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Consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor 

din industria mică
In cursul zilei de bilirea problemelor ce trebuie re

zervate în .fiecare sector pentru

In emoțiile 
de admitere

examenului
WFjr x 1

•j. »

zilele de 1 și 2 iu» 
desfășurat, la

In 
lie s-au 
Institutul de mine Petro
șani, probele scrise ale 
examenului de admitere. 
Peste 400 de candidați, 
la cursurile de zi și se
rale, s-au prezentat la 
aceste probe. Fiind eli
minatorii, lucrările scri
se sînt corectate cu tna-

re atenție. Cei reușiți 
vor începe azi, 5 iulie, 
probele orale. Sîhtem 
convinși că exigența își 
va spune și de această 
dată cuvîntul, permițind 
selectarea din numărul a- 
preciabil al candidaților 
a acelora cate dovedesc 
o bună pregătire.
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VACANTA
STUDENȚEASCA

Drumurile vacanței estivale 
cunosc in aceste zile călduroa
se de iulie, freamătul obișnuit 
al voioșiei tinerești. După un 
an de emoții și satisfacții, de 
perseverente eforturi depuse 
în săli de cursuri și laboratoa
re, în biblioteci, vacanța a fost 
primită ca un dar < de preț. Ea 
oferă studenților posibilitatea 
să-și reîmprospăteze forțele, să 
se recreeze. In acest scop, li 
s-au creat condiții optime, po
sibilități multiple și variate.

Ca și in alți ani. Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
a luat din timp măsurile co
respunzătoare spre a asigura 
studenților o vacanță cît mai 
plăcută. Peste 100 de studenți 
ai Institutului de mine Petro
șani își vor petrece, " o parte 
a vacanței, pe malul însorit al 
Mării Negre, in tabăra de la 
Costlnești. Alții vor par
ticipa la - excursiile în cir
cuit organizate prin O.N.T. 
Cu acest prilej vor vizita Bu- 
cureștiul și nordul Moldovei 
sau vor petrece cîteva zile în 
Delta Dunării.

Printre studenții 
învățătură care-și 
vacanța in diferite 
neo-climaterice se
pescu Petru și Todașcă Oni- 
sim, ambii din anul IV al Fa
cultății de mine. Pop Vâsile

Frumoasele și 
confortabilele a- 
partamente din 
blocul D 3 din 
Petrila sînt ter
minate și au o 
destinație apar
te : stau la dis
poziția oamenilor 
muncii care do
resc să cumpere 
locuințe proprie
tate personală
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Experiența unui 
comitet de partid 

pe sector

fruntași la 
vor petrece 
stațiuni bal- 
numără Po-

M. CHIOREANU

(Continuate în pag. a 3-a)

Ziua de 2 iulie, orele 6 
dimineața. Soarele își 

înălțase fruntea aureolată de 
raze de după crestele mun
ților Paring. Pe bolta azurie 
nu era nici măcar o scamă 
de nori. Deși era zi de re
paus, 34 de tineri din Vul
can. Amnoasa și Petroșani 
își dăduseră intîlnire la a- 
ceastă oră destul de mati
nală. Erau participanții la 
excursia organizată de Co
mitetul orășenesc U.T.C. Pe

z
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_  _____  ___ marți, lucră
rile Consfătuirii pe țară - a lucră- ... . — ----- ... _
torilor din industria chimică ■ s-au . ridicarea rapidă’ și substanțială a 
desfășurat pe secții : organică și 
medicamente; metalurgie neferoa
să; petrochimie, fibre, mase plas
tice,. cauciuc; celuloză, și . hîrtie; 
îngrășăminte ' și" anorganică; ijieca1- 
n’o-energetică.

In rapoartele de specialitate pre
zentate cu acest prilej s-au ana
lizat pe larg rezultatele obținute 
în decursul ultimilor ani în diver
sele sectoare ale industriei chimi
ce, unele aspecte, negative ale ac
tivității . atît în organele centrale 
de îndrumare cît și în unitățile 
productive și căile de ' ridicare 
continuă a eficienței economice a 
acestei importante ; ramuri indus
triale, . de sporire a L. contribuției. ei 
la dezvoltarea generală a econo
miei noastre naționale.

La dezbateri au luat cuvîntul un 
mare număr de delegați — munci
tori, cadre tehnice și de condu
cere din unitățile productive,' spe
cialiști din institutele de proiec
tări și oercetări, constructori de 
Utilaje și ai noilor obiective chi
mice. Discuțiile vii, creatoare, nu
meroasele propuneri și • soluții 
izvorîte din experiența, prac- 

, examinarea în spirit cri- 
a unor neajunsuri, sugera

ți numeroase soluții. pen- 
înlăturarea . lor au constituit 
eficient schimb de experiență,

activității în industria noastră 
chimică.

Concluziile dezbaterilor pe sec
țiile de specialitate vor fi aduse 
la cunoștința tuturor participan- 
ților 'la' Consfătuire în ședința ple
nară de' închidere.

(Agerpres)
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Dor în zi 
de vară

plin sezon esti- 
darnie din ulti-

tică,
tic
rea
tru 
un i
O' contribuție remarcabilă la sta-

CONDUCEREA POLITICĂ A 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE

bazată pe o
In vederea îmbunătățirii muncii 

politice în ansamblul ei, a exerci
tării dreptului de control asupra 
conducerii tehnico-administrative, a 
conducerii politice cu eficiență e- 
conomică maximă în producție, 
conducerea partidului a indicat o 
nouă formă organizatorică — în
ființarea de comitete de partid pe 
sectoare. Noua formă organizatorică 
asigură sprijinirea și îndrumarea 
mai operativă și în cunoștință de 
cauză a organizațiilor de bază pe 
schimburi, o conducere politică mai 
concretă și mai eficientă a întregii 
activități economice din sector.

peisaje, nici n-au băgat de 
seamă cînd au ajuns la.Ha
țeg. Aici, îți frumoasa pădu
re de stejar au făcut un scurt 
popas. Apoi, autobuzul a în
ceput să alerge din nou pe 
șoseaua asfaltată pînă la al 
doilea popas intr-un loc pi
toresc de 
la Țebea, 
tîmpinați 
profesori
despre semnificația istorică 
a acestor meleaguri, despre

lingă Brad. Ajunși 
tinerii au fost în
de un grup de 
care le-a vorbit

Pitorescul
unei excursii la Țebea

troșani la Țebea, spre a vi
zita aceste locuri istorice. 
Printre excursioniști se aflau 
Man Nicolae II, șeful unei 
brigăzi ce lucrează intr-unui 
din frontalele minei Aninoa- 
sa. împreună cu doi tovarăși 
de muncă, inginerul Drig 
Constantin de la U.R.U.M.P., 
cel ce a înființat echipele 
de handbal ale uzinei și alți 
tineri. Prieteniile s-au înfi
ripat repede Tinerii discu
tau despre munca și năzu
ințele lor. Prinși în discuții 
sau admirînd minunatele

uriașul gorun a lui Horia a 
cărui vechime este aprecia
tă la 850 de ani. Cu emoție 
în inimi au admirat tinărul 
și vigurosul stejar plantat 
toamna trecută, alături de go
run, de iubitul nostru condu
cător, Nicolae Ceaușescu. Ti
nerii au vizitat apoi mor- 
mîntul lui Avram lăncu 
alte locuri istorice.

