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Ing. Iosif FARKAS 
' *? ' *' . inspector ■ ■' 
Ia Inspectoratul de stat 
pentru protecția’ muncii

'la1' mină. O mică deosebi - 
este totuși între ele. Cele 
care le trimit tovarășii 
la mină șîh’t simple foi

Bîrsan vorbește 
ortacii săi ca și

Din privirea 
acea cău

tate tot mai frumoase. Ia
tă cîteva cifre grăitoare- 
in această privință. Bri
gada lui Pop'esCu și-a -de
pășit pe 10 Furii producti
vitatea cu ■ 0,74 tone 
cărbune pe prist, ceea 
ce înseamnă 800 tone

în ultimele trei trimes
tre au sufetit . leiiilni : 
l-a - •membrele*- superioare 
(38,8.3 la sută), la mem
brele inferioare. (31", 76 
la suta), la corp (12,10
la- sută), la cap (9,1 la
sută) și la ochi (S.OO
la sută). Numărul mare
de leziuni -produse la 
membrele superioare și 
inferioare (70,59 la sută) 
se datorează faptului că 
aceste părți ale corpu
lui sînt expuse. ;în cele 
mai mplte cazuri la ac
cidentate și că ele sînt 
cel mâi puțin protejate 
în timpul lucrului, ne- 
folosindu-se mijloacele 
de protecție ca : mănuși 
și palmare pentru pro
tecția mi inilor,’ bocanci 
si jambiere pentru pro
tecția picioarelor.* 
r In majoritatea" cazuri- 
lor, (cca. 90—95 la sută 
din personalul care in
tră în mină) folosește în 
țricsâ . năjustificat ‘ cKKhelte"'

Exact! .Ce.întrebare e aceas
ta tovarășe șef de unitate ?

fost acolo dimi- 
- 'cînd ' soațele se 
din z,l.gitlităf șil să-

da minerului Șerbani/Iar 
brigăzile mineHlor Gîr- 
dea și Băcanu avansează 
lunar cu cîte 100 metri 
la lucrările de pregătirii. 
Dar nici una din, aceste 
brigăzi' nu se mulțu
mește cu atît.. La secto
rul. ndstjrp 
mentan 
titlul de fruntaș.
ca îrf-pfenă' efecată jflin’ 
luna noiembrie, scctaSal 
nostru âă -ocupe- primul 
loc îh întrecerea pe •ba
zin''. ■' • ■

ȘL s-au ținut de cuvînt. 
Au ocupat primul loc în 
întrecerea.*pe bazin.

număr, au Săpat 3S 
metri de puf și mai 

.puțin pină să ajungă 
galeria de fugă, acolp

î de organizare științifică a
' t-i'. muncii. In secția 

«ia.de fontă, directorul ge- 
Buiinei informează .că prin 

zarea fluxului tehnologic, 
izaraa muncitorilor pe ope- 
>i mecanizarea unor, lucrări 
gurât o folosire mai bună a 
>r - de producție, creșterea cu

Cînd spui Valea de 
Pești parcă auzi vuietul 
apei, auzi legănarea lu
jerilor de brad și frea
mătul continuu al mun
cii. Spui, Valea de Pe Vi 
V dintr-o dată ntițțieia 
acesta capătă dimensiuni 

să cfâiwști 
Jn toată 

L lor, tre-

dragline, alcă- 
convoi ce se 
țin ' furnicar, 

unui deal răz-
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Iln cadrul -. strădaniilor 
printru îmbunătățirea 

I protecției muncii și ’pen- 
I tru crearea unor condi- 
Iții optime di? lucru, fo- 

loșifea judicioasă
I chipamentultti de 
| ție opupă uh toc 
I' tant. ■

; In' planul de 
I pentru protecția

al C.C'.V.J. pe anul 1967 
• a fost prevăzut' să se 
I cheltuiască pentru ’ com- 
Ipletarea materialelor și 

echipamentului de- pro- 
• lecție* și" de* liirirtf--suma 
| de 8 870'000--ler.--Ia-.pri- 
. mele trei trimestre ale 
I anului au fost cheltuite 
* la acest capitol 7 329 000 
I lei. Problema care se 
• impune însă atenției e 
I următoarea : cum sînt

■folosite 'echipamentele ' și I materialele puse la dis-
poziția Întreprinderilor ? 

ILa unitățile C.C.V.J. se
constată că numărul Cel 

|ttiaimare de accidentau

în trimestrul III, comparativ cu se
mestrul I si reducerea la aproape 
jumătate a volumului de rebuturi. 
In timpul vizitei la secția motoare, 
sîht prezentate rezultatele organi
zării -liniilor de fabricație după 
principiile tehnologiei de grup, pe 
familii de piese. Efectul acestor 
măsuri — arată directorul general 
al uzinei — s-a concretizat în pu
nerea în valoare a unor importante 
rezerve interne, în creșterea pro- 
ductivității muncii cu peste 15 lâ 
sută. lh secția aparatșj de frînȘ,

’ -•’ ’u <• ..m i .

. noi. Dar ' ca 
aceste locuri 
cojhpte}iitateci , 
baie să urci piriă'acolo 
sus, aproape de culmile 
Pribeagului, unde. apa 
v ăii se răzlețește, tace 
o,cotitură apoi, se uneș
te cu firul argintia al 
Jiului. Locul cuprins în
tre doi munți și brăzdat

■ pun nu/ioc de o apă se
■ părea că a fost sortit să 

rămină neatins veacuri 
de-a tîndul. bar iată că

< omul a poposit și aici. 
,. Au trecut doi ’ ani ‘ de 

cînd inimosul Giobeică 
G'rigore a lovit pentru 
prima dată cu tirnăcopul

, in crusta pămîntului, 16- 
: godină -liniștea cu zgo- 
' înotul.
i ' -Am
i neaja, 

' ’ trezise
; rula apă' de • pe ' ierburi. 

Primul interlocutor, Bir-
’ san Ion, șeful unei bii- 

găzi harnice. .El.ne-a po-f 
vestit ■ despre ■ felul cum, 
brigada sa a reușit ' să 
înainteze- In itiima pă-

' fMnjtMi 1r»lri,
' cum cei ‘ 12 -oameni.-din

■ brf^ddfi-au înfipt cu eu- 
rai pichgmerele în pir,-

j tecul muntelui. C.îțtva 
t dintre .ei, Abalașă Ni- 
\ cglae, Bilan Horea, Des- 
l Ghwr-
I g», ^int> alături,, atenți 

■: la ochii negri și Vorba 
: domoaiă a colegului 16r. 

