tone în 1067, cu 
45 000 tone în 1968 șl cu 100 000 tone 
în anii 1969-1970 adică cu cel pu
țin 325 000 tone pe întreaga peri
oadă. De asemenea, prin măsurile 
propuse pentru folosirea integrală 
și eficientă a timpului de lucru, 
timpul productiv va crește în medie 
pe combinat cu 22 minute pe sala
riat pînă la sfîrșitul acestui an, ceea 
ce va asigura sporirea producti
vității muncii cu 4,3 la sută față de 
realizările din trimestrul I a.c, in 
urma studiilor și a propunerilor fă
cute de colectivele de specialiști au 
fost elaborate norme tehnice și au 
fost trecute Ia lucru în acord efec
tive de la deservirea unor puțuri și 
circuite de transport. In total aii 
fost trecuți îh acord pînă la 1 iu
nie un număr de 322 muncitori.

Măsuri importante pentru înde
plinirea ritmică a planului, crește
rea productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție s-au stabilit în toate unită
țile C.C.V.J. La E. M. Lonea, de 
exemplu, prin rezolvarea problemei 
haldării sterilului la mina Ill se 
obțin economii la cheltuielile de 
producție de aproape 1 000 lei pe 
zi, iar prin întărirea disciplinei în 
producție și redistribuirea efective
lor gradul de utilizare a fondului 
de timp a crescut de la 94,3 la sută 
în trimestrul I, la 95 la sută în lu
nile următoare. Măsuri valoroase 
au fost aplicate și în cadrul mine
lor Uricani, Petrila și Aninoasa.

Cu toate rezultatele obținute în 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii desfășurată 
in unitățile C.C.V.J. sînt și defi
ciențe. Atît conducerea tehnico-ad- 
ministrativă, colectivele de specia
liști cît și organele și organizați
ile de partid, sindicat și U.T.C. nu 
și-au îndreptat în măsură suficientă 
atenția spre măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui brut extras. Și a» 
ceasta problemă se studiază și se 

discută de 3-4 ani. Situația calității 
cărbunelui extras în primele 5 luni 
ale acestui an este necorespunză
toare. Astfel, chiar la E. M. Lu- 
peni a cărei activitate se caracteri
zează prin îndeplinirea și depășirea 
ritmică a sarcinilor de plan la o 
depășire a producției brute de pes
te 21 000 tone, depășirea la produc
ția netă este numai de 5 700 tone 
din cauza penalizărilor de peste 
13 000 tone pentru neîncadrarea în 
norma admisă de Cenușă. La E. M. 
Uricani și E, M. Vulcan conținutul 
de cenușă se menține la un nivel 
nepermis de ridicat.

Probleme ce-și 
așteaptă încă 
soluționarea

Intre problemele care nu au stat 
încă suficient în atenție în peri
oada analizată este și trecerea, fără 
căderi de producție, a extracției de 
la E. M. Aninoasa la puțul sud și a 
transportului pe funicUlarul Ani
noasa ■— Corcești, Deși a fost timp 
suficient pentru remedierea defi
ciențelor de execuție a lucrărilor 
din Circuitul puțului și de la funi
cular, acestea mai persistă. Nici 
conducerea C.C.V.J.. nici conduce
rea E. M. Aninoasa nu pot justi
fica pierderile de producție din 
primele 13 Zile ale a estei luni de 
peste 6 300 tone de cărbune.

Serviciul de cercetare a combi
natului a Studiat posibilitățile ob
ținerii unei producții mal mari din 
abataje cu actuala dotare tehnică. 
Este necesar ea concluziile acestui 
studiu, măsurile preconizate să fie 
aplicate măi operativ, întrucît la 
unele exploatări productivitatea 
muncii scade foarte mult de la a- 
bataje și pînă la nivelul exploa
tării. Situația cea mai caracteris
tică în această privință este la E. M. 
Vulcan.

Problema folosirii raționale a e- 
feetlvelor Și a fondului de timp es
te insuficient abordată și la prepa- 
rațiile de cărbune. Măsurile pre
conizate pentru reducerea efecti
velor — și trebuie arătat că la pre- 
parațiile noastre se consumă multă 
forță de muncă în comparație cu 
unitățile similare din țările cu in
dustrie dezvoltată —■ și pentru 
creșterea productivității muncii 
sînt foarte timide și eșalonate pe o 
perioadă prea îndelungată.

Organizațiile de partid, sindicat 
si U.T.C. conducerile tehnlco-adtnl- 
nistrative de Ia unele exploatări 
dovedesc încă o preocupare insu
ficientă pentru folosirea integrală 
a fondului de timp. In cadrul ac
țiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii trebuie acor
dată o atenție mult mai mare cali
ficării cadrelor de muncitori mi
neri, întăririi asistenței tehnice, 
simplificării operațiilor administra
tive și altor probleme. De aseme
nea, organizarea științifică a pro
ducției și a muncii în exploatările 
miniere trebuie să ducă în primul 
rînd la creșterea vitezelor de a- 
VanSare care constituie una din 
principalele căi de concentrate a 

producției, de reducere a Consumu
lui de forță de muncă și a cheltu
ielilor materiale.