si

s~yoincidența a făcut
? o serbare

săc aibă loc 
câmpenească cu dans și un 
frumos program artistic. S-du

muncă
• Vie
• Concretă
• Eficientă

Organizațiile de bază pe schim
buri din subteran, ce-și desfășoară 
munca politică în sectoarele minei 
Lupeni au membri de partid la toa
te locurile de muncă. Aflîndu-se 
permanent în miezul problemelor 
ce frămîntă colectivul, organizațiile 
de bază pe schimburi desfășoară 
o muncă politică multilaterală, vie, 
concretă, în cunoștință .de cauză.

prins cu toții în vîrtejul dan
sului, localnicii și excursio
niștii, După drum, vizită și 
dans, li s-a făcut și o foame 
grozavă. Surprize plăcute au 
avut și în domeniul cu
linar. Mămăliguță cu bria
ză, smîntînă și crenvurști 
(vestiții crenvurști de capră, 
specialitatea brădenilor, a 
căror gust condimentat pro
duce o poftă de bere teribi
lă). Excursioniștii din Valea 
Jiului s-au despărțit cu pă
rere de rău de aceste melea
guri istorice și de ospitalie
rele gazde cu care s-au îm
prietenit. La întoarcere, au 
vizitat orașul Deva, i parcul 
și cetatea. Unit s-au, mai 
„rătăcit" și la frumosul res
taurant „Perla" de la poa
lele cetății, lă o bere: Au 
băut însă moderat, așa cum 
le stă bine tinerilor. Pe în
tregul parcurs, cîntecul și 
voia bună le-au fost prie
teni de nedespărțit.

deosebit 
și in- 

așteaptă 
organizarea 

dornici

j- xcursia a fost 
de frumoasă 

structivă. Tinerii 
cu nerăbdare
unor noi excursii 
să cunoască alte meleaguri, 
alte locuri istorice și frumu
seți ale patriei noastre so
cialiste.

I
I
I 
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Brigada de mon- 
tori constructori 
condusă de Nagy 
Ioan lucrează la 
magazia de ci
ment pe care 
T.C.M.M. o exe- 

tă în incinta 
minei Petrila

& itru î .ărirea dreptului dă edn- 
trdl ăsupra conducerii tehnicq-ad- 
ministrative a sectorului și anali
zarea operativă și mai profundă a 
problemelor în întreaga lor com
plexitate, la E. M. Lupeni au fost 
constituite comitete de partid pe 
sectoare.

In rîndurile ce urmează ne vom 
referi la stilul și metodele de mun
că; folosite de comitetul de partid 
din sectorul V de la E. M. Lupeni, 
în conducerea politică a activității 
economice. Din punct de vedere al 
componenței sale, comitetul de 
partid din sector este format din 
membri de partid cu o bogată ex
periență în( munca politică, mineri, 
maiștri și tehnicieni cu o înaltă ca
lificare profesională; Merită a fi 
relevat faptul că toți secretarii or
ganizațiilor de bază pe schimburi 
fac parte din comitetul de partid. 
Prin însăși componența lui, comi
tetul de partid reușește să aibă 
o imagine clară și precisă asupra 
problemelor din sector, să cunoască 
stadiul îndeplinirii sarcinilor de 
plan la toți indicatorii ătît în an
samblul lui cît și pe fiecare loc; de

Sîntem în 
val. Soarele 
mele . le face ca în asfaltul 
de pe strada noastră princi
pală să se graveze moda în
călțămintei (mă refer la con
tur) din vara aceasta.

In „deșertul” de bitum în
cins, oazele — cofetăriile și 
chioșcurile cu răcoritoare — 
sînt mai ademenitoare ca ori- 
cînd.

Dincolo de tot ceea ce vi
zează aspectul deservirii Civi
lizate (mai ales în cazul așa- 
ziselor cărucioare pentru în
ghețată și chioșcurilor unde 
se prepară siropuri, nu în
totdeauna în limitele igienei) 
unitățile specializate oferă tot 

■felul!de produse mai mult sau 
trilai puțin congelate consuma
torilor „Supraîncălziți11, pentru 
menținerea echilibrului lor 
termic. Parfeuri ambalate în 
staniol de culoarea ciclamei, 
înghețate cu sau fără frișcă 
purtind aromele fructelor de 
început de Vară, sucuri, limo- 
nade de toate genurile și alte 
produse de la gheață în can- 

■ tități suficiente fac să rezis
tăm cu stoicism provocărilor 
termometru lui.

• Se întîmplă însă, 
zile, ca în răcoarea 
taiită a cofetăriilor 
vim mai mult în 
unui pahar aburind 
sau limonadă.
folosim acest răgaz într-un 
fel sau altul, cu un gest fi
resc ne apucăm să 
ziar. Mai toate 
centrale salută in 
apăriția unui nou 
piețele noastre, care pe lingă 
utilitatea de sezon are o serie 
de calități nutritive.

Noul 
găsește 
— mai 
De ‘ce 
• 'Citesc într-un 
desen sugestiv: 
vînt și energie", 
ce- ne trebuie. Mai mult avînt 
din partea O.C.L. ?i T.A.P.L. 
pentru aprovizionarea Văii 

. Jiului cu acest produs.

în aceste 
reconfor- 
să zăbo- 
compania 

de suc
Cu gîndul să 

răgaz

răsfoim un 
cotidienele 
aceste zile 
produs pe

produs, Pepsi-Cola se 
în toate orașele țării 
puțin în orașul nostru, 
oare ?

ziar sub un 
„Pepsi — a-
Tocmai ceea

(Continuare in pag. a 3-a) Tiberiu KARPATIAN
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STEAGUL ROȘU

CADRAN tehnico-economic
ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ, are 

cuvîntul!
Organizarea științifică a producției și a muncii a făcut 

obiectul multor studii și analize la prepSrația Lupeni. Depis- 
tîndu-se căile sporirii eficienței economice, comisia de orga
nizare a venit cu soluții concrete. La toate acestea mă voi 
referi în materialul de față.

Mln lelmirei rmiinii 
a tapatltățllor niiiflle

Se știe că la orele de vîrf ale mi
nei Lupeni, proporția de bulgări 
mari — peste 300 mm — este ridi
cată, iar debitul concasoarelor — 
insuficient. De asemenea, la însilo- 
zarea cărbunelui în stocul de avarii, 
benzile de la stoc nu fac față de
bitului sporit la orele de vîrf. Și 
la instalația de flotație, precum și 
la funicularul 4-5 există stagnări 
în procesul de producție. Astfel, la 
secția flotație, capacitatea este in
fluențată pe de o parte de filtrarea 
șlamului energetic, iar pe de alta 
de existența unui singur filtru pen
tru șlamul energetic, evacuîndu-se 
abia 13,5 tone șlam energetic pe 
oră în loc de 19,5 tone pe minut, 
cît e planificat. La funicularul 4-5, 
din cauza vitezei mari, (2,64 m pe 
secundă) căderile cupelor și defec
tările cablului tractor se țin lanț, 
pricinuind întreruperi lunare., de 
circa 15 ore, pentru reparații. Uti
lajul respectiv nu putea fi folosit 
■la capacitatea proiectată și 
cauza înfundării jgheaburilor 
încărcare, a căderilor dese a 
pelor în stațiile de unghi și de
toarcere, provocate de construcția 
metalică necorespunzătoare. Pentru 
a fi evitate aceste nereguli, 
ca utilajele să fie folosite 
treaga lor capacitate, s-au 
numeroase propuneri. Le voi
pe cele acceptate, dintre care unele 
au și fost aplicate în producție. Ast
fel, mărindu-se turația motoarelor 
de la concasoare de 
pe minut la 250 
nut, capacitatea 
lor a crescut de la