Ei- își amintesc cu errio-
; fie de g. zecea-zi plin ,au- 
Ș giist care a însemnat un 
, ev«nini»nt deosebit în 
: viața lor, a ,. întregului

Bilețele 
de papagal

Biicăți dreptunghiulare de 
liîrtie colorate sau necolora- 
te, avînd* înscris’ pe verso 
cîteva rîhduri care îți ghi
cesc norocul în viață,’ femeia 
cu care te vei - căsători’ și 
vîrsta pînă la care Vei ajun
ge — așa arată bilețelele de 
papagal și cele pe carp ser-, 
viciul administrativ al E. NE 
Uricani le trimit la ‘ Sfatul 
popular pentru a li se re
partiza ’locuiiițe muncitorilor 
de

•de agendă și în Ioc să poarte 
noroc, poartă . oamenii pe 
drumuri, ,,procedeul" nefiind 
deloc legal.

milia lui, despre copiii 
săi. Din tonul vorbelor 
deduci o trămîntare lă
untrică în sufletul aces
tui om care, vrea să ob
țină rezultate tot mai 
bune. EI are experiență, 
a clștigat-g acolo pe 
unde ci mai lucrat ■ la 
Orșova, Bicaz, Băile 
Herculâne.
lui desprinzi

i tare pe sub dedesubtu
rile necum terii,
tia de: a-fi vedea orice, 
dorință împlinită. Și ast
fel de eroi ~ ți-s ' intot- 
deauna” cei mai dragi. 
De ei cu greu te poți 
despărți. Pe întregul șan
tier de "la- ■Valea de 
Pești se -.simte pulsul fe
bril al muncii. Mașini, 
tractoare, 
tuiesc tui 
m.i^î 'ca 
Din vîrful 
bat bubuituri , puternice. 
Aici execută • drumul,
de acces spre cariera de 
la Pribeagul de unde se 
vor aduce ' 450 t)UO m c 
de’ piatră necesară con-? 
strucției celor doiiă ba- 
tardouri. Buldozeristul 
Bilaghi pLudoVic se, stră
duiește. să Iacă . locul 
„ca-n palmă". O luptă 
necontenită dă și briga
da ‘lui Ciobeică Grtgore, 
inaintînd ' metru țu. me.-.

’ V 1 ' pr'
tru în plițyryânelor. Mi- 
net ii. acestei brigăzi, ÎS 
la 
de 
au 
in 
unde va fi camera vane
lor Peste cîteva zile II 
v.or termina și va începe 
betQnarea. Cîțiva oameni

CONSEMNĂM • AVIZĂM «DEZAPROBĂM
O întrebare

; ‘dectiv de .■ la bara). 
Străptiugereă glilerici de 

un a- 
i rnt cufagos sbre noile 
sifirce^Ct această
brigadă a terminat, lucră
rile de reprofilare a ga
leriei șise pregătește

Delict tragic
Veneau de la petrecere de 

la Lunca Florii. Șoferul Filip 
Petru,, cu mașina 21 HD 1 992 
proprietate a I.P.I.P. nu mai 
intrase în garaj.. De pe șan
tier se dusese să-și ducă pri
etenii — pe Pitini Umberto. 
Berinde Anton ■ și - Inpvan 
Gheorghe — la cabană. Au 
băut cu toții. A băut si șofe
rul aflat în cursă clandestină. 
La înapoiere, primii dpi ș.i. 
șoferul ău- plătit cursă cu 
viața. 1 Un* preț.- enorm rpăntru 
o; plimbare-, dg; pIScere: ;Ptilef 
de meditație pentru alți șoferi, 
și alți pasageri, „ocazionali".

7 La Petruța Doriinica din 
Lupeni, blocul 13, scara II, 
ap. 30 se spărsese , .o . conduc
tă de scurgere .din. perete. A 
anunțat unitatea. I.L.L. /Au ve
nit lucrătorii, au desfăcut fo
cul cu hiba și... âu plecai 
s;N-avem piese de schimb" 
rir- au zis lucrătorii. De o 
șăptămînă de zile, cînd " cel* 
de la etajul de deasupra trș- 
ge apa, cel de la 30 trebuie 
să caute .să nu fie: prin baie.1 
Numai că nu prea cunoaște 
intențiile vecinului de deasu
pra. S-a dus la șeful unității' 
și i-a z.is : „dacă ați știut ca 
tiu - aveți piese de schimb, 
de ce mi-ați : spart peretele 
și ați făcut mai .rău dăcît 
era?" „Ce întrebare e asta?" 
^4»' s-a mirat șeful unității.

O brigadă evidenyată' 
de la sectorul I al E. M; 
Dîlja — cea a 
lui Bartoș loan.

Iată schimbul 
de Andreica Ioan din 

ceastă brigadă, inaii

Minut de minut, ora 
.de oră, zi și noapte, mi
nerii își unesc izbînzile 
de azi cu cele de raîinri 
în șuvoiul de cărbune ce 
curge încontinuu spre 
„ziuă','. Strădaniile mi
nerilor lupeneni se ma- 

StS-ăK'alSS:- 

bune extrase peste plan 
de la începutul anultii, 
La acest rezultat rin con-. 
ttibuit toate . Sectoarele 
mjnei. Sectorul III are 
o ’ contribuție de ‘ 7 462 
tone .cărbune. . Totodată 
adeșt sector a’, realizat și 
o' economie la prutul de . 
cost *în valoare de 50000 
lei.

Secretul" sucCeșelșir " 
sectorului III ni l-a dez- 
văl.u it inginerul Ciungan 
Ipân;’ șeful„ sectorului : ’ 

„’Angajamentul, nostru 
inițial, prevedea, extrage- ! ( 
rea a 2 000 tone de căr
bune . pește sarcinile, de '. 
pl.an., anuale. Ap ga jament . 
care ulterior a fost ma- 
j ora t ---la • 5 OOO tone 
bune. Dar și acesta ^ *,
fost depășit, ? lucru ce a ’ 
fost posibil deoare- 
<țe Sjectorul npștru eș- , 
te ’ dotat , , cu , mijloace 
fehnjce ayansate : ărm'a- 
re, metalică cu Sjțtlpi hi; 
draulîci, grinzi în con- 
solă: ț cărbunele 41 tăiem 
cu hâveze. «i ciocane ,de 
abataj. D“ asemenea, o- 
mggenizarea brigăzilor, 
buna organizare a locu
rilor de muncă și asis
tența tehnică corespundă* 
toate din partea mai
ștrilor la dirijarea lucră
rilor miniere, precum, sf 
o bună aprovizionare a 
brigăzilor cu materiale și , 
goale ne-au dat posibili
tatea Să realizăm ritmic 
sarcinile de plan. Și încă 
ceva. Brigăzile care îi 
au în frunte pe minerii 
Popescu Ioan, Serbați 
Matei, Gîrdea loan, Bă- 
Can.u. Seva înscriu ' pe 
gruticui întrecerii rezul-

III

In cursul zilei de marți, 14 no- acțiunii de oi, 
ieinbrie, tovarășii î^icolâe Ceaușes- producției și a 
cu, Ciiivu .Stoica și llie Verdet, îm- turr’<,-!- 
preună cu tovarășii Dumitru';Popa, hăr.,
prim-secrețar al Comitetului drășe- red:
nesc Buc urești al P.C.R., și Mihai șpCi 
Marinescu, ministrul, industriei con- rali 
ștrucțiilor de mașini, au-făcut o vi- s-a, 
zilei de • lucru in citeva mari în- spăl 
treprinderi din Capitală. :

La Uzina ,,23 Adgțfet" - i rim . 
unitate vizitată — 'conducătorii .dg 
partid si de stat au;fost întinipinați 
de tov. ing. Ck crone Gorunescu, 
directorul general al uzinei, de ca
dre de conducere tehnico-udmi-. 
nistrativă, de reprezentanți ai or
ganizației de partid’ din întreprin
dere. ’ Aîr ’ fost vizitate secțiile tur
nătoria de fontă, motoare Și apa- 
rataj de lțînă. Conducătorii de 
partid și de stat s-ău ’interesat în
deaproape, în discuțiile cu specia-, 
liștii uzinei, de măsurile întreprin
se și de rezultatele obținute pîhă 
adiim în aceste secții. în cadra1

de cauciuc în loc. de 
■bocanci.:’, > ‘V-'-

• * Ahălizînd dosarele de 
cercetare a accidentelor 

•de . muncăc cLi ' incapaci
tate temporară, se con
stată că muncitorii ca
re s’-au ' accidentat nu. 