Rentabilizarea 
o cerință 

primordială I
I.E.C. Paroșeni a fost desemna

tă, în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
ea întreprindere —- etalon în ra
mura energiei electrice. In cadrul 
acestei unități au fost constituite un 
colectiv de specialiști pe întreprin
dere și trei subcolective pe proble
mele legate de sporirea produc
ției de energie electrică, creștere!' 
suplimentară a productivității mun
cii și îmbunătățirea indicilor țeh- 
nico-economici. Primind un sprijin 
efectiv din partea organelor M.E.E. 
colectivele de Specialiști de lâ I.E.C. 
Paroșeni au abordat 41 probleme de 
studiu și au terminat studierea a 
37 probleme. Pe liniă rentabilizării 
produselor la energia terthică
— s-au găSit soluții care vor asi
gura reducerea pierderilor planifi
cate inițial oentru anul 1967 de la 
4 670 000 lei la 896 000 lei, prin mic
șorarea consumului specific la C.E. 
Vulcan de la 230 kg cr/G calorii 
la 195 kg Cc/G calorii pînă la sfîr- 
situl anului. In acțiunea de renta
bilizare a energiei termice să se 
insiste însă mai mult pe măsurile 
care pot conduce la îmbunătățirea 
parametrilor de funcționare a caza- 
nelor și la reducerea pierderilor de 
căldură. întrucît pînă în prezent 
s-a mers aproape exclusiv pe liniă 
înlocuirii cărbunelui cu combusti
bil gazos.

La F.F.A. „Viscoza" Lupeni stu
diile întreprinse au scos în evidență 
posibilitatea măririi producției de 
fire și fibre artificiale ia 2 000 tone 
pe an, eu o creștere a producției 
valorice de 7 milioane lei, adică cu 
14 la sută peste nivelul actual, a 
productivității muncii Cu 6,2 la su
tă, renunțarea la dotații din partea 
statului și realizarea în anii urmă
tori de beneficii. Există Dosibilități

Aprecierea 
muncii se face 
după rezultatele 
obținute

In întreprinderile din orașul 
Petroșani — a arătat In cuvîn- 
tul său tovarășul GHEORGHE 
CALIN, prlm-secretar al Comi
tetului regional de partid — 
există un climat sănătos, pro
pice pentru organizarea știin
țifică a producției și a muncii. 
Acțiunea inițiată de conduce
rea partidului a trezit interes 
pentru perfecționarea organiză
rii producției și a muncii, pen
tru a descoperi și pune in va
loare rezervele existente in 
toate sferele activității eco
nomice.

O parte din măsurile și so
luțiile stabilite au fost apli
cate din mers; există preocu
pate și pentru a aborda pro
blemele de perspectivă.

In unele unități economice, 

pentru rentabilizarea întreprinderii, 
întrucît numai în primele patru 
luni s-a recuperat 34 la sută din do- 
tația anuală, în cea mai mare par
te pe seama îmbunătățirii calității 
firelor, reducerii deșeurilor și a 
valorificării lor ca subproduse.

Probleme deosebite în legătură 
cu rentabilizarea produselor se ri
dică la 1. F. Petroșani. Măsurile 
preconizate în sectorul forestier 
pehtrU rentabilizarea produselor nu 
Sînt suficiente. Astfel, din 18 sorti
mente, al căror preț de cost este 
mâi măre decît cel de desfacere, nu
mai 4 produse doage de fag, che
restea fag. traverse speciale de fag 
și crăci legate în snopi —- se pre
conizează a deveni rentabile în 
acest fin. De asemenea, în trimes
trul I întreprinderea a depășit do- 
tațiile planificate cu 96 000 lei (a 
înregistrat pierderi de 1 141 000 lei) 
care vor cere eforturi suplimen
tare pentru recuperare. Este nece
sar să se găBească noi soluții pen
tru rentabilizarea și a celorlalte 
sortimente cu o mare pâhdere îh 
activitatea întreprinderii.

Și în celelalte sectoare econo
mice din Vâlea Jiului — pe șantie
rele de construe țli-rtiontaje, în in
dustria alimentară și cea locală, în 
transporturi și unitățile prestatoa
re de Servicii există preocupare 
pentru îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii. Pe șantierele 
de constructii-montale problemele 
cele mai arzătoare sînt folosirea inte
grală a programului de lucru, a 
timpului optim pentru construcții și 
a dotării tehnice, în industria ali
mentară — îmbunătățirea calității 
produselor de panificație la Fa
brica de pîine din Petroșani și a 
produselor lactate; la I.L.L. — îh- 
tărirea disciplinei în muncă și îm
bunătățirea aprovizionării puncte
lor de lucru, iar la Î.C.O. — asigu
rarea unui transport în comun op
tim pentru salariați și restul popu
lației. Mâi ales că se pierde încă 
foarte mult timp de către munci
torii mineri de la E. M. Petrila, 
E. M. Vulcan și de către alți sala
riați cu transportul de acasă la lo
curile de muncă și de la locurile 
de mutică la domiciliu.

B *
insă, se mai bate pasul pe Io,, 
se persistă într-o mediocritate 
care nu este caracteristică e- 
conomiei socialiste : aici de abia 
se realizează sarcinile cantita
tive de plan; există rețineri 
pentru a scoate Ia iveală țoale 
rezervele existente, a le con
cretiza; angajamentele stabili
te în urma studiilor și analize
lor sînt minimale, nu reflectă 
o activitate deosebită, la ni
velul cerințelor și posibilități
lor.

Trebuie peste tot — a arăta i 
vorbitorul ■— să se acționeze 
cu mai multă energic și ma
turitate în domeniul perfec
ționării conducerii și Organi
zații producției, folosirea inte
grală a timpului de lucru, în
trucît rezervele cunoscute deja 
sint mult mai mari decît an
gajamentele luate.

Organele și organizațiile de 
partid și de masă, conducerile 
tehnico-administrative să asi
gure încheierea in bune con- 
dițiuni a primei etape a acțiu
nii Și să se stabilească ce se 
va realiza suplimentar la toți

Rezervele 
sînt mult 

mai mari!
Din centralizarea propunerilor și 

măsurilor stabilite pînă la 1 iunie 
în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a mun
cii a rezultat că în acest an. se 
poate depăși producția globală 
industrială planificată — pe an
samblul orașului — cu 17,6 mili
oane lei, realiza o economie su
plimentară la prețul de cost de 
10,7 milioane lei și aproape 10 mi
lioane lei beneficii peste plan. S-a 
estimat, pînă la acea dată, depă
șirea planului anual cu 80 000 tone 
de cărbune brut, 22,5 milioane 
kWh energie electrică, 5,5 tone 
fire de mătase artificială, 40 000 
tone de calcar metalurgic și alte 
produse.