lor de lemn nr. 2 cu alții metalici, 
de la ambele ramuri secundare; în
tărirea subansamblelor metalice în 
stațiile de încărcare de unghi și 
de întoarcere; aducerea la orizon
tală a culoarului benzii nr. 3 de la 
stația de epurare a apelor (în așa 
fel ca în 1968 turtele să fie încăr
cate direct în cupele funicularu- 
lui); verificarea funicularului de că
tre un institut de proiectări, deoa
rece relieful terenului s-a modifi
cat și nu mai este posibilă varianta 
a doua de proiectare care prevede 
Sjajorarea capacității. îndeplinirea 
acestor măsuri va permite folosirea 
utilajelor la întreaga lor capacitate.

[are » II tfetlil 
uir Biain

din 
de 

cu- 
în-

pentru 
la în- 
făcut 

aminti

Comisia de organizare științifică 
a producției și a muncii de la Pre
parația cărbunelui Lupeni a anali
zat și posibilitățile ce le are între
prinderea în vederea obținerii de 
economii de materiale, energie elec
trică și salarii S-a pus, de aseme
nea, eu acuitate problema mecani
zării și automatizării procesului de 
producție, a folosirii efectivelor. 
Astfel, prin îmbunătățirea circui
tului de regenerare a baritei prin 
înlocuirea parțială a acesteia cu Șist 
de flotație și prin folosirea inten
sivă a hidrocicloanelor de
șare, consumul de baritfi se va re
duce de la 0,73 kg pe tonă la 0,7 kg 
pe tonă în semestrul II a acestui

an, la 0,08 kg pe tonă în anul 1968 
și la 0,65 kg pe tonă în anii 1969- 
1970. Pentru un randament mai ri
dicat și un spor de economii, vor 
fi schimbate piesele și materialele 
care nu mai corespund, cu altele de 
calitate superioară. Astfel vor fi 
înlocuite țesăturile din alamă cu 
țesăturile de polipropilenă, rotoa
rele din Oțel turnat cu rotoare din 
oțel aliat, șpalturile pentru deșla- 
mare (confecționate din bronz fos- 
forosj cu altele din oțel inoxidabil, 
iar ungerea manuală va fi înlocuită 
prin ungere automată. Acestea toa
te vor face posibilă prelungirea du
ratei de funcționare a agregatelor 
cu 25-100 la șută. Lucrările de me
canizare și automatizare vor avea 
ca scop îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și omogenizarea cărbu
nelui brut. Amintesc în acest sens 
doar două lucrări mari de automa
tizare : omogenizarea automată a 
cărbunelui brut la silozurile VI — 
V 12, extinderea semnalizării elec
trice și la silozurile 9-10 mixte. S-a 
constatat că , prin măsurile propuse 
pot fi reduse și 17 posturi. Aplica
rea măsurilor preconizate vor de
termina 
mii și 
cost pe 
parat. In
de exemplu, ca efect inedit, se vor 
obține 36 219 lei economii, prețul 
de cost pe tona de cărbune prepa
rat se va micșora cu 0,04 lei, iar 
pînă în 1970 economiile realizate 
în urma măsurilor aplicate vpr fi 
de 245 95B lei, prețul de cost redu- 
cîndu-se cu 0,16 lei pe tona de căr
bune preparat.

Ing. Elena GEORGESCU 
secretar al Comisiei de organizare 
științifică a prodticției și a muncii 
de Ia Preparația cărbunelui Lupeni

unor econo- 
prețului de 

cărbune pre-

realizarea 
reducerea 
tona de 

semestrul II din acest an,

îngro-

la 230 ture 
ture pe mi- 

concasoare-
40 tone pe

oră la 44 tone pe oră ceea ce va 
permite preluarea producției și la 
orele de vîrf ale minei, chiar și în 
anii 1968-1970. Pentru mărirea de
bitului la benzile de la stoc (cu 15 
la suta) s-a propus înălțarea cu cî
te 400 mm a tobei de acționare și 
de întindere a benzilor: orizontal 
nr. 1 și înclinată nr. 2; modificarea 
jgheabului de vărsare a cărbune
lui, mărirea vitezei benzii transver
sale nr. 1, la 2,3 m pe secundă. Pen
tru mărirea capacității secției de 
flotație s-a propus micșorarea vi
tezei de transport pe ramura prin
cipală de la 2,64 m pe secundă la 
2,2 m pe secundă; înlocuirea piloni-

AGENDA
In stadiul 
de recepție
mina Paroșeni se află în sfa
de recepție un nou obiectiv, 
vorba de atelierul mecanic, 
dintre cele mai moderne a-

La 
diul 
Este 
unul 
teliere de acest fel din Valea Jiu
lui. Clădirea nouă și spațioasă a 
atelierului cuprinde secțiile: re
parat vagonete, reparat unelte 
pneumatice, forjă, strunguri, lăcă- 
tușeric, electrică, sudură, vulcani
zare și Sculărie.

Atelierul este dotat cu utilaje 
si mașini-unei te de înaltă tehnici- 
uit» provenite din producția indi
genă sau

O dau
' î.C.MM,

— E. M.
' căpari auxiliare, precum
1 tațiUe sanitare aferente.

d*<i import.
cu atelierul, șantierul 
va preda beneficiarului 

Paroșeni și alte două In
și intta-

• 0 inovație 
valoroase

La ghidajele metalice 
gUMtare <ta ta puțurile

droptun- 
cu aohîp

LA „VISCOZA" LUPENI

Rezallale incurajaliare ge dmoi creșterii 
efitiealei etasoinice a fabricii, a reRtabilizarii
Și în cadrul F.F.A. „Viscoza“ Lu- 

peni acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii se 
desfășoară în baza unei tematici 
adoptată la specificul întreprinde
rilor din industria chimică. Aici, 
s-a analizat modul cum este orga
nizată conducerea producției și 
structura existentă a fabricii, sta- 
bilindu-se atribuțiile și competen
ța ce revine fiecărei funcții din a- 
paratu) de conducere, precum și 
fiecărui compartiment cuprins în 
structura întreprinderii. De aseme
nea, s-a analizat gradul de preocu
pare și folosire a personalului teh- 
nico-administrativ corespunzător cu 
nivelul de pregătire, efectuîndu-se 
în acest scop autofotografierea zi
lei de lucru concomitent cu obser
vații instantanee. S-a constatat cu 
acest prilej că pot fi reduse cinei 
posturi.