.an purtat , echlpamențul 
de’.protecție corespunză
tor. De exemplu, la E. M. 
Dîlja . muncitorii 
Victor, Oprișor 
kelemeh loan si 
s-au accidentat, în 
pul lucrului ' prin' călca
rea îh 'cuie. Au 'avut loc 
o serie de accidente si 
prin alunecări, respectiv, 
prin ’ căderea diferitelor 
obiecte pe picioare he- 
protejațe în mod’ cores
punzător. Ademenea ’ ac
cidente prin folosirea :e- 
chipameritului ” necores- 
punzăt’br pentru protec
ția ’ picioarelor -- cizme 
de cauciuc — au avut 
loc la toate exploatările 
miniere, pe’ asemenea, 
multe din accidentă s-ar 
fi putut evită prin folo
sirea mănușilor de pro
tecție. La ' E. M. Petrila,

ȘI ACCIDENTELE

din toate țările, uniți-vă !
...... ■ '■ ■
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de la VulcanActivitate intensă la noul puț

DE PROTECȚIE

iîjți înttfi®'

Perspectivele șistului

artificiale Brgi- 
unot unități din 
agricol.
de investiții va

-flîȘu ...... —
adbrdă • sdlariaților sortltnen-- 
tel'e de materiale. |i echipa
mente provlizule

zare a 
protecție 
semenea,

23,50 in. In scurt timp, 
la cota 37 m, vor fi 
montate moletele și va 
începe „săparea puțplui 
cu circa o lună mai de
vreme. De altfel acest 
lot și-a realizat de pe 
acum planul anual la 
amintita lucrare. .

viilor
noi tnăi

în toate cazurile • șf

magazie. Or, 
la sector au 
așii de pro-

Ing. Irimie CÎMPEAN 
directorul

.F.A. „Viscoza" Lupeni

conduse do Ștanciu 
loan, Călău Dumiln . 
Iorga lWicolae au înce
put luc 1 urile de beto- 
nar»- la turnul puțului. 
Zilele acestea, construi - 
torit vulcaneni au ajuns 
cu betonărilo Ia cota

Productivi- 
a margat,. de 
creștere do 
salariat. Și 

indicatori avem 
!, frumoase. ASt-

Se constată că conducăto
rii unităților nu controlează

tiv pentru profesia sau lo
cul de muncă respectiv. In 
irtinieroase cazuri s-au acor
dat cizme de cauciuc pen
tru locurile de muncă undo 
se pot .lua, măsuri pentru dre- 
narea apelor. O parte din 
muncitori poartă cizme de 
cauciuc cumpărate de ei. Fo
losirea ( jZnîelor de cauciuc! 
a devenit un „motiv" la u- 
nele mine d'e a np. lua mă
suri corespunzătoare de dre- 
năie a apelor din galerii. Or,

fdbrii ■ Să lu-
■apacițatea ne-

ba în- fir Wife- $ 
reali-

iile de

De la preparația Lupeni au pomii 
spre Roman primele vagoane încăr
cate cu șișt. Pînă nu de jnulț ste
rilul • nu. folosea la nimip. Bacțea 
și greutăți la bald are. Analizele ce 
se fac momentan la Roman confir
mă că șistul de la Lupeni dă rezul
tate foarte, bune la fabricarea cără
mizilor. Nu e excluș ca într-un vi
itor apropiat, în preajma prpparației 
Lupeni să fie -construită o .fabrică 
de cărămizi care va folosi ca mate
tie primă șistul. Costul noului ma
terial ar fi foarte scăzut, iar cără
mizi din abundență. Aceașta e și 
părerea iov. Voiculescu Vasile, in
giner șef al preparației. De altfel, 
ne-a relatat dînsul, în Franța, unde 
nu de mult a făcut un schimb de 
experiență, cărămizile din șist. s.înt 
„la modă".

întreținere și utili- 
echipamentului de 
și de lucru. De a- 
este necesară întă

rirea muncii de educare în 
ceea ce privește utilizarea 
corectă și numai în timpul 
lucrului a echipamentelor.

întotdeauna daca angajalii 
posedă și utilizează echipa
mentul corespunzător la lo
curile de munca unde con
dițiile ele lucru impun aceas
ta. La E. M. Dîlja au fost 
găsiți numeroși muncitori la 
lucrări de încăr.care-descărca- 
re și manipularea diferitelor 
materiale fără , să: folosească 
palmare, cu toate că în ma
gazia de materiale exista a- 
ceșt sortiment de; echipa
ment. , .•■■ ■■

Să mai menționăm că la 
această exploatare au avut 
loc mai multe accidente care 
se puteau evita prin folosi
rea palmarelor sau a mănu
șilor .de protecție.

La căștile de protecție fo
losite de către, personalul 
din subteran ș-au constatat 
defecțiuni ale sistemului de 
amortizare. In majoritatea 
cazurilor acest sistem de a- 
mortizare nu e corect, astfel 
jncît între, acesta și fundul 
calotei să rămînă o distanță 
de minimum 30 mm. Acest 
lucru se explică pe de o par
te prin aceea că muncitorii 
nu cunosc importanța acestui 
fapt, iar pe de altă parte, 
căștile de protecție folosite 
nu au mărimi potrivite, din 
care cauză nu asigură pro-

■ In centrul ato'nîlbi ‘/co
lectivului nostru în a'coh 
an a stat rentabilizarea: 
fabricii. La " înfăptuirea 
măsurilor pe care ni 
le-am propus în acest 
scop au fost 'angrenați 
toți salariatii. Și rezul
tatele nu s-au lăsat aș
teptate : decadă de deca
dă, lună de lună, între-.

Potrivit normelor în vi
goare ' unitatea care a- 
cordă echipamentul de pro
tecție este obligată să-l 
întrețină în perfecte condi- 
țiuni de utilizare, printr-o 
păstrare corespunzătoare, cu
rățire șl'; reparare. Această 
cerință nu este respectată 
întrutotul la exploatările mi
niere. La grupurile sociale 
de ia unele exploatări nu sînt 
condiții corespunzătoare pen
tru respectarea normelor igie- 
nico-sanitare, păstrarea și în
treținerea echipamentelor de 
protecție și de lucru.

Și acum, șîteva probleme 
de viitor. Planul de aprovi
zionare cu echipamente de 
protecție și de lucru pentru 
anul 1968, s-a întocmit în 
majoritatea cazurilor pe baza 
consumului', nu a normative
lor și' a planului forțelor de 
muncă.