Din discuțiile purtate în plena
ră, din propunerile făcute și rea
lizările raportate s-a desprins — 
ca o concluzie de fon^ — că aces
te tliVele de depășire hu epuizea
ză nici pe departe rezervele in
terne existente, că în unele uni
tăți angajamentele nu reflectă pe 
deplin activitatea depusă pentru 
a îmbunătăți organizarea produc
ției. Cîteva exemple : Continuarea 
studiilor la I.E.C. Paroșeni au scos 
în evidență că planul de produc
ție pe acest an poate fi depășit 
cu 54,7 milioane kWh energie e- 
lectrică, realizările bune obținute 
în ultimele două luni de Colecti
vul E. M. Lupeni arată că anga
jamentul anual de 25 000 tone* de 
cărbune va fi realizat încă în aEbst 
trimestru, iar recuperarea de că
tre colectivul F.F.A. „Viscoza" Lu
peni a 34 la sută din dotația a- 
nuală acordată de stat în numai 
4 luni spune multe lucruri în pri
vința posibilităților reale de ren
tabilizare ă producției în cel mai 
scurt timp Se mai pot da exem
ple de discordanță intre posibili
tățile evidențiate la nivelul C.C.V.J. 
și cele de la exploatări. Colecti
vul E. M. Lupeni, de pildă, a pre
văzut depășirea planului în 1968 
cu 60 000 tone de cărbune, con
ducerea C.C.V.J. cu 45 000 tone.

indicatorii. Propunerile care se 
îac privind depășirea indica
torilor de plan trebuie să asi
gure o eficiență economică la 
nivelul activității vaste care 
se desfășoară la toate nivelele 
pentru perfecționarea conduce
rii și organizării producției si 
a muncii, a atenției deosebite 
pe care o acordă acestei pro
bleme conducerea partidului ș> 
statului nostru. Este necesar, 
de asemenea, să fie luate mă
suri de introducere în produc
ție cît mai operativă a tuturor 
măsurilor, propunerilor și so
luțiilor stabilite in urma stu
diilor, să se încheie cu etapa 
de constatări și evidențieri a 
rezervelor și să se treacă pes
te tot la etapa de finalizai e 
a măsurilor.

Vorbitorul a insistat in în
cheiere ca acțiunea de orga
nizare științifică a producției 
și a muncii să fie privită de 
către organele și organizațiile 
de partid, de Colectivele de 
muncă ca o acțiune dinamică, 
permanentă, în continuă per
fecționare.
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(Urinare dih pag, 1)
— au devenit cîmpul de con
fruntare între om și natură, 
terenul de creație a somptuoa
selor construcții.

— Nu ne-a fost ușor — 
deapănă amintirile șeful de 
lot — Florian Manea în timp 
ce răsfoiește filele unui re
gistru voluminos, un adevărat 
„jurnal de bord" al lotului, 
Oamenii nu lucraseră încă la 
glisare. Dintre toți doar unul 
singur avea oarecare expe
riență in acest domeniu. Dar 
n-ă fost aceasta greutatea cea 
mai mare. Glisarea și specia
lizarea oamenilor s-au înge
mănat. Am lucrai învățînd și 
am învățat lucrînd. Am în
vățat nu numai 
să și luptăm cu 

ilele lunii 
împuținau

urmat zile de ianuarie - 
amintiți probabil — zile 
ger, de ninsori abundente, teh
nologia glisării permite o 
mită — minus cinci grade, 
lotul B-ț-C termometrul a 
borît de multe ori și sub
grade fără ca „clinchetul star
tului" să contenească. Oame
nii au stai pe metereze. Zile 
si nopți. In zile de lucru și de 

Jiarbătoare. Glisarea avansa, 
avansa necontenit. De la sta
ția din Livezeni betonul so
sea pe șantier aburind - 
18—19 grade; cofrajul a 
îmbrăcat intr-o perdea 
folie de polietilenă iar în 
terior" răsuflau căldură 
multe turbo-suflante.

A u fost și momente
** tensiune... Să relevăm 

doar unul — edificator. In 
noaptea de 30 decembrie s-a 
spart conducta de apă ce a- 
limettta Stația de betoatie din 
Livezeni. Glisarea părea com
promisă pentru mai multe 
zile. Insă au intervenit oame
nii. In frunte cu șeful șantie- 
fului, un grup de constructori 
au depistat în coasta Liveze- 
niului la 150 metri depărtare 
de rezervor, după ce 
intr-un ger de — 16 
timp de cîteva ore, 
înghețat sub zăpadă
unde a fost secționată 
ducta. Rezervorul a fost 
iar sudorul șantierului 
draș Ștefan — tttZtts în aceeași 
noapte la 
H astupat 

i Dimineața 
a reintrat
sărea a continuat Și

să glisam ci 
gerul, 
decembrie se 
mereu. Au 

vă 
de

U- 
Pe 
co
te

- Za 
fost 

de 
„in- 
mai

de

au săpat 
grade C, 
pămîntul 
— locul 

con- 
poltt 
An-

locul cu pricina — 
conducta 

stația de 
în funcție,

spartă, 
betoane 
iar gli- 

ea.

Ca un colectiv monolit
Zidari și betoniști, dulgheri 

și instalatori — maiștri și teh-

18,00

18,30

21 iunie
Telecronica economică.
Eficiența creditelor de 
mică mecanizare.
Pentru copii: Ala-Bala. 
Marele premiu automo
bilistic al
,,Cupa de
Transmisie
Floreasca.
Alma Mater. Emisiune- 
spectacol pentru studenți. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Rebus muzical (muzică 
ușoară).