Cu privire la organizarea pro
ducției, acțiunea desfășurată a 
avut ca prim scop analiza utilizării 
capacităților de producție. S-a con
statat că mai există posibilități de 
creștere a producției atît la fire cît 
și la sfoară viscoza, posibilități 
care vor fi valorificate în perioa
dele Următoare. Ca urmare a ac
țiunii de organizare științifică s-a 
reușit ca pînă în prezent, prin e- 
forturi proprii, să fie mărită efi
ciența economică a fabricii, iar re
zultatele după primul semestru, să 
fie dintre cele mai frumoase, planul

fiind realizat după cum urmează : 
Ia fire mătase viscoza 100,3 la sută; 
sfoară viscoza 166,2 Ia sută; sulfura 
de carbon 101,4 la sută; producția 
globală 102,2 la sută, producția mar
fă 102 la sută; producția marfă li
vrată și încasată 102 la sută, iar 
productivitatea muncii a fost rea
lizată in proporție de 102,3 la sută. 
Calitatea firelor în primul semes
tru a fost și ea îmbunătățită cu 0,5 
la sută față de plan. De aseme
nea, angajamentele semestriale 
au fost depășite iar la unii 
indicatori chjar și angajamen
tul anual a fost întrecut. Ast
fel, pe 6 luni s-au realizat 2,7 
tone fire de mătase viscoza față 
de 2,5 tone cît era angajamentul 
pe semestru, 7,6 tone sulfură de 
carbon în loc de 6,3 tone cît era 
angajamentul pe această perioadă. 
Iar la producția globală, producție 
marfă și producție marfă vindută 
și încasată a fost depășit și anga
jamentul anual cu cîte 190 000 lei, 
142 000 lei și, respectiv, 142 000 lei. 
La productivitatea muncii în lei/sa- 
lariat s-au obținut, de asemenea, 
201 000 lei economii, peste angaja
mentul anual. Calitatea A s-a în
cadrat în angajament: 0,5 la sută, 
iar economiile la prețul de cost — 
pe 5 luni — sint de 372 000 lei, 
adică cu 10 000 lei mai mult decit 
prevedea angajamentul semestrial. 
Dotațiile de stat pe cele cinci luni 
au fost reduse cu 10 000 de lei.

DIN NOU ÎN PLINA

S-au terminat lucrările de montare a noii stații de zdrobire și sortare a calca
rului de la cariera Bănița. Capacitatea stației este echivalentă cu munca manuală a 
100 de muncitori.

I

Lonea și Aninoasa se aplică un 
nou dispozitiv de ghidare a schl- 
purilor.

Diapozitivul constă dintr-un pa
puc și două șuruburi cu cap cio
can pentru fixarea ghidajelor. Prin 
construcție, papucul compensează 
devierile moazei din axa verticală 
corectă a puțului și asigură deci 
o funcționare mal optimă, redu- 
cînd toleranțele excesive. Papucul 
de fixare, pe lingă robustețea și 
toleranța mare, constituie o 
cepție modernă în rezolvarea 
dării puțurilor. Diapozitivul a 
conceput de un colectiv de
vwtori de la U.H.U.MF. și U.P.D.
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• Noi aparate electrice și de 
mlsurat pentru exploatări

In ultimul timp, exploatările miniere din bazin 
au fost dotate cu noi aparate electrice și de mă
surat. Valoarea acestora se ridică la aproape 3 
milioane lei. Dintre principalele aparataje amin
tim : 30 descărcătoare tubulare de 6 kV; 34 de 
întrerupătoare AG-25 de 15 A; 15 siguranțe fu- 
Zibile de Interior de 6 kV; 10 transformatori de 
măsură de 10 kV.

Au mai sosit din import 39 meghometre și 17 
stații mobile de transformator de 315 kVA șl o 
instalație de încărcări „Kenotrom". Noile apara
taje vor contribui ta îmbunătățirea calitativă a 
dillliWi tâvHmtlrilor Văii Jiului cu energie e- 
lecWicl.

SARCINĂ
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trebuiau și 
Exista în- 
ncOnvănient.

neptevă- 
pfe-

consem- 
în planul de mă- 
specializarea echi
pe grupe de lu- 
aprovizionarea o- 

o-u materiale

La stîrșitul lunii mai, 
grupul de 150 MW/oră 
de la I.E.C. Paroșeni a 
fost oprit pentru 30 
zile. O mulțime de 
gregate . și instalații 
la cazane, turbine 
tele care țin de 
electrică trebuiau 
se la punct“ în
valul respectiv. Oamenii 
de la reparații au fost 
repartizați din timp la 
lucrările ce le aveau de 
executat. Au început să 
demonteze piesă cu piesă, 
să facă revizia agregate
lor. Dar la „disecția" fă
cută, în corpul metalic al 
centralei au apărut „ma
ladii" noi. Unele, de
fecțiuni, destule la nu
măr, abia acum puteau 
fi „pipăite". Dar, odată 
depistate, 
remediate, 
să un 
Defecțiunii»
zute impuneau 
lungirea termenelor de 
reparații, eforturi in. 
pluș din partea oame
nilor. Cum trebuia pro
cedat ? Soluția cea mai 
favorabilă era 
natâ 
suri: 
pelor 
crări,
perativă 
ș. a. Dar echipele de lă
cătuși, sudori, strungari 
și electricieni conduse 
de Radu Alexandru, Ro- 
bescu Ion, Mareș Gheor- 
ghe, Albu Traian, Me- 
rișoreanu Ion, Saltelichi 
Ion, Baleia Ionel, C-ioica 
Nicolae, Doman Ilie, Ia- 
cob Nicolae, Tradntk 
RUdolf, Dizmacek Emil, 
Wetel Roland, Drăgoi 
Nicolae, Burdeț Nicolae, 
și alte echipe, orga- 
nizîndu-și bine locul de 
muncă, muncind cu pri
cepere și însuflețire au 
făcut posibilă și repara
rea utilajelor și a agre-

erau iu
de repa- 
Așa se 

mo

gatelor care nu 
duse în planul 
rații mijlocii, 
face că s-au adus
dificări instalației de re- 
cluceie-răcire, iar trans- ■ 
portorul de zgură de la 
cazanul 5 a fost schim
bat, asigurîndu-se eva
cuarea la timp a zgu- 
rei șl cenușei de la pil
ula rece. De asemenea, 
prin inversarea palete
lor directoare de la ar
zătoarele cazanelor 4 și 
5, zguri ficarea focarelor 
va ti evitată. $1 în foca
rul cazanelor erodarea 
țevilor va fi micșorată 
pe cît posibil; pentru a- 
ceasta au fost prelun
gite suflătoarele de ce
nușă ou circa 40—60 cm, 
xtiai Spre centrul foca
rului. La instalația deL 
încălzire dintre cazane 
și turbine s-au montat 
conducte de drenaje 
secțiune mai mare, 
cest lucru permițînd 
timpul de pornire al 
nui cazan — de la zero 
și pînă la punerea lui 
în paralel — să fie re
dus la trei ore, în loc 
de patru ore cît era ne
cesar înainte. Instalația, 
de ocolire a cilindrului 
de medie și joasă pre
siune a fost și ea modi
ficată : randamentul de 
funcționare al ciclului 
termic de la grupul de 
150 MW/oră crescînd 
substanțial.