Este opprtpnă deci revizui
rea necesarului de echipa
mente de protecție care pro
tejează membrele superioare 
și inferioare. Să fie contrac
tate în număr corespunzător 
pentru condițiile de lucru 
din subteran !

In concluzie, dacă se vor 
lua măsuri de protejare a 
mîinilor și picioarelor se va 
evita un număr însemnat de 
accidente (70 Ia sută din to
talul rănilor s-au produs la 
membrele superioare și infe
rioare). Pentru acest lucru 
conducătorii unităților trebuie 
să ia măsuri care să asigure 
aplicarea normativelor și in
strucțiunilor în vigoare pen
tru buna

„VISCOZA"

titățli planificate;.-.la sul
fura de carbon ne. du po
sibilitatea sa satisfacem 
integral cererile' sțipli- 
mentare.ale uzinelor Zlat- 
na, ale Combinatului pen
tru fire 
la și ale 
sectorul

Planul 
fi și el realizat integral, 
dîndu-so în funcțiurfe în 
acest an obiective im
portante. Dintre acestea 
amintesc : instalația, de. a- , 
lamentare cu. apă indus-_ 
trială, 'stația de epurare" 
a apelor reziduale, in
stalația de ventilație, in- . 
stalația frigorifică de 
jțQțj UOU. kcal 
ie și instalații. Darea în 
funcțiune a' obiectivelor” 
amintite ne va ajuta să - 
obținem rezultate -și mai 
frumoase, asigurînd tot
odată; condiții optime de 
lucru pentui anul vntor.

E>ar ce e și mai impor
tant — fabrica noastră a 
devenit o unitate renta
bilă. Pierderile ..planificator 
de 1 163 000 lei pe acest 
an, au f’ost complet’'eli
minate. întreprinderea lu
crează cu beneficii, a că- 
rot valoare va fi de 
40 000 lei pînă ia finele 
anului..

Pentru anul 
tio-am propus v 
suri. Vom face fot ce ne 
stă în putință ca încă 
din luna decembrie _ a a.- 
cestui art! 
creze la r 
cesară 
lorilor stabiliți și < 
treprinderen să-și 
zeze din primele /i 
anului 1963 sareirr 
plan în mod ritmic,

amintlțe. Maistrul Corobea 
Cristian justifica acest lucru 
că nii are la 
jn magazia de 
fost suficiente - 
tecție#

țecția corespunzătoare a ca 
pului în timpul lucrului. :

• su . cărbupe 
în funcție di-la îtt- teăză im I^s'cidgl tfOj-pălăt dăstinat < ocsili- 

rțțz< dbfo abundtă’Iiim<cărlit, puân<tii-n stabili 
gîmfr dc'-UTKld-- CU' n-'pferwlt' de 0,5 la
peinilte detormiimrmi suta ■ onlirutol de cc- 

ș®l&utttlui de cehilsă niișă il căi biinr-lui l'lr- 
în circa 15 minute, in- mofi/a ca impienn-i cu 
rlusfțv' pregătirea' țfrtn 
bei, față de 6 ore cît 
nec e'sita■ analiza de ca I -
Cina re clasică utilizată 
pînă îri prezent.' Prin a- 
ceasta se va scurta tim
pul de stationary a va-

e. 8. Hunedoara să Se 
găsească posibilitățile 
de a înlocui malizele 
do calcinate prin a- 
ceastă detern uim e r >- 
pi,dă care nu este . pre
vii rută în S.T.A S. ■

taft prin proiectarea vde cor- , 
pui 1 >triu ie (cu; bune, steril) . 
în ochi. Clauza; accidentului ț 
Nu au fost dotați cu oche
lari a piei) cti >. miilea
cazuri s-au semnalat ,și la 
celelalte exploatau. :

La controalele preventive 
făcute de către organele In- , 
spectoratului pitășeriesc pein- ' 
tru protecția muncii asupra 
modului de utilizare a 'ecjii- ,. 
pamentului de protecția și t 
de lucru Ja exploatările mi
niere si întreprinderile din 
bazin au fost constatate o 
seama de deiiciorijo din; care 
semnala® următoarele : o’

Razele X Jn sprijinul Jeteminăriî 
rconținutuliii de cen«a£ 3
MșLa preparația Lupeni pra .cărpia se .jțroioe-j goanelor 

în funcție dl la î^' teȘz.ă ||.n făScidi^ ^J.sp^t <1 
yefeputul anului 1967 uii raze <-!-’■> anumită1 hm-
aparat olandez CendrCX 
pentru pbtetminarea ra
pidă a conținutului d • 
ctfn așa® dir' a ju toju 1 ra
zelor X. DeternBnaiW?

iSsM.bazează pc relația 
exiști nt.i între conținu - 
tul'de cenușă și: coefi
cientul de absorție ti 
razelor X de către ?ur. 
strat de catbuneif de o 
grosime constantă aSu-

ECHIPAMENTUL

| prinderea noastră a reu
șit să-și realizeze planul 
de producție. La înche
ierea celor 10 iuții pu
tem raporta următoarele 
plusuri de produse : 4,7 
tone mătase, 20.8 tone 
Sulfura de carbon, 11,7 

kione sfoară dc viscoza 
I Cadtatea firelor este, dc 

asemenea, superioară pla
nului cu 0,8,1a sută. Ca

Urinare a acestor rezul
tate, planul producției 
globale a fost depășit Cu 
1 087 000 lei, al produc
ției marfă cu 976 000 lei, 
iar planul producției mar
fă vînduta și încasată cu 
1 503 000 lei.
tatea muncii 
asefflenea, o 
1 096 Iei pe 
Ia alți ! 
rezultate 
fel, economiile Ia prețul 
de -cost pe 9 luni se ri
dică la 1 153 000 lei, în 
timp ce dotația de stat 
a fost redusă cu 1 084 000

'.lei. ; ■ -
Noi perseverăm, pen

tru rezultate și mai fru
moase. Vrem ca la sfîr
șitul anului să putem ra
porta următoarele depă
șiri: 1 190 000 lei la pro
ducția globală, 1 200 000 
Iei la producția marfă, 
1 200 000 lei la produc
ția marfă vândută și în
casată. Productivitatea 
muncii va fi și ea depă
șită cu 1 253 lei pc sala
riat. In acest fel, vom 
putea realiza cantități în- 

; semnate de produse pes- 
Ite sarcinile .de plan ; 5,5 

tone fire mătase, 41 tone 
sulfura de carbon și 1.5 
tone sfoară viscoză. Ca 
urmare a acestor ,,nin
sori", valoarea produc-

tar» priniipiilor Ut a- __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  ' - 
wnlare a tchipaanntelar , ,

vigoare, <-kpldâLdiiili# ' mi- 
niero .1 ■ ..bligația de a se 
preocupa de crearea condi
țiilor de muncă cafe să per
mits reducerea hecesarulin 
de eciiipumenle. „ , ..

La unele sectoare miniere 
ny fesisfă preocupare ca'miin- 
raioffi (SB-și rldi<‘e ecliipamet:- 
tul de, protecție. De exemplu, 
ia E. M. Petrila, la sectorul 
II, nici un muncitor nu a 
ridicat ochelarii de protecție, 
iar din totalul de 130 perechi 
jambiere, numai - Ș ‘perechi 
au fost ridicate de către 
muncitori, însă nici aceștia 
hu le poartă - în timpul lu
crului.