20,20 Față-n față, 
răcoritoarele.
Film artistic : 
Desqueyroux' 
a studiourilor
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

celor mici 
ciocolată", 

din Parcul

19,00

19,30
19,50

20,00

Vara și...

20,45 „Therese 
producție 
‘ranceze.

22,45
23,00

FILME
22 iunie

Petroșani “ 7 Noiembrie : Coplan 
își asumă riscul; Apelul; Republi
ca : Momentul adevărului; Petrila: 
Fata din junglă; Lunea —’ 7 Noiem
brie : Juana Gallo,- Minerul: Ri
dam cu Stan și Bran,-

înălțimi
itibieni constructori, oameni 
de diverse specialități au de
venit un monolit uman cară 
și-a pus în mișcare toată e- 
nergta și spiritul creator 
tru cîștigarea bătăliei cu 
pul, pentru urgentarea 
StfUCției:

pen-
tim- 
con-

F a blocul C 3 B și-au 
i-' dat examenul măiestriei 

profesionale zidării din echi
pele lui Teirău Eugen, Găli- 
gher Ștefan, Roșii Dumitru. 
Peste cîtevă zile blocul va fi 
terminat. Aceleași formații au 
ridicat și blocul U 3 C iar .11- 
ntsările au fost preluate de 
echipele conduse de Petru Lu
cian, 
laehe 
culm 
mele 
suioc

ItădutescU Mălin, Miha- 
Dumitru. Glisarea blo- 

c’ 3 A e legată de nu- 
echipei botanistului 
Vasile. La acest 

tîmplăria exterioară 
montată concomitent 
cuția glisării într-o 
verticalitate și cu un 
conomic însemnat: . 
termenului de execuție cu 15 
zile. Tot la acest bloc fațada 
se eî4CUtă concomitent cu 
glisarea. Aici și-au mai afir
mat Vrednicia șt brigăzile de 
tîmplari a lui Tiess Mihai și 
Cristea Constantin precum și 
mecanicul de la pompe Șer- 
ban Ștefan. Prin contribuția 
lor, demontarea cofrajelot de 
la C 3 C și montarea acestora 
lă C 3 A s-a executat cu 6 
zile mai devreme.

Bu- 
btoe 
Jost 

eă!e-
a

eu
perfectă 

i efect e- 
scurtarea

1
trulea 
menii 
tărîți 
timp substanțial 
decît pe celelalte, în doar 22 
zile. Vor reuși ? Cu siguran
ță că da! Oamenii au cîști- 
gat experiență și încă ceva 
foarte important: încredere 
în puterile proprii. Șeful șan
tierului ne-a vorbit de căută
rile ce se depun pentru scurta
rea duratei finisajelor, pentru 
îmbunătățirea calității aces
tora.

n această lUnă a început 
glisarea celui de-al pa- 
bloc înalt — B 3 A. 0a- 
care-l făuresc sînt ho- 
să-l termine intr-un 

mai scurt

Am fost pe platforma de 
glisare a noului bloc, 

printre oamenii echipei de 
betoniști a lui Busuioc Vasile. 
Peste tot domnește freamătul 
unei activități intense, atmos
fera de șantier — promițătoa
re, viguroasă care — după mo
mentele de tensiune — va a- 
propia neîndoios momentele 
de bucurie, de victorie t pre
darea noilor perle Urbanistice 
ale Petroșanilor.

SA NU FACEM RISIPA DE APA
Viața omului, ca și aceea a plan

telor și a animalelor, este Strî'ns le
gată de prezența apei. In t empo - 
ziția organismului uman șl animal 
apa 
nat. La om, ea reprezintă, îrt me
die, 
tală a corpului. Organismul pierde 
îrt permanență apă. Omul, care de
pune muncă medie, pierde zilnic, 
aproximativ 2,9 litri apă. AtUrtcî 
eînd execută o muncă grea, în lo
curi de muncă tu temperatură ri
dicată, Oftiul poatt pierde Zilnic îd- 
trb 6-8 litri apă. AJJ& eliminată din 
organism trebuie înlocuită pe mă
sura pierderii ei. Consorțiul de apă 
nu se mărginește însă numai la Sa
tisfacerea necesităților fiziologice 
ale organismului. Omul. întrebuin
țează apa pentru igiena individuală, 
la prepararea alimentelor, spălatul 
veselei, curățirea locuinței, ă îmbră
cămintei etc. Ea are o largă utili
zare și în industrie.

Consumul de apă crește o dată 
cu ridicarea nivelului de trai al 
populației, cu dezvoltarea culturala 
și industrială a localității. Canti
tatea de apă necesară pe zi, pe cap 
de locuitor, atît în țara noastră cît 
și în alte țări este reglementată de 
standardele de stat în funcție de 
numărul locuitorilor și gradul de 
dezvoltare industrială a fiecărei lo
calități. Dezvoltarea rapidă a in-

intră într-un procent însem-

60 la sută din greutatea to-

Dr. FOSPR t.AjOS
Inspector sanitar de stat

dustriei și modernizarea orașelor a 
detePiftihăt creșterea efliisumUlUi 
de âpă peste tot în luftie. Sursele 
de apă nu acoperă necesarul în u- 
nele centre populate. Acest feno
men se cbhStătâ și în Vtiiba jiului. 
Aici, necesarul de apă destinat 
populației este ăcOpetit, în medie, 
numai în proporție de 25 la sută. 
In unele localități ea Lupeni. Pe
trila etc. necesarul de apă este a- 
eoperit în proporție și mai mică. 
Dacă luăm în considerare pierde
rile însemnate de apă rezultate 
din uzarea rețelelor de distribuție; 
proasta întreținere a instalațiilor 
de apă din locuințe (datorită ne
glijenței locatarilor) și băile exploa
tărilor miniere (Petrila, Lupeni, Â- 
nineasa etc.), gradul de acoperire a 
consumului de apă, și așa deficitar, 
scade mai mult.