Toate acestea le-am 
aflat în dimineața zilei 
de 29 iunie. Pe la ora 
10, cînd razele strălu
citoare ale soarelui pă
trundeau și în camera 
termică a I.E.C. Paro
șeni, grupul de 150 de 
MW „pompa" în siste
mul energetic național 
Cei dintîi kilowați, du
pă un „tratament" de 
30 de zile.

de 
a- 
ca 
u-

P. BREBEN
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Cascade, 
cascade...

In Valea noastră nu ne-am 
putut plînge in nici un an de 
secetă, dar nici ploi ca-n pri
măvara și vara aceasta nu-și 
amintesc să fi fost nici mă
car cei cu timplele ninse de 
ani. Ii trage natura cînd cu 
ploi torențiale, cînd cu aver
se. Ai impresia că „robine
tele" norilor au fost uitate 
deschise. Buletinele meteoro
logice și barometrele îi dau 
in continuare cu timp favora
bil... ploilor. Chiar și în di
minețile senine plec de acasă

ÎHSE MNARE

cu impermeabilul și umbrela. 
Nu vreau să mă mai las pă
călit de capriciile naturii.

De bine de rău acum m-am 
mai obișnuit cu sita lui Nim
bostratus. Nu pot însă nici în 
ruptul capului să mă obiș
nuiesc (vreau să spun să mă 
împac) cu cascadele de pe 
strada principală a orașului 
Petroșani, ce cad cu nemilui
ta din jghiaburile defecte. De 
sus te izbește apa ca la Vr- 
lătoare, iar odată ajunsă pe 
trotuar te stropește de jos în 
sus, așa incit să nu rămînă 
pe tine nici o părticică a îm
brăcămintei neudată. Casca
dele cele mai vijelioase sînt 

, în fața magazinului de încăl
țăminte pentru copii, la clă
direa lacto-barului și între 
cofetărie și unitatea de desfa
cere a plinii. I.L.L. sector Pe
troșani a zugrăvit nu de mult 
fațadele tuturor clădirilor din 
strada principală. La unele 
din eli, cum este clădirea în 
care funcționează magazinul 
de jucării pentru copii și Loto 
pronosport, s-au făcut și ten
cuieli de mai mare dragul. 
Acesta-i un lucru bun. Ce fo
los însă că și aici, din cauza 
jghiaburilor, cînd plouă, ești 
izbit de adevărate jeturi de 

‘"apă. Și apoi are de suferit și 
clădirea, renovată de curînd. 
I.L.L. sector ar executa repa
rarea jghiaburilor, dar cică 
nu are comenzi. Pe cînd ne 
vor scăpa de coșmarul cas
cadelor cei vizați în rîndurile 
de față 7

D. C.

Conducerea politică a activității economice
— bazată pe

(Urmare din pag. 1)

muncă în parte. De asemenea, co
mitetul de partid reușește să ela
boreze hotărîri și măsuri judicios 
gîndite, luate în urma unor studii 
aprofundate, asigurînd totodată, 
prin sarcini concrete trasate mem
brilor săi, îndeplinirea lor la terme
nele fixate. Se poate, deci, afirma 
cu toată certitudinea că de la în
ființarea comitetului de partid pe 
sector, munca politică a căpătat un 
caracter mai concret, mai dinamic.

In perioada ce a trecut de la ale
gerile din toamna anului 1966 co
mitetul de partid din sectorul V a 
analizat în ședințele sale 6 proble
me din care 5 din domeniul econo
mic. Printre acestea enumerăm : 
folosirea deplină a utilajelor din 
dotare la întreaga lor capacitate;
preocuparea conducerii telmico-ad- 
minlstrative privind calitatea căr
bunelui; aplicarea și respectarea 
normelor de tehnica securității 
muncii etc. Din aceste analize s-au 
desprins o seamă de lucruri bune, 
dar și deficiențe. Spre exemplu, 
brigada lui Ghioancă Sabin a reu
șit să efectueze operațiile de mon
tare și răpire intr-un singur schimb. 
Aceasta a dus la scoaterea a două 
fîșii în 24 ore din abataj frontal. 
S-au redus zilnic 10 posturi din e- 
fectiv, a crescut substanțial randa
mentul, creîndu-se totodată con
diții mai bune de alegere a șistu
lui. Cum brigada condusă de Petre 
Constantin are condiții similare, co
mitetul de partid a recomandat 
studierea și aplicarea acestui pro
cedeu și în frontalul respectiv.

Preocupat de organizarea superi
oară a muncii la lucrările de pregă
tiri, comitetul de partid a reco
mandat conducerii sectorului să 
studieze posibilitatea organizării 
lucrului pe bază de grafic ciclic. 
De unde s-a desprins această nece
sitate ? Deși în sector existau 11 
brigăzi de pregătiri, sarcinile de 
plan rămîneau sistematic în urmă, 
iar lucrările de întreținere a gale
riilor erau neglijate. Din această 
cauză abatajele frontale — baza 
producției din sector — ajungeau la 
numărul următor înainte de a fi 
terminate lucrările de pregătiri. 
De aici întîrzieri care aveau reper
cusiuni în îndeplinirea sarcinilor 
de plan la extracția de cărbune. Ca 
urmare a măsurilor luate pe baza 
concluziilor ce s-au desprins din 
studiul efectuat de un colectiv al 
activului de partid, o brigadă de 
la pregătiri a trecut să lucreze în 
frontal, iar două efectuează aproa
pe în permanență lucrări de între
ținere. Cu toate acestea planul la 
metri liniari este îndeplinit și depă-

o muncă
S Vie 
BS Concretă 
iiS Eficientă
șit. Printr-o mai bună organizare 
a muncii, folosirea deplină a tim
pului de lucru, a utilajelor din do
tare s-a ajuns ia sporirea vitezelor 
de avansare la lucrările de pregă
tiri.

Calitatea cărbunelui a fost ana
lizată încă în luna februarie. Cu 
acest prilej s-au luat măsuri de a- 
legere și încărcare separată a șis
tului în vagonete, ca membrii de 
partid să vegheze cum se preocupă 
brigăzile de alegerea șistului, să 
desfășoare în acest sens o intensă 
muncă politică de masă. Penaliză

TELEVIZIUNE
5 iulie

18,00 Telecronica economică. 
Calitate și efecte econo
mice în industria fores
tieră.

18.30 Pentru copii. Ala-Bala: 
„22 de pitici voinici". 
Transmisiune de pe Sta
dionul 23 August.

19,00 „30 de minute cu... și 
pentru noi". Emisiune — 
magazin pentru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Orașele muzicii: Tokio. 

Emisiune de George 
Zbîrceă.

20.30 Față în față. Călătoriți 
cu trenul ?

21,00 Avanpremiera.
21,20 Filmul artistic „Inspec

torul de poliție".
22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

CINEM ATOGRAFE
6 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Succes Charlie; Republica ; Bătălie 
pentru Șanhai; PETRILA : Ealstaff; 
LONEA — 7 Noiembrie : Gentle- 
menul din Cocody; Minerul : Zorba 
grecul; ANINOASA : Triumul lui 
Robin Hood; VULCAN : Cartea de

PROGRA M
6

PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘURI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRARA; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,20 Radio-publicilate: 6,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 6,35 Recoman
dări din program; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin metec- 
ruLier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot 
înainte; 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 I,a microfon, melodia prefe
rată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,30 RADIOMAGAZI- 
NUL ASCULTĂTOARELOR; 10,00 
Pagini din opereta „Andaluzia11 de 
Lopez; 10,10 Curs de limba gar- 
mana; 10,30 Muzică de băiet; 1,00 

rile pentru slaba calitate a cărbu
nelui s-au redus la jumătate în 
comparație cu luna ianuarie. Con
cluzia pare deci pozitivă. Un studiu 
organizat de comitetul de partid a- 
rată că pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui e necesar monta
rea la orizontul 440 a unei benzi 
de claubaj care să permită alege
rea șistului cu personal necalificat 
și fără pericol de accidente. Pro
blema calității cărbunelui consti
tuie de fapt obiectul unei analize 
în cadrul comitetului de partid a! 
sectorului.