La întreprinderea forestie
ră Petroșani, sectorul Lonea, 
a fost începută exploatarea 
parchetului Răscoala fără ca 
muncitorii să fie dotați cu 
echipament de protecție con
form' normativuluiîn vigoa
re : căști de protecție și ciz
me de cauciuc, cu toate că 
lucrau în condiții ce recla
mau folosirea echipamentelor

1 wBI

av".‘■
1 i ■ < ■■■ w... . 1 ■■ -i A 1

1; 1

: - —

1

i abilii

Puternice stații 
de transformatoare

In scopul îmbunătățirii alimentării 
icu energie electrică a unităților e- 

conomice și localităților din partea 
estică a bazinului, la Petroșani șe 
construiește o puternică stație de 
transformatoare de .35/6 kilovolți. In 
prezent, clădirea este ridicată și se 

. execută, montajul apâratajului inte
rior, stația urmînd să fie pusă In 
funcțiune pînă la sfîrșitul anului.

O altă lucrare de acest gen este 
cea de extindere a stației de trans
formatoare „Fero" Petrila unde se 
va face un racord cu linia de 110 
kilovolți. In prezent și aici se mon
tează instalațiile și aparatajele res
pective pentru a asigura o alimen
tare mai bună cu energie a unități- 

I lor economice din jur.
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activitatea de

ai anitățilei miniere din 
îndeplinesc condițiile de 
de înscriere, solie it anții

cu o listă de lucrări 
importante lucrări teii-

SECTOR CERCETARE PSIHOFIZIO1OGIA 
(MEDIC). ț'.

CERCETĂTOR fșlUNȚIFIC PRINCIPAT (INGINER E- 
I ECTROMECANK ).

din pag. 1)

obținute

rezul-

OȘAM

ANUNȚĂ
la concurs

Ț/'.

I

U niversitar

ține la sediul instituției în ziua de 15par umanizate,

partid și de 
cadre tehnice

Nicolae 
cadrelor

12 poiem- 
dimineața.

de studii 
sap Ini

de seară, 
meteorologic.

stat 
din

între-
Par

ticulă de către conducerea instituției 
care provine candidatul.

ȘEF DE 
MUNCII

asi- 
con- 

fe-

lei/kg !
■lei/kg !

Aki Bala.
Emisiune 

concursul 
brigăzii de

Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu,
Chivu Stoica șl Iile leroct 

In Inlrcprinoeri din (anuală
. . 'is - ; V, ',

I

I

I

(Urmare

conducătorii de 
au discutat cu 
uzină despre rezultatele aplicării 
noului sistem de programare a pro
ducției pe mașini șl zile și ale in
troducerii — în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției 
— a controlului interfazic și. final. 
Strungarul Marin Neamțu arată 
conducătorilor de partid și de stat 
că aplicarea acestor măsuri a fost 
bine primită de muncitori, pentru 
că a contribuit lq întărirea ordinii 
și disciplinei in muncă, la mai bu
na folosire a timpului de lucru și. 
ca o consecință, la creșterea pro
ducției și productivității mumii. 
Tovarășii! Nicolae teauȘesdu s<S 
interesează de câștigurile realizate 
de muncitori; Eugenia Droghiu și 
alți muncitori din secție relevă Că 
aplicarea .măsurilor amintite asigu
ră o mai justă retribuite a muncii, 
corespunzător rezultatelor 
de fiecare în producție.

La plecări', tovarășul 
Ceaușescu, adresîndu-se
de conducere din . întreprindere,
subliniază că ceea ce s-a realizat 
este un început bun, care, trebuie 
continuat cu perseverență în ve
derea obținerii unor rezultate tot 
mai valoroase pe linia modernizării 
și așezării pe baze științifice a pro
ducției în întreaga uzină,

Se vizitează apoi întreprinderea 
vecină — Fabrica de mașini-unelte 
și agregate București. Construcție 
modernă, dotată cu utilaje de înal
tă tehnicitate, această unitate adu
ce un aport important la echiparea 
cu mașini și utilaje de mare ran
dament a multor întreprinde^, dih 
țară.- Directorul general al uzinei, 
ing. Aurel Bozgan. condueîndu-i pe , 
oaspeți prin secțiile mecanică grea, 
uzinaj, montaj; înfățișează 'progre
sele obținute de colectivul uzinei 
în domeniul modernizării diferite
lor utilaje și agregate aflate în 
fabricație, al ridicării performanțe
lor tehnice și economice ale aces
tora. In continuare; conducătorilor 
de partid și de stat le sînt prezen
tate noile lucrări de investiții în 
curs de execuție ?— halele viitoarei 
fabrici de mașini de rectificat. In 
discuțiile cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat se in
teresează de activitatea de cerce
tare științifică din întreprindere, 
de pregătirea noilor muncitori, de 
măsurile care se iau pentru asi- ; 
gurarea de cadre stabile în uzină 
și ridicarea nivelului de calificare ; 
a acestora. Apreciind ca pozitive 
măsurile întreprinse pînă acum, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
niază, la plecare, că uzina dispune 
de largi posibilități pentru a , îm-

bunătăți în continuare — cu . spn- de- 
ji-nul ' ministerului de resort ;$i. al ’ rile 
Comitetului orășenesc de partid -— 
activitatea economică a uzinei.

Obiectivul uVmStdr al vizitei 
este uzina „Grivița r-oșie". însoțiți 
de directorii! general al uzinei, irig. 
Jean Beiu, și de alți Speî'ialiști din 
întreprindere, coridlicătorîi de partid 
șl dd stat sd opresc în -Secțiile 
principale — construcții sudate, ca- 
ztfffgerie; mOiltâj, ritec^niefi nitjfo- 
c'ie Și fîlia - - șl-sirit informați asu
pra stadiului aplicării studiilor de 
perfgQUonare a organizării produc
ției si a muncii. In secția mneanită 
grea, în fața unei machete cPȚețȚn- 
fătisează, diferite vâri 

; plasme; â .uțiîajeldrțgț ’
ner.il al uZitiei arată* 
rație, efectele măsurilor întreprin
se pînă âCiim asupra îmbunătățirii 
ritmicității producției, creșterii 
prodtjctivității muncii și folosirii 
mai rationale a Spatiilor de produc
ție. El informează’ că, pe baza mă
surilor ce se vor lua în continua
re, se creează Șopdițiiî ca nivelul 
producției pxevăzut pentru 1967 să 
fie atins mai devreme.

Referindu-se la rezultatele uzinei 
și relevînd rolul important pe 
care îl are în economia națională 
tovarășul Njcgla® Geaușesi u a ac
centuat asupra necesității de a se 
amplifica ■ 'fortulile pentru moder
nizarea cu mai multă perseverență 
a producției, pentru remedierea 
deficientelor existente în unele sec
toare, ară tind că, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei au capa
citatea de a perfecționa continuu 
organizarea producției și a muncii 
în trrtreprind&te și a dWțiĂă 
tate superioare.