Un procent apreciabil din popu
lația Văii Jiului resimte lipsa de 
apă datorită gospodăririi și întreți
nerii necorespunzătoare a hidro- 
foărelor de către I.L,L. Aceasta se 
petrece mai ales în blocurile turn 
din localitățile Petrila, Vulcan și 
Lupeni. La ea contribuie și neres- 
pectarea, de către sectorul Î.C.O. 
Vulcan, a programului de distribui-

re ă apei. De aseftibfiea, se cete 
pr&cizat că 41 fî la sută din ffiedlă 
debitului de ăpâ potabilă ă Văii 
jiului este MiUsitâ IU SCbȚuri in
dustriale.

Exista posibilități să Se reducă 
pierderile de apă potabilă, l^htrti 
asigurarea unui consuni constant 
e necesar ca administratorii blocu
rilor să controleze jJeriodie (cfel 
puțin trimestrial) stătea lhstalâți- 
ilor de apă din apartamente și să 
ih ițiăsUri îrt cdrisetsirtță. Acelâși 
lucru se cere să-1 facă și gospo
dării întreprinderilor și instituți
ilor.

Pariiclul și statul tiostru acdfdă 
o mate grijă asigUtăril aprovizio
nării populației cu apă potabilă în 
funcțîă du cteștefea continuă ă ni
velului de trai, de dezVolt&reă 
cdfl&micd-culturâiă a orașelor 
centrelor industriale.

Pentru Captarea de ribi surse 
apă, pentru construirea stațiilor 
tratăre și CxtindCrdă rețelelor
distribuție de apă, în Vălfeă Jiului 
au fost alocate fonduri în valoare 
de peste 99 milioane lei. Ih 1966 aU 
început lucrările de captare a apei 
în punctele : Jîeț, Valea de Pești, 
Cîriipu lui Neag, pîrîul Herța-Vul- 
can, pîrîul Hece-Lupeni ș.a, A în
ceput, de asemenea, construcția u- 
nor rețele de distribuție în localită
țile Petroșani, I.upeni, Petrila. A- 
eeste lucrări continuă în cursul a- 
nului 1967 urmînd să fie terminate 
în 1970-1971, cînd se va acoperi în
treg neeesarul de apă potabilă a 
populației. Deși există unele greu
tăți în aprovizionarea eu apă, con
siderăm că, prin gospodărirea ei 
judicioasă, distribuire^ și întreți
nerea instalațiilor atît de către lo
catari, cît și de instituțiile și de în
treprinderile consumatoare, eu de
bitul existent, pot fi acoperite ne
voile minime, momentane de apă,

e-
și

dfe 
de 
de

Salutări de pe litoral
Brigada lui Scredeanu Petru lu

crează intr-Uh abataj din sectorul 
I al mfnei Diljâ. Că 
mult stau mărturie cele 
cărbune extrase peste 
deșt cum e, păstrează 
despre munca lui 
Despre asta n-a vorbit și n-a scris 
un rînd. Tăcerea lui n-a reușit insă 
să acopere cantitatea de cărbune 
dată peste plan, așa că-1 dăm de 
gol. De o vreme insă a schimbat 
perforatorul și ciocanul de abataj 
cu condeiul. Scrie test în fiecare 
Zi. Să nu credeți cumva că și-a 
schimbat oniul și profesia. N-ar 
face-o penitu nimic în lume. Iu
bește meseria de miner și de aici 
vrea să iasă la pensie. Scrie „ton- 
strîtis" de împrejurări. A ptlmit o- 
mui bilet de odihnă tocmai pe li
teralul insorit al Mătii Nfegre și 
musai să țină legătura cu ortacii; 
să-i întrebe de sănătate, de cum 
mai merg treburile în sector. Scrie 
și despre frumusețea litoralului și 
cum își petrece Concediul.

Despre felul cum iși petrec Con
cediul pe litoral ori la munte au 
scris sau scriu ortacilor și Fodofan 
Vasile, Bartoș loan, Binde Tiberiu, 
toți acei 135 de șalariațî ai mihei 
Dilja care și-au petrecut sau iși 
petfec concediile fii frumoasele 
stațiuni balneoclimaterice Ce îm-

dă cărbune 
735 tone de 
plan. Mo- 

insă tăcere 
și a ortacilor.

pinzesc patria noastră. E și acest 
concediu plăcut o expresie a grijii 
partidului și guvernului față de cei 
ce muncesc din patria noastră.

D. C. 
după o corespotidănță â tdv.

CIUR 1OAN

I. E. C. PAROȘENI
ANGAJEAZ4 IMEDIAT:

un proiectant sau desenator
Condiții de angajate conform H.C.M, 1053/1980.

Informații suplimentare la serviciul organizarea muncii

al întrepfltidefii.

c.
ANGAJEAZĂ DE

PROGRAM DE RADIO
LARII ÎNTRE 1 175 ȘI

22 iunie

BULETIN 
muzical de 
DE ȘTIRI; 
AGRARA;

pROGRAMUL I : 5,00 
DE ȘTIRI; 5,05 Program 
dimineață; 5,30 BULETIN 
5,35 
6,00 
Sei.
6,20 
T1N 
din
Sport. Buletin 
Sumarul presei;
(emisiune pentru pionieri); 8,20 MO
MENT POETIC;
melodia preferată;
DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, melo
dia preferată (continuare); 9,30 RA- 
DIOMAGAZINUL ASCULTĂTOA
RELOR; 10,00 Muzică din opereta 
,,Mam*zelle Nitduche" de Herve; 
10,10 Curs de limba germană (re
luarea emisiunii din 21 iunie); 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI,-; 11,03 Cronică 
economică; 11,15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 12,00 Farmecul unui vals; 12,25 
Melodii populare; 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic, 13,13 
Succese ale muzicii ușoare,- 13,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 Orches
trele Sergiu Malagamba și Lester