Munca politică permanentă, vie, 
multilaterală la care sînt atrași pe 
bază de sarcini concrete, toți co
muniștii din sector, asigură condu
cerea politică competentă a acti
vității de producție, contribuie la 
sporirea , eficienței economice.

1W EDITURA ACADEMIEI

a apărut:

DAVID PRODAN

Iobăgia în Transilvania 
în sec. XVb vol. I

Monografia tratează în comple-
xitatea vieții feudale transilvane e- 
voluția iobăgiei.

Prima parte a volumului, inti
tulată „Privire introductivă, 1437- 
1514“, expune sintetic convențiile 
dintre țărani și nobili în timpul 
răscoalei de la Bobîlna și situația 
în preajma și după răscoala con
dusă de Gh. Doja, analizează stadiul 
rentei feudale și sarcinile impuse 
țărănimii iobage. Autorul subli
niază că acum iobagii se bucură

la San Michele; BARBATE^ : 
Aripi negre; LUPENI — Cultural • 
Evadare în tăcere; PAROȘENI : Ca
sa din Montevideo; URIC ANI: 
Su2ana și băieții; Copiii lui Don 
Quijote.

DE RADIO
iulie

BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică 
economică; 11,15 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară;
12.15 Din însemnările instructorului 
artistic; 12,25 Călătorie muzicală 
prin legiunile patriei; 13,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
13,13 Succese ale muzicii ușoare; 
13,30 lutîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,00 For
mațiile conduse de Alexandru Imre 
și Perez Prado; 14,35 Muzică ușoară; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 15.09 Dialog pe teme 
coregrafice; 15,20 Cîntă Ilona Mo
jica și Gianni Morandi; 15,50 Me
lodii populare; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic:
16.15 Arii din opere; 16,30 Muzică 
ușoară; 16,50 „Dragă mi-e Oltenia"

W 
STUDENȚEASCĂ

(Urmare dtn pop. I) '

din anul I al aceleiași facultăți, 
Șerban Mircea din «nifl II e- 
lectro, Palade Lizlca anul IV 
topografie și alții.

Consiliul pe Institut al U>A.S. 
a manifestat o grijă deosebită 
și față de studenții care au 
nevoie de tratament medical. 
Acestora li s-au repartizat pes
te 60 de bilete în stațiunile O- 
lănești, Căiimănești, Herculaue, 
Borsec, Techirghiol, Eforie- 
Nord, Tușnad etc., unde iși vor 
îngriji sănătatea.

Pentru cei 200 de studenți 
care iși fac practica la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului s-au luat măsuri să li 
se asigure surse corespunză
toare de distracție.

Inainte de a in
tra în subteran, 
minerilor lupe- 
neni li se rea
mintesc princi
palele prevederi 
ale normelor de 
tehnica securită
ții de către seria 
de panouri su
gestive ce-s ex
puse în incinta 
minei. Este un 
element pozitiv 
al agitației vi

zuale de aici

de unele drepturi și libertăți, dar 
care treptat sînt anulate, iar ei de
vin „legați de glie“.

Acest fenomen social-economic 
devine general în sec. al XVI-lea, 
și este tratat în partea a doua in
titulată „Privire generală, 1614- 
1600“, cînd, odată cu dezvoltarea 
sa, domeniul încearcă sg-șj orga
nizeze producția pe baze proprii, 
dar folosind intens forța de muncă 
iobagă.

Prezenta monografie relevă că 
în ansamblul istoriei feudale, Tran
silvania și-a avut condițiile și par
ticularitățile ei proprii, cu fenome
nele și explicațiile ei apatia, în spe
cial faptul că marea majoritate a 
populației fiind românească nu era 
impusă la unele sarcini feudale ge
nerale, ci avea obligații aparte, ră
mase din vechime și adoptate de 
feudalii unguri.

— emisiune de muzică populară; 
17,10 Muzică ușoară; 17,30 Ciclul 
„Să înțelegem muzica"; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,05 RADIOSIM- 
POZION; 18,25 Din cîntecele lui Ion 
Vaailescu; 18,40 Incursiune în coti
dian; 19,00 Concert de melodii ro
mânești; 19,30 Sport; 19,40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA- Crbnică economica:
20,30 Soliști si orchestre de muzică 
ușoară; 20,50 Cîntă Maria Butaciii; 
21,05 TEATRU RADIOFONIC SE
RIAL : „DOUĂSPREZECE SCAU
NE" de lif și Petrov; 21,25 ANTENA 
TINERETULUI; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,16 intîlnire cu jasa-ul; 22,45 
MOMENT POETIC; 23,00 Parada 
cînteeelor; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0.05 Melodiile nopții: 2.00 
Buletin meteo-rutier; 2,02 Melodi
ile nopții (contihuare); 2.55-3.00 BU
LETIN DE ȘTIRI Bulattn meteo 
rutier.
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Sesiunea extraordinară 
a. Adunării Generale a O. N. U

Descoperirea unui nou complot 
în Congo (Kinshasa)

NEW YORK 4. Trimisul special, 
R. Căplescu, transmite : Luni după- 
amiază au continuat lucrările se
siunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în cadrul cărora 
vorbitorii au dat explicații asupra 
modului în care intenționează să 
voteze diversele proiecte de rezo
luție prezentate. Argumentarea ce
lor ce au urcat la tribună în această 
ședință și în cea de luni dimineață 
s-a concentrat, în primul rînd, asu
pra a ceea ce ei au considerat a fi 
meritele sau lipsurile a două din 
cele șapte proiecte existente : pro
iectul propus de grupul țărilor 
nealiniate (Iugoslavia și 17 țări 
afro-asiatice) și cel propus de gru
pul țărilor latino-americane.

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, care a luat primul cu- 
virilul, a declarat că va vota pen
tru rezoluția latino-americană, în- 
trucît, după cum a spus el, acest 
text „tratează în aceeași măsură 
atît despre retragerea trupelor cît 
și despre încetarea stării de be
ligerantă și recunoaște că ambele

pro- 
Pro-

al 
de- 
Iz- 

po- 
în-

trebuie realizate pentru ca pacea 
să poată fi instaurată".

Ministrul afacerilor externe 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a 
clarat că „retragerea trupelor 
raelului, imediată și totală, pe 
zițiile ocupate de ele înaintea
ceperii războiului, adică pînă la 
5 iunie, după cum prevede pro
iectul țărilor neangajate și proiec
tul U.R.S.S., constituie chestiunea 
cea mai arzătoare din punctul de 
vedere al intereselor păcii gene
rale". Subliniind că delegația so
vietică sprijină proiectul de rezo
luție prezentat de grupul țărilor
neangajate, vorbitorul a arătat că 
retragerea trupelor izraeliene „va 
crea o situație incomparabil mai 
clară decît acum, pentru realizarea 
unui progres în toate celelalte pro
bleme pe care le-au acumulat păr
țile”.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Franței, Roger Seydoux, arătînd 
că va sprijini proiectul țărilor 
neangajate, a subliniat că este ne
cesar să se urmărească neîntîrziat

SI 
a dez- 
prezent

de luni

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
au luat sfîrșit lucrările Conferinței 
extraordinare a Organizației de so
lidaritate a popoarelor Asiei 
Africii, convocată pentru 
bate situația existentă în 
în Orientul Apropiat.