Vizita a continuat apoi la 
' •.teșEtilă „Dacia",
-; < urgînd 

paiație 
feritele 
finisaj, 
de stat 
îhțreprinderii, ing. Nicii Pascali,

textila
secțiile moderne de pre-

ateliere ale centrului de 
conducătorii de partid și 
sînt informați de directorul 

și

TELEVIZi

agi ..pecialiști, despre efortu- ■
';ifo'j>tțse de colec.tivyl fabricii 1 

pentru utilizarea, mai bună a capa- < 
citaților de prpdncțle, diVefsifica- 
i ea Sortimentelor de produse și fi- ' 
dicarea calității acestora, In atelie
rele de aîbitorie și imprimerie sînt I 
înfățișate diferite precedee moder
ne 'de finisai. Conducătorii de. 
partid și de stat disciită eu cad're 
leiiiiice și econcmiiic. din înțrepjin- I 
dere despre- efectele . ■' introducerii , 
unui nou sistem, perfecționat, <te 
programare și urmărire a produc- | 
ției. Noul sistem IKformațitmăl a- 
plicat la noi — arată direcțprUl fa- i 
bricii — ne dă posibilitatea să ur- | 
mărim operativ producția pe .fieca-

, mașină,' să depistăm și șa 
mediem prompt orice defecțiithe 
ivită în procesul de producție.

Remarcind ca pozitive rezultatele I 
dobîndite, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a relevat, totodată,

I

I

I

i 

re- | 
tffee 

...........................J

Că este -necesar să se întreprindă i 
în continuare 'noi măsuri pentru i |

' Iș.e asigura utilizarea cu randament 
maxim a tehui, ii moderni iu care 
este înzestrata întreprind' rea. De 
asemenea, ținînd seama de specifi
cul acestei fabrici, în care marea 
majoritate a colectivului o formea
ză femeile, tovarășul Nicolae Ceau- 
șesiu a subliniat necesitatea 
g urăriiîn continuare a unor 
diții corespunzătoare pentru 
meile-mame.

In toate întreprinderile vizitate, 
conducătorii de partid și de stat 
au insistat asupra măsurilor -ce se 
impun pentru perfecționarea și 
modernizarea producției, în scopul 
ridicării lontinue a eficienței între
gii activități economice. .Pretutin
deni, muncitorii, inginerii, tehui- 
< icniiau făcut oaspeților o caldă 
primire, exprimînp liotărîrea lor fer
mă de a transpune în viață politi
ca partidului de dezvoltare a eco
nomiei naționale și a întregii vieți 
sociale din patria noastră, de ridi
care a nivelului de ti ai al po
porului,

Mercurialul de la piața 
este facultativ ? !

Combinaftil CarboniierValeaJiului

unitatea de proiectare 
Șl CERCETARE MINIERA 

PENTRU HULA

st? va tine la sediul unitățiiv. Intre 18—20 decembrie 1967 5 ,, ,
Concursul pentru, ocuparea următoarelor posturi vacante:

0 ȘEF LABORATOR CERCETĂRI METODE DE 
PIOATARE

■o
♦

SL-F 1 ABORATOR CERCETĂRI ECONOMICE
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIP.A1 TEHNOLOGIE 
PREPARĂRI
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL CERCETĂRI ECO
NOMICE
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC CERCETĂRI ECONOMICE-♦ ...........M

> CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC STAGIAR ÎN DOMENIUL 
PRFPARĂRII ' e -

- INGINFR PRINCIPAT MINEI:
. INGINER 1 MINER
> FIZICIAN PRINCIPAL 
. CHIMIST PRINCIPAL
Pot participa la concurs, angajați 

Valea Jiului si ai altor unități care 
studii și stagiu. O dată cu cererea 

■ Vor. depune si următoarele acte : ■
— Copie legalizată de pe diploma
— Dovada stagiului în producție 

cercetare
— Memoriu de activitate împreună
— Cite un exemplar din cele mai 

nico-științiiice personale sau extrasele lor
— Copie de pe certificatul de naștere
— Certificatul de sănătate

Coiicurenții vor fi examinați cu precădere în problemele 
de exploatare și preparare a cărbunelui. ■

înscrierea . la concurs se face la sediul unității pînă la 
data de 30 noiembrie a. <.

Informații suplimentare se pot primi la Serviciul personal 
al C.CVJ. str. 23 August nr. 2 Petroșani, telefon 1312.

♦
*♦
♦

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL (INGINER 
MINER).

scoaterea
a următoarelor posturi :

SECȚIE CERCETARE PENTRU MEDICINA 
(MEDIC).vîpzător ci» 2,09 lei,sau 

2,50 lei/kg.
Dar să revenim la 

prețurile de duminică 
dimineață 1

< artoli 2,50 , 
spanacul 5,00 
morcovii 3,00

Și am putea să conți- J 
nuăm tabelul. *-■-« ' ■-

Ne permitem a pune • 
<, îteva Xjltrebări :, a

- Nu ni -alinați ■ 
plătiți pentru buna or- » 
ganizare și funcționa
ri- a piefei din Petro
șani? Sau, mercurialul 
din halele din Petro
șani, este doar facul
tativ și este expus doar 
perîl.'c organele de con
trol ? In acest caz riu 
mal e nevoie de el.

1967. uJnWpnd ..#p:2&on* 
tează V4>r zice unii;? 
Ce mi-e 10 noiembrie 
sau 12, noiembrie ? E- 
xart. .Ar' puteți să fie 
trecuta șiț data d.»j;if.; 
septembrie sau 20 oc
tombrie, că tot nu se 
respectă de către vîn- 
zătorii particiîlaȚW##»': 
turtle Indicate pe mer- 
cur ipL

Nicăieri nu Sgt-VăJ 
expuse etichete cu pre
turile de vînzare, fie
care vînzînd cu un 
preț fixat' âd-lioc după 
abundență sau sărăcia 
de produce de același 
fel aflate, pe pîăță.

Se poate ca uh Rj 
cartofi ce diminea- 
se vindea cu 1,50 
kg, după-amiăz'ă să 
vîndut de același

■. Dum in i cli 
brie 1967,

La halele din Petro
șani, lume multă după 
cumpărături: legume,
fructe, brînzcturi, pă
sări etc.' linii se apro
vizionează, cu cele ne
cesare pen tril consumul 
zilnic, alții, mai griju
lii, ■ pentru sezonul r de: 
iarnă.

Cumpărătorii fac pri
mul drum la mercuria
lul expus în fața hale
lor. Privesc prețurile 
maximale afișate : car
tofi 1,10 lei/kq; varza 
1,20, 1,00 0,75 lei/kg
— după calitate; mor
covi 1,80, 1,40, 1,00 etc.

Dacă privești tabelul 
atent vezi că are

10 noiembrie

ȘEF DE
muncii

4 CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI (INGINERI MINERI).

3 CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI CU 3 AM ACTIVITATE
In specialitate (iNginert mineri».

Gandidații la concurs vor depune cererile de înscriere 
pînă la data de 30 decembrie 1967, la sediul instituției 

Groza nr. 32—34, însoțite de

15 noiembrie

Telecronicg. economică.
In dezbaterea opiniei pu
blice ■ lielațiile financia
re și gestiunea economi
că proprie a Întreprin
derilor.
Pentru copii:
Alma Mater, 
realizată cu 
membrilor 
documentare folclorică a 
Centrului
Cluj.
Telejurnalul 
Buletinul
Publicitate.,
Interpretul preiergt. Mu
zică populară la cererea 
telespectatorilor.
Față în iață. Si iată și 
iarna...