actualitatea
RADIOJURNAL. Suffiarttl pre- 
Sport. Buletin
RadiO-publicităte;
DE ȘTIRI,-

meteo-rutier;
6,30 Bl 1.1 -

6,35 Recomandări 
prOgfam; 7,00 RADIOJURNAL, 

meted-tutier; 7,45
8,00 Tot înainte

8,25 La microfon,
9,00 BULETIN

Laflin,- 14,35 Miniaturi pe portativ; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 15,20 Tineri soliști; 
15,50 La vioară Fănică Stănescu- 
Românești; 16,00 RADIOJURNAL, 
Sport, Buletin meteorologic; 16,15 
Recital de operă Nicolae Herlea; 
16,30 Muzică ușoară; 16,45 Emisiu
ne de folclor,- 17,10 Pastel muzical, 
l/,30 Ciclul „Să înțelegem muzica1', 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI, 18,05 RA- 
DIOSIMPOZION : SCHIMBUL DE 
MÎINE AL ȘTIINȚEI, 18,25 Muzică 
ușoară de Andrei Proșteanu și Gelu 
Mihăilă; 18,40 INCURSIUNE ÎN 
COTIDIAN; 19,00 Concert de me
lodii românești; 19,30 Sport; 19,40 
Varietăți muzicale; 20,00 RADÎO- 
GAZETA De SEARA. Cronică eco
nomică; 20,30 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară, 20,50 Muzică 
populară; 21,05 ANTENA TINERE
TULUI; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Intilni- 
re cu jazz-ul; 22,45 MOMENT POE 
TIC; 23,00 Odihnă... cu muzica u 
șoară; 24;00 BULETIN DE ȘTIR! 
0,05 Melodiile nopții — muzică u 
șoara,- 2,00 Buletin rtîeteo-rutier 
2,02 Melodiile nopții (continuare), 
2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier.
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4 STEAGUL ROȘU

Evoluția situației din OrientulDezbaterile sesiunii extraordinare a Adunării Generale a U.N.U.
NEW YORK 20 (Agerpres). — Se

siunea extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. și-a reluat marți 
la ora 10,47 (ora New York) dez
baterile consacrate examinării si
tuației din Orientul Apropiat.

Primul a luat cuvîntul secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
care a respins versiunea lui 
A. Eban, ministrul de externe al 
Izraelului, cu privire la consimță- 
mîntul secretarului general de a 
retrage forțele O.N.U. de pe teri
toriul R.A.U. El a prezentat mo
tive juridice, politice și practice ale 
hotărîrii sale în această problemă.

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, care a luat în continuare 
cuvîntul, e expus poziția guvernu
lui său în legătură cu evenimentele 
din Orientul Apropiat. El a negat 
intervenția S.U.A. în conflictul a- 
rabo-izraelian și s-a pronunțat îm
potriva proiectului de rezoluție so
vietic, prezentat în ședința de luni. 
A. Goldberg a prezentat un proiect 
de rezoluție al S.U.A. care, după 
cum relatează Associated Press, „re
comandă tratative bazate pe recu
noașterea reciprocă a independen
ței politice și integrității teritoriale 
a tuturor țărilor din regiune. Re
zoluția cere libertatea tranzitului 
maritim inofensiv pe principalele 
căi navigabile, rezolvarea echita
bilă a problemei refugiaților arabi, 
înregistrarea și limitarea livrărilor 
de arme în țările Orientului Apro
piat, precum și recunoașterea drep
tului tuturor țărilor suverane de a 
exista în pace și securitate". A- 
ceste principii au fost expuse la 1.9 
iunie de președintele Johnson.

In continuarea dezbaterilor a luat 
cuvîntul președintele Siriei, Nou- 
reddin El-Atassi, care a cerut A- 
dunării Generale „să condamne a- 
gresiunea Izraelului, să ceară eva-

0 hotărîre a guvernului Sudanului
KHARTUM 20 (Agerpres). — A- 

genția sudaneză de presă anunță 
că guvernul a privat companiile 
anglo-americane de dreptul de 
concesionare a lucrărilor geologi
ce în partea de est a Sudanului. 
Această hotărâre a fost adoptată, 
precizează agenția, în concordanță 
cu politica guvernului sudanez de

Preducfie morii 
te aiitomoliile Io Italia

Alături de Japonia, Italia este 
țara producătoare de automobile 
din lumea occidentală care a înre
gistrat creșterea cea mai mare în 
producția de automobile. In primele 
patru luni ale acestui an, uzinele 
de automobile italiene au atins un 
nou record. In această perioadă au 
fost produse 537 356 de automobile 
față de 416 124 cîte au fost obținu
te în aceeași perioadă a anului tre
cut, ceea ce înseamnă o creștere 
de 29,1 la sută.

Deficitul balanței 
de plăți a Canadei
Deficitul balanței de plăți a Ca

nadei s-a ridicat la 340 milioane do
lari în primul trimestru al acestui 
an. El este, totuși, în scădere cu 16 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

66 000 de șomeri 
in Australia

Potrivit datelor Ministerului 
Muncii, la 1 iunie a. c. în Austra
lia au fost înregistrați peste 66 000 
de șomeri. 

cuarea trupelor izraeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate și să lichi
deze neîntîrziat toate consecințele 
agresiunii". Siria, a subliniat el, 
sprijină proiectul sovietic de rezo
luție. N. Atassi a criticat proiec
tul american de rezoluție, subli
niind că acesta „se bazează pe men
ținerea ocupației teritoriilor arabe 
de către agresorii izraelieni și de 
aceea va fi respins cu fermitate 
de statele arabe".

In ședința de după-amiază a luat 
cuvîntul Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgare, care a condamnat 
agresiunea izraeliană împotriva sta
telor arabe și a sprijinit proiectul 
de rezoluție sovietic.

In încheierea dezbaterilor, Abba 
Eban, reprezentantul Izraelului, a 
replicat celor declarate de U Thant.