In ședința de închidere,
seara, a fost .citită declarația finală, 
adoptată în unanimitate. Delegații 
la conferință, se spune în declara
ție, condamnă cu hotărîre acțiu
nile Iztaelului și ale forțelor impe
rialiste împotriva țărilor arabe și 
cer statelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină „să folosească toate 
mijloacele pentru a asigura retra
gerea imediată și necondiționată a 
trupelor izraeliene din teritoriile 
arabe ocupate" și „pentru lichida
rea consecințelor agresiunii" mer- 
gînd pînă Ia ruperea relațiilor di
plomatice, economice și culturale cu 
Izraelul. Conferința a cerut Iz- 
raelului să plătească despăgubiri 
pentru pagubele provocate în cursul 
conflictului armat, iar țărilor Asiei, 
Africii și Americii Latine să acor-

sprijin material, moral și poli- 
statelor arabe. In Declarație se 

că forțele imperialiste

de
tic 
subliniază 
șînt interesate în menținerea mo
nopolului asupra resurselor bogate 
de petrol .din această parte a lumii.

Conferința a adresat un apel ță
rilor afro-asiatice, cerîndu-le să 
procedeze la lichidarea tuturor ves
tigiilor vechiului și noului colonia
lism, la desființarea tuturor baze
lor militare străine de pe terito
riile lor.

★

Conferinței extraor- 
Cairo a Organizației 

■ a popoarelor afro-

Cu prilejul 
dinare de la 1 
de solidaritate 
asiatice, Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa a 
adresat o telegramă de salut în ca
re afirmă sprijinul poporului român 
față de lupta popoarelor arabe îm
potriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, pentru apărarea inde
pendenței naționale și a cuceririlor 
democratice. .

Cu prilejul vizitei premierului france» în U.R.S.S.

Discursurile rostite de 
A. Kosîghin și G

Consiliului 
a apreciat 

pe care l-a 
zile la Pa-

SC'OS 
linii 
țări

MOSCOVA 4 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la dineul oferit 
în cinstea premierului francez, care 
vizitează Uniunea Sovietică, Alexei 
Kosîghin, președintele 
de Miniștri al U.R.S.S., 
că schimbul de păreri 
avut în urmă cu cîteva
ris cu președintele de Gaulle a 
în evidență apropierea în 
mari, a pozițiilor celor două 
în legătură cu necesitatea restabi
lirii păcii în Orientul Apropiat și 
cu lichidarea urmărilor războiului 
dintre Izrael și statele arabe.

A. Kosîghin s-a ocupat apoi de 
problema vietnameză, arătînd că în 
acest domeniu există o anumită 
concordanță între pozițiile U.R.S.S. 
și Franței. Referindu-se la probleme
le europene, vorbitorul a declarat că 
ar fi important ca statele acestui 
continent să analizeze ele însele 
problemele care le stau în față, 
luînd în considerare situația reală 
de pe continent, preconizînd si e- 
laborînd căile lor de rezolvare. 
■Vorbitorul a salutat modul în care 
se dezvoltă colaborarea economică

Pompidou
și tehnico-științiîică sovieto-fran- 
ceză.

In cuvîntul său, George Pompi
dou a declarat 
cez este dispus 
derea stabilirii 
și îndelungate 
piat. El a adăugat că în această re
giune trebuie să 
bleme esențiale 
rele să poată nu 
și trăi în pace și 
înfăptuirea unor 
toare. Vorbind despre problema viet
nameză el s-a pronunțat 
glementarea acesteia pe 
durilor de la Geneva din 
mult ca oricînd, a spus 
Franța este convinsă că pacea în 
întreaga lume depinde de această 
soluționare".

Premierul francez a arătat că 
Franța și U.R.S.S. și-au exprimat 
hotărârea de a depune eforturi pen
tru normalizarea situației din Eu
ropa și dezvoltarea relațiilor dintre 
toate țările europene.

Pompidou a relevat rezultatele 
îmbucurătoare ale dezvoltării co
laborării celor două țări.

că guvernul fran- 
să colaboreze în ve- 
unei păci echitabile 
în Orientul Apro-

fie rezolvate pro- 
pentru ca popoa- 
numai coexista, ci 
chiar colabora în 
sarcini asemănă-

pentru re- 
baza acor- 
1954. „Mai 
Pompidou,

o soluție de ansamblu pentru 
blemele Orientului Apropiat, 
nunțîndu-se în favoarea retragerii 
trupelor izraeliene, vorbitorul a a- 
rătat că „țelul de atins trebuie să 
fie un regim de pace adevărată 
care să permită tuturor 
din Orientul Apropiat, 
Izraelului, să trăiască în 
normale și stabile".

S-au mai declarat în 
proiectului de rezoluție al 
nealiniaților 1 
trul. afacerilor 
lovaciei, 
zentantul Bulgariei, Karoly 
day, reprezentantul Ungariei, Sha- 
rifuddin Pirzada, ministrul de ex
terne 
Cheir Omar, 
neei, 
grupului 
Garcia Sayan (Peru), Constant 
Schurmans (Belgia), Cornelius Cre- 
min (Irlanda), George Ignatieff (Ca
nada), Umberto Villamil (Hondu
ras), Louis Rakotoomalala (Mada
gascar). A declarat că se va ab
ține reprezentantul Nepalului, Pad
ma Bahadur Kharti.

A cerut apoi cuvîntul Kurt 
Waldheim, reprezentantul Austriei, 
care subliniind 
proiectelor de rezoluție au avut 
loc contacte, a 
tiune de ordine întreruperea lucră
rilor pînă marți pentru a li se da 
răgaz în vederea unor noi con
sultări.

Moțiunea a fost aprobată. Ur
mătoarea ședință are loc azi la 
10,30 ora locală (16,30 ora 
cureștiului).

statelor 
inclusiv 
condiții

favoarea 
grupului 

Vaclav David, 
: externe al

Milko Tarabanov,

minis- 
Cehos- 
repre- 

Csator-

al Pakistanului și Ubaye 
reprezentantul Gui- 

iar în favoarea proiectului 
latino-american, Enrique 

Sayan

că între coautorii

propus într-o mo-

i

Bu

(Agerpres). In 
privire la vizita

co- 
lui

H. V. Mgonill 
s-a Înapoiat la Kosma

BAGDAD 4 
municatul cu
N. V. Podgornii, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în Irak, se arată că au 
avut loc convorbiri privind situa
ția din Orientul Apropiat și măsu
rile care trebuie luate pentru li
chidarea consecințelor războiului 
dintre Izrael și țările arabe. Au 
fost discutate, de asemenea, pro
blemele întăririi relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre U.R.S.S. 
și Irak și a avut loc un schimb de 
vederi în problemele internaționale 
care prezintă interes pentru cele 
două părți.

La 4 iulie, N. V. Podgornii s-a 
înapoiat la Moscova.