21,00 Avanpremiera.
21,15

18 ,00

18,30
19,00

19,30
19,50

20,00,

20,30

22,15
23,05

Film artistic: Alfabetul 
fricii o producție a 
studiourilor iugoslave, 
relejiu' aiul de noapte. 
Închiderea omisiunii.

mai

In freamăt de muncă
(fTț'mare din pag. 1)

Pești și auzi Vti- 
Valea de Pești 
muncii. Dintr-o 

sc schimbă,

fixează bornele topografice pentru 
determinarea exactă a axelor ba
rajului, alții construiesc încă două 
vile pe lingă cele trei terminate. 
Peste tot se simte febrilitatea muti
cii. Pe malul văii închegăm o
scurtă discuție cli inginerul Hoțea 
Ioan.. ; ■■

— Ce lucrări filai importante se
vor începe în zilele următoare ?

Ift afară de betanareă gale
riei de iugă și stabilirea amplasa
mentului unui' hotel turistic ultra- 

• modern, se vot Începe zilele aces
tea lucrările pentru construcția 
unui deversat de 80 de, metri lun-

gime care va folosi pentru vărsa
rea preaplinului. In circa patru 
luni sperăm să-1 terminăm.

Aici se oprește și-și aruncă pri
virile în apa zglobie a văii. Zgo
mot surd se aude de pe dealul Pri
beagului. De pe mar gir ea fiului, 
ori de pe virilii colinelor, în lu
mina soarelui ce se răsirlnge în 
apă, construcțiile 
vii.

Spui Valea de 
ietul apei. Spui 
și-auzi freamătul 
dată numele acosta __ . ..

■ âapAtă rezbAantă nouă, sens noii 
și-ți trezește în minte o imagine

. de forță și prospețime.

I 

l

I 

!

Petroșapl, str. Dr. Petru 
urătoarele acte :

• — copie legalizată de
diplome echivalente 
institute de învățăminl superior din țară, precum și diplome 
din străinătate echivalate de Comisia superioară de diplome 
dlii cadrul Ministerului Invățămîntuhii;

copie legalizată de pe diploma de doctor sau de doc-" 
tor-ddeeiit în științe, dacă este cazul;

— memoriul de activitate, împreună cu o listă de lucrări;
— cite un exemplar din cele mai importante lucrări 

tehnico-științifice ale candidatului sau extrasele lor;
— copie legalizată de- pe certificatul de naștere;
— certificatul de sănătate;
— dovada situației militare;
—■ dovada stagiului și a restului perioadei de activitate 

m producție, in domeniul tehnic, respectiv medical;
— autobiografia;
— caracterizare,

(întreprinderii) de la

pe diploma de examen de stat 
specialitatea respectivă ale unor

Concursul se va ,. ... _ _ ....
ianuarie 1968 și se va desfășura în conformitate cu prevede
rile Regulamentului privind recrutarea, promovarea și atesta
rea cadrelor de cercetători științifici din unitățile de cer
cetări din Republica Socialistă România.

Informații suplimentare se pot obțin» de la S.C.S.M. 
Petroșani, telefon 1837.
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NIGERIACu privire la criza politică din Orientul Apropiat

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
YORK Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, 

Dezbaterile de luni din Consiliul de Securitate nil 
nici un progres în încercarea de a găsi o soluție nego- 

și mai mult in evi-
separă cele două poziții.

NEW 
transmite : 
au dhs Ia
ciabilă crizei din Orientul Apropiat, scoțînd 
donță cit de adincă este prăpastia care 
arabă și izraeliană.

reciproc, 
găsi un 

continua, 
fi, potri- 

simul-

Dilema care trebuie rezolvată es
te : cu ce să se'înceapă, cu retra
gerea trupelor sau cu tratative ? 
Arabii susțin prima alternativă, 
izraelienii pe cea de-a., doua. Cele 
două formule se exclud 
și atît timp cît nu se va 
compromis, impasul va 
Desigur, cel mai logic ar 
Vit observatorilor de aici; 
taneitatea acestor două acțiuni.

In cercurile ziariștilor se vor
bește ai mu de posibilitatea ca Ar
gentina si Brazilia -.i prezinte 
spre aprobare Consiliului de Secu
ritate o versiune revizuită a pro
iectului de rezoluție al grupului 
latino-ameiican, care deși respins 
Ia sesiu nea extraordinară • din vară 
a Adunării Generale a O.N.U. a în
trunit numărul cel mai mare de 
voturi. Proiectul latino-american, 
atît cel vechi, cît ș.i cel nou, sta
bilește o legătură între retragerea 
trupelor, 
gerantă 
sideral 
-tatiirc", 
dentă în proiectul 
afro-asiatidțU (India, | I
Principalele modificări ale versiunii 
noi ratlnțsjjamericane se referă la o 

necesității ur-

și încetarea stării de beli- 
(ceea ce ar putea fi con- 
ca un prim pas spre tră- 
legatură cate nu era evi- 

.celof trei st ațe 
Mali, Nigeria).

noi latino»americane 
oarecare atenuare a

diplomatică intensă
’ ’

depu.e în f.tța Consiliului de Secu- 
du-se la eforturile R.A.U. în scopul jrjtafe. yjzîp^ ca proiectul afro-asig- 
formării unui front cît mai lărg îh 'tic Ondra, Mali și Nigeria) să nu 0®ț

Activitate 
la Cairo

CAIRO 14 (Agerpres). — Referin- 

favoarea proiectului prezentat de 
India, Mali și Nigeria în Copșjițiul 
de Securitate, ziarul egiptean „Al 
Ahram" relatează că la Cairo se 
desfășoară o intensă activitate di
plomatică. Astfel, ministrul interi- 
mar al 
a avut 
Indiei, 
tați la 
diplomatică 
cum afirmă ziarul „Al Ahram", „de 
a dejuca tentativele Statelor Unite 
de sporire a numărului de proiecte

afacerilor externe al R.A.U. 
întrevederi cu ambasadorii 

Iugoslaviei si Siriei acredi- 
Cairo. Această activitate 

are drept scop, după

constituie un sprijin im
portant pentru partidul 
laburist a declanșat la 
începutul acestei săptă
mâni o adevărată revol
tă. Liderii sindicatului 
minerilor au lansat un 
apel către deputății la
buriști, cerîndu-le să se 
opună fără echivoc po
liticii guvernului în do
meniul energiei. loseph 
Gormley, membru in co
mitetul executiv al Par
tidului laburist, a aver
tizat că, dacă în cadrul 
dezbaterilor care vor a- 
vea loc săptămîna a- 
ceasta în Camera Co
munelor nu se va tine 
cont de apelul sindica
tului minerilor, ei „vor 
retrage sprijinul acordat 
Partidului laburist și vor 
încerca să creeze’ un 
partid nou". 'N '■

La originea acestei re

gente de 
raeliene, 
unui reprezentant special 
tarului general. Unii 
fac o legătură, între < 
prevedere și -declarațiile 
Iui de externe izraelian, 
fîfeȘa, că ™
tant s-ar putea dovedi ulii pentiu 
a-i aduce laolaltă pe arabi și izrae- 
lieni, considerîndu-Ie pa o concesie. 
din partea Tel-A viv-ului.