Irakul a reluat pomparea petrolului 
către Tripoli

BEIRUT 20 (Agerpres). — La ce
rerea guvernului libanez, Irakul a 
reluat pomparea petrolului necesar 
alimentării rafinăriei de la Tripoli, 
din nordul Libanului. Potrivit unui 
comunicat oficial al guvernului li
banez, primele cantități de petrol 
pompate din cîjnpiile petrolifere 
nord-irakiene au sosit marți la 
punctul terminus al conductei, Tri
poli.

O cerere similară a fost adresată 
Arab iei Saudite, care a acceptat 
redeschiderea conductei petroliere 
Tapline — portul libanez Saida 
(sudul Libanului), în vederea ali
mentării cu materie primă a rafi
năriei de Ia Medredo.

încetare a colaborării cu S.U.A. și 
Marea Britanie, care s-au situat 
pe o poziție contrară intereselor 
popoarelor arabe în conflictul din 
Orientul Apropiat.

Din Khartum se anunță, de ase
menea, că 11 profesori americani 
de la Universitatea din Khartum 
au fost anunțați să părăsească Su
danul.

Apelul adresat muncitorilor 
de Congresul C. G. M. din Franța

La Paris a fost dat 
publicității luni Ape
lul adresat muncitori
lor francezi de cel 
de-al 36-lea Congres 
al Confederației Gene
rale a Muncii din 
Franța.

In document se afir
mă necesitatea conti
nuării mișcării reven
dicative a muncitorilor 
pentru îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață 
și de muncă, pentru

lichidarea oricăror deo
sebiri în modul de 
retribuire a muncii fe
meilor (în raport cu 
munca bărbaților), pen
tru lărgirea libertăți
lor și drepturilor sin
dicale.

Congresul adresează 
tuturor organizațiilor 
sindicale franceze a- 
pelul de a crea un 
front sindical comun.

Referindu-se la si-

Noi incidente rasiale
■Noi incidente rasiale s-au produs 

luni seara la Montgomery (statul 
Alabama). Deși autoritățile locale 
au interzis orice manifestație a 
negrilor după incidentele de du
minică, circa 300 de persoane de 
culoare au participat la un marș 
spre clădirea legislativă din Mont
gomery, pentru a protesta împotri
va brutalităților la care s-a dedat 
poliția împotriva negrilor din 
Prattville, o localitate din apro
piere. Incidentele s-au produs în 
momentul cînd poliția din Mont
gomery a. încercat să oprească

Mijlociu
Membrii noului guvern ai R.A.U. 
au depuB jurămîntul

CAIRO 20 (Agerpres). — Mem
brii noului guvern al Republicii 
Arabe Unite au depus marți di
mineața jurămîntul constituțional 
în fața președintelui Nasser, trans
mite postul de radio Cairo.

După depunerea jurămîntului, la 
Cairo a avut loc prima întrunire 
a noului cabinet egiptean.

Mohamed Faik, ministrul orien
tării naționale, a declarat, după 
cum relatează agenția M.E.N., că 
„noul guvern a trecut în revistă 
situația - militară, politică și eco
nomică ă țării". El a comunicat 
că au fost formate patru comitete 
ministeriale: comitetul economiei 
și planificării, Comitetul pentru 
problemele legislative, de organi
zare și administrare, Comitetul 
pentru problemele externe și Co
mitetul pentru forțele de muncă, 
în fruntea cărora au fost desem
nați vicepreședinții guvernului.

Pomparea petrolului, au precizat 
în legătură cu aceasta surse ofi
ciale din Beirut, a fost reluată nu
mai pentru a acoperi nevoile de 
combustibil ale Libanului. Expor
tarea petrolului din porturile li
baneze continuă să pămînă inter
zisă.

Lupte violente în Vietnamul de sud
SAIGON 20 (Agerpres). — In 

Vietnamul de sud continuă să se 
înregistreze ciocniri violente între 
trupele americane și unitățile pa
triotice. Luni după-amiază, la nu
mai 30 de kilometri de Saigon, pe 
malurile râului Rach Hui au avut 
loc lupte înverșunate între forțele 
patriotice sud-vietnameze și uni
tățile fluviale americane susținute 
de un batalion al celei de a 9-a 
divizii americane de infanterie. 
In ajutorul unităților americane, 
relatează corespondenții de presă, 
au intervenit avioanele „Dragon- 
ship" și elicopterele care transpor
tau întăriri. Potrivit agenției 
U.P.I., patru elicoptere au fost do
borâte de tirul patrioților. Luptele 
au continuat pînă la miezul nopții.

Lupte violente s-au desfășurat 

tuația internațională, 
apelul lansat de Con
gresul C.G.T. cere tu
turor muncitorilor fran
cezi să-și sporească e- 
forturile în lupta pen
tru apărarea păcii, 
pentru încetarea agre
siunii americane în 
Vietnam și pentru re
glementarea pe calea 
tratativelor a proble
melor din Orientul 
Mijlociu.

la Montgomery
marșul negrilor. Manifestanții au 
aruncat cu pietre și sticle în poli
țiști. A fost restabilită ordinea 
după ce poliția a efectuat arestări 
în rîndurile demonstranților.

„MARINER-5“ ȘI-A SCHIMBAT DIRECȚIA
Specialiștii de la Laboratorul pentru propulsie cu reacție din Pa

sadena (California) au anunțat că manevra executată luni cu ajuto
rul comenzilor prin radio pentru schimbarea direcției sondei spațiale 
„Mariner-5“ care se îndreaptă spre Planeta Venus cu o viteză de 
10 765 km pe oră, a fost îndeplinită cu succes.

„Miariner-5“, în greutate de 244 kg, urmează să treacă la 19 oc
tombrie a. c. Ia o distanță de 2 000 mile de Planeta Venus. Ea va 
transmite stațiilor de pe Pămînt rezultatele cercetărilor înregistrate.