KINSHASA 4 (Agerpres). — Pos
tul de radio Kinshasa a difuzat o 
declarație în care se arată că gu
vernul președintelui Mobutu a des
coperit un nou complot îndreptat 
împotriva securității țării, inspirat 
și organizat de fostul premier Moi
se Chombe, al cărui avion a ateri
zat în Algeria în împrejurări încă 
necunoscute. Avionul, la bordul că
ruia Chombe a fost arestat, se în
drepta spre Africa, intenționînd să 
traducă în fapt noul său complot,

se spune 
congolez. 
rat de unul din ofițerii superiori 
belgieni. Postul de radio Kinshasa 
informează că în prima etapă a în
făptuirii planului, autorii Iui au pre
văzut organizarea unor vaste ope
rațiuni diversioniste, și a unui in
tens plan de sabotaj economic. Ul
terior, urma să aibă loc la Kinshasa ' 
o rebeliune. Complotiștii urmăreau 
exterminarea fizică a președintelui 
Mobutu și a altor oameni de stat 
congolezi.

în declarația guvernului 
Noul plan a fost elabo-

întrunirea Consiliului 
de Miniștri al R. F. Q.

BONN 4 (Agerpres). — Marți, la 
ora 8 dimineața s-a întrunit Con
siliul de Miniștri al Republicii Fe
derale a Germaniei sub președin
ția cancelarului Kiesinger. Durata 
acestei ședințe, în cursul căreia 
miniștrii urmează să se pronunțe 
asupra planului de economii bu
getare, a fost fixată la 48 de ore. 
Dacă pînă miercuri la miezul nop
ții nu va fi luată nici o hotărîre, 
conform procedurii clasice se va 
opri pendula în sala de Consiliu, 
pentru a se menține în mod fic
tiv data limită de 5 iulie, care a 
fost planificată pentru luarea ho- 
tărîrilor ministeriale.

întrunirea Consiliului de Miniș
tri a fost hotărită 
ziunilor bugetare 
relevă necesitatea

sau 
di-
In
că

în urma previ- 
de viitor care 
acoperirii unui

deficit de circa 10 miliarde de 
mărci pe an. In acest scop urmea
ză să fie sporite impozitele 
reduse unele înlesniri fiscale și 
ferite alte avantaje sociale, 
cercurile ziaristice se declară
miniștrii au păreri diferite în ceea 
ce privește soluțiile preconizate.: 
In consecință se prevăd dezbateri 
aprinse. In același timp, gravita
tea situației reclamă luarea unor 
măsuri urgente. După cum se știe, 
cancelarul Kiesdnger și ministrul 
de externe, Brandt, și-au amînat 
vizita în S.U.A. tocmai pentru a 
se adopta, încă în cursul acestei 
săptămîni, de către Bundestag pla
nul economic al guvernului. A > 
cum cîteva zile, cancelarul a de
clarat că, dacă acest plan va fi 
respins, el își va înainta demis».

Plenara 0. C.
al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN 4 (Agerpres). — Iti- 
tre 28 iunie și 3 iulie, anunță A- 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană, la Phenian s-au desfășurat 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea.

Plenara a discutat măsurile pri
vind traducerea în viață a rezolu
țiilor recentei conferințe naționale 
a partidului.

Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al partidului, a rostit o cu- 
vîntare.

Plenara a subliniat în unanimi
tate că au fost obținute noi suc
cese în consolidarea bazei revolu
ționare prin grăbirea 
socialiste și creșterea 
lui de apărare a țării, 
pentru îndeplinirea
conferinței partidului și îndeosebi 
justețea liniei partidului privind 
desfășurarea construcției economi
ce, paralel cu întărirea apărării.

construcției 
potențialii- 
prin lupta 
rezoluțiilor

în prima jumătate a acestui ari 
producția a crescut intens, dato
rită folosirii efective a venituri
lor sigure obținute deja în indus
trie, agricultură și în alte domenii 
ale economiei naționale, multe gr« 
biectdve importante fiind construi^ 
te și date în folosință.

. Plenara, a discutat sarcinile ca
re stau în față în diferite domenii, 
a subliniat necesitatea sporirii 
producției prin mobilizarea tuturor 
rezervelor și posibilităților exis-: 
tente în economia națională și gră
birea noilor proiecte de construc
ție capitală. In acest scop urmea
ză să fie produse, înțr-o cantitate 
mai mare, mașini unelte, metal, 
produse chimice, produse agro-ali- 
mentare, a căror calitate va fi mai 
ridicată, acordîndu-se prioritate 
industriei minere și industriei ma
terialelor de construcții.

In încheierea plenarei au fost 
adoptate rezoluții.

CANCERUL ȘI FUMATUL
O organizație obștească brita

nică pentru cercetări în domeniul 
cancerului — „British Empire Can
cer Campaign" — care în 1966 a 
cheltuit circa 1 300 000 de lire ster
line în acest scop, a dat publicității 
un raport prin care se arată, prin
tre altele, că există o legătură în
tre zaharurile conținute • în țigări 
și cancerul pulmonar. „In general, 
se spune în raport, țările în care 
conținutul de zaharuri al țigări-

este mai mic au și un procen- 
mai scăzut de decese provocate 
cancerul pulmonar". Procesul 
uscare rapidă a frunzelor de 

ajutorul unui curent de

2067 avioane americane 
doborîte pe teritoriul 
R. D. Vietnamlor 

taj 
de 
de
tutun cu 
aer cald aplicat de la începutul 
acestui secol în locul sistemului an
terior de uscare lentă, a făcut ca 
procentul de zahăr în tutun să 
crească concomitent cu procenta
jul înbolnăvirilor de cancer nul- 
monar.

Demonstrație antirăzboinică
La Sidney a avut loc o mare 

demonstrație antirăzboinică la care 
au luat parte reprezentanți ai or
ganizațiilor sindicale, de tineret și 
femei, ale studenților, membri ai 
partidului comunist și ai partidu
lui laburist din Australia, repre
zentanți ai organizațiilor de luptă 
pentru pace, profesori, reprezen
tanți ai clerului. Demonstrația s-a 
desfășurat sub lozincile retragerii
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la Sidney
americane din Vietnamul 

și încetării bombardamen-
trupelor
de sud
telor asupra Republicii Democrate 
Vietnam. In timpul demonstrației, 
participanții au cerut să se acorde 

. poporului vietnamez dreptul de a-și 
rezolva singur problemele sale.

După demonstrație a avut loc 
un mare miting. Vorbitorii au con
damnat agresiunea americană în 
sud-estul Asiei.

că 
ale 
au

Agenția V.N.A. informează 
marți dimineața forțele armate 
■Republicii Democrate Vietnam 
doborît trei avioane americane dea
supra provinciilor Hai Duong și 
Haifong. Se precizează, totodată, 
că în zilele de 30 iunie, 2 și 3 iu
lie au mai fost doborîte de către 
forțele armate nord-vietnameze al
te șapte avioane ale S.U.A. (în a- 
fără de cele anunțate anterior) la 
Haifong și în provinciile Vinh Linh, 
Nam Ha și Bac Thai.

Agenția citată menționează că 
numărul total al avioanelor ame
ricane doborîte pe teritoriul R. D. 
Vietnam se ridică la 2 067.

.COSMOS-168"
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat la 4 iulie satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-168", destinat 
să continue cercetarea spațiului 
cosmic conform programului anun
țat de agenția TASS la 16 nattie 
1962.
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