Lucrările Congresului
Sindicatelor din Polonia

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la Congresul 
Sindicatelor din Polonia, care s-a 
deschis luni la Varșovia, Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar ai C.C. 
al P.M.U.P., a abordat unele pro
bleme ale situației externe și in
terne. Referihdu-se la evenimentele 
din Orientul Apropiat, el a subli
niat că Polonia a stat întotdeauna 
și stă pe poziția recunoașterii e- 
xistenței. statului izraelian, dar, în 
același timp, condamnă politica gu
vernului Izraelului. Insă cît timp 
guvernul izraelian nu își retrage 
trupele de pe teritoriile ocupate ale 
țărilor arabe, încordarea interna-

Răscoală împotriva 
trupelor britanice din Aden

ADEN 20 (Agerpres). — In două 
tabere ale trupelor federale din 
Arabia de sud, situate în cartierele 
mărginașe ale Adenului, a avut loc 
marți o răscoală împotriva trupelor 
britanice staționate în regiune — 
relatează agenția Reuter.

In ciocnirile desfășurate la Sheik 
Otham, opt militari britanici au fost 
uciși și alți cîțiva răniți, se anun
ță. într-un comunicat al comanda
mentului englez. Comunicatul pre
cizează că „au avut loc tulburări 
serioase în protectoratul Arabiei 
de sud". Răsculații au incendiat un 

în provincia Binh Dinh (500 kilo
metri de Saigon) între unitățile 
patriotice și prima divizii ameri
cană aeropurtată. Ciocnirile au 
continuat și marți dimineața.

Prelungirea mandatului 
forjelor O. N. U. din Cipru
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
luni pentru a lua în dezbatere pro
blema prelungirii mandatului tru
pelor O.N.U. în Cipru. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a pre
zentat un raport în care recoman
dă prelungirea mandatului forțe
lor O.N.U. din Cipru pînă la 26 de-

POLIȚIȘTI IN GREVĂ
Jerome Cavanagh, primarul ora

șului Detroit, a amenințat că va 
folosi garda națională pentru a asi
gura protecția orașului — cel de-al 
cincilea ca mărime din S.U.A. — 
poliția aflîndu-se de cîteva zile în 
grevă. Amenințarea este un a- 
vertisment dat celor peste 800 poli
țiști din Detroit aflați în grevă, 
care cer ca municipalitatea să le 
acorde salariile pe care le au co
legii lor din orașele New York și 
Los Angeles.

Singapore — dolar
După ce Singapore s-a retras din 

Federația Malayeziei în 1965, guver
nul orașului-stat a hotărât crearea 
unei monede proprii. De la 12 iunie 
a.c. a intrat în vigoare noul mijloc 
propriu de* plată denumit Singa- 
pore-dolar, în locul dolarului ma- 
layez. 

țională va continua și poate' să se 
agraveze.

In continuare, W. Gomulka a vor
bit despre rezultatele obținute de 
economia națională în anii 1963- 
1966. El a arătat că producția in
dustrială a tării a crescut cu 35 
la sută, nivelul mediu anual al pro
ducției agricole a crescut în a- 
ceastă perioadă cu peste 10 la su
tă față de cincinalul precedent. 
Menținerea acestui ritm rapid de 
dezvoltare a industriei și agricul
turii, precum și a construcțitipr și 
transporturilor, a arătat vorbitorul, 
constituie principala sarcină a po
liticii economice iolone z«

cantonament al soldaților britanici 
și o bibliotecă engleză. '*•-

Agenția United Press Internatio
nal menționează că intenția răscu- 
laților era de a înlătura guvernul 
federal și adaugă că, în unele car
tiere din Aden, poliția a înarmat 
populația, chemînd-o să lupte- îm
potriva trupelor britanice.

In cursul după-amiezii, ministrul 
federal al securității interne a ’ a- 
nunțat că „situația a revenit la' nor
mal". Totuși, potrivit coresponden
tului U.P.I., în cartierele Sheik Otli- 
man și Crater au continuat să se 
audă focuri de armă. Un grup de 
persoane înarmate atacat prin
cipala închisoare din Aden,, .elibe
rând pe toți cei 500 de prizonieri. 
Pofrivit rapoartelor oficiale din 
Aden, se pate că grupul înarmat 
a fost sprijinit de polițiști răș- 
culați.

cembrie 1967. Secretarul general a 
menționat că guvernele CijjJ’jlui, 
Greciei și Turciei sînt de acord cu 
această propunere. Raportul pre
zentat de U Thant a fost susținut 
de un proiect de rezoluție pre
zentat de șapte membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securitate 
(Argentina, Brazilia, Etiopia, In
dia, Japonia, Mali și Nigeria), în 
care se cere prelungirea mandatu
lui trupelor O.N.U. cu încă o ju
mătate de an.

Consiliul de Securitate a adoptat 
în unanimitate propunerea lui U 
Thant.

Declarafia minîsfrului 
de externe al R F. G A
BONN 20 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută ziariștilor, minis
trul de externe Willy Brandt apre
ciază că hotărârea Norvegiei de a 
solicita aderarea sa deplină, fără 
perioada de asociere, la Piața co
mună nu constituie o surpriză. El a 
adăugat că țara sa va susține can
didatura Norvegiei Willy Brandi?" 
și-a exprimat convingerea că deși 
Norvegia are problemele sale spe
cifice, „cei sase" vor da dovadă de 
înțelegere față de cererea a< eștei 
țări.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că în cercurile 
oficiale vest-germane se exprimă 
speranța că cererea britanică de a- 
derare la C.E.E. va fi examinată în
că înainte de vacanța de vară. 
Totodată, guvernul de la Bonn con
sideră util ca cererile în același 
sens adresate de Danemarca și Ir
landa să fie examinate simultan_ _ 
cu cererea Angliei.
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