De aceea nu este o-.-r sa asfș. 
tăm la situația paradoxala r ind bă- . 
tălia Si se dor intre două . ol .urni 
modificate ale unuia și aceluiași 
proiect, adică între versiunea afro-, 
asiatică (ayînd aprobarea U.R.S.S.) 
și noua versiune a ș,tetelor latmo- 
americane (avînd aprobarea S.U.A.)

TEL AVIV 14 (Agerpres). —Pai- , 
lamen'tul izraeliân a adoptat luiți 
seara o rezoluție care s’iblirwză 
„necesitatea negocierilor directe 
cu statele arabe în vederea regle- 
mentării conflictului din Orientul 
Apropiat" --- anunță auentia France 
Presșe. -Rezoluția a fost 
cu o majoritate de votuii 
cheierea dezbaterilor 
externă.

retragere, a. trupelor iz- 
precum și la trimiterea 

si secre- 
i comentatori 
această ultimă 

ministru- 
externe izrâelîan, Abba 

■uri asemenea :'.•pr-»zen-

aprobată 
la în

de, politică

țină majoritatea cerută" In susți- 
merea afostei idgi, ziarul informeazș 
că Japonia, precum și Argentina si 
Brazilia ar avea intenția să supună 
două proiecte privind criza din O- 
rientuf Mijlbciu. Potrivit ziarul® 
egiptean citat, Mahmud Riad, mîț 
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
a avut duminică la New York 
întrevedere cu Arthur Goldberg, re- 
prezentantul american la Națiunilț 
Unite, „pentru a discuta, în parti
cular, problema retragerii forțelor 
i'Zraeliene". * f ■

conformitate cu prevede
rile Cărții Albe va ii 
redusă substanțial pro
ducția ’* industriei carlio- 
ni fere. ■ Or, ‘ reducerea 
producției carbonifere 
va avea drept capse -

dele centre miniere ca 
de pildă Nottingham
shire ■— Moorgreen, 111 id- 
worth, Silksw of &i (Dur- 
.■.am.l, liderii sindicali lo
cali nu s-au J mulțumit 
riumai cu declarații de

COMENTARIUL ZILEI

i- atunci din cel 
de mineri, ciți

intenții, ci au trecut la 
acțiuni — ei au anunțat 
că nu vor mai vărsa 
cotizațiile organizațiilor 
lor la casieria Partidu
lui laburist.

T ehsiunea care ș-u 
creat în jurul politicii 
preconizate de guvernul 
premierului W.ilșon în

cință concedieri masive 
în rîndul minerilor. Da
că politica preconizată 
de guvern va ii aplicată 
— relatează ziarele bri
tanicei' 
387 000
slnt în prezent în Ari- 
glia, în anul 1970 
rămîne numai 65 000c ............. , . „ „

îngrijorați ■ de perspec- domeniul energeticii tat 
tiva de a rămîne șomerii ce ca dezbaterile din
minerii britanici, exer- Camera Comunelor să

• vor

Lupte grele intre trupele 
lederale și cele hiafreze
LAGOS 1'4 (Agerpres). Cttîhd 

surse, militare nigerfene, .iqenfia 
Associated Press a anunțat că, la 
șfirșrtui ,să^ță;njî:HiȚșfiWdte,'. au avut 
loc lupte grefe-Intre'ți’upelt' fedi'iale 
și forțe l.iafreze, care au încercat si 

! |reciic.eȘțpîscă ■drdșiaf'fEhugu, capitala 
provinciei orientale Biafra, contro
lată de armata federala. Potrivit sur- 
seloi menționate, atacul biafrezilor, 
spri|imt de un baraj de mrrtife și 
artilerie, a foslGrespins de trupele 

(, a^i^nvfejiei-aTe.. Afiwntia A.P preci- 
j ȘjiîZdază, că acestea au fost pri

mele lupte serioase semnalate 
îri ultimele trei săptămîni, adăugind 
<■1, in.Ilicit surselor din Lagos, pier- 

; derile biafreze se cifrează la apro- 
: ximațiv _'0b morti. între rare șapte- 

oliteri.
Ehugu, se arată in telegrama age-n 

ției citate, continuă să fie pustiu, 
cei 150 000 de locuitori, ai săi, în 
majorițate aparțînînd grupării I.B.O., 
au 'păfăsit orașul cînd trupele' fede
rale ai.i pătruns în el la începutul 
lunii octombrie.

BAGDAD. — Marți au început 
Ia Bagdad tratative între o dele
gație <i , Comoagnie national des 

' petroles" -,i reprezentanți ai Socie
tății naționale petroliere din Irak 
în vederea încheierii unui acord 
franco-irakian pentru exploatarea 
pet: ol ului în. tegrutea Ru meilals.

> PRAGA. — Luînd cuvîntul la o întîlnire organizată de'Aso
ciația cehoslovacă pentru relațiile internaționale, Francois Mitter
rand, președintele Federației1 stîngii. democrate și socialiste din 
Franța, și-a exprimat asentimentul tată d? acordurile încheiate 
în^Wtimul timp do giiveffffiVfrancez cu tarile Europei de eSt, de- 
darînd că aceste acorduri ar trebui să devină 
donări largi între pst si vest
- „ a r v <

bâza unei cola-

Puternică demonstrație studențească 
la 'ftiew York *

■

La un colegiu Mn New York a 
avut loc luni o puternică demon
strație a- studenților împotriva in
tenției conducerii dofegiului* de- a 
permite deschiderea unui centru de 
recrutare al companiei „Duw Che
mical". Această companie produce 
napalm care este folosit în' Viet-

remarcă: „Premierul Wil
son va trebui să depună 
eforturi susținute în cu
lisele W estminstețuiui 
pentru a reduce tensiu
nea". . . i ■■.■■■■■

Perspectivele sumbre 
pentru minerii britanici 
fac parte însă dintr-un 
context mai larg în
treaga economie a 'cSțfe'’ 
gliei trece printr-o peri
oadă de recesiune. Sa
lariile oamenilor muncii 
au înghețat la un anu
mit nivel, iar șomajul a 
atins o cifră record și a- 
menință să crească. A- 
ceste lapte i-au determi
nat pe comentatorii' po-i 
litici ai ziarului „Sunday 
l imes" să ajungă la con- 

; cluzia că „în Anglia se 
.apropie o! nouă criză e- 
conomiaă".

V. STRAUȚ

ministrului de externe
al Frântei

PARIS 14 (Agerpres). — . Intr-.un 
interviu acordat televiziunii din 
Paris, ministrul de externe al Fran
ței, Maurice Couve de Murville, a 
declarat că țara sa este îngrijorată 
„ca nu cumva în Orientul Apro
piat, unde situația este precară să 
nu reînceapă războiul". „De aceea, 
a spus el, noi nu ne asumăm ris
cul de a vinde arme ofensive ță
rilor din această 
chiar dacă alte 
Mu".

i parte a. lumii, 
țări fac acest lu-

S. U. A.

CONSULTĂRI LA WASHINGTON
bort MacNamara și membrii Corni • 
totului mixt al șefilor, de .ștafe ma
jore ale S.U.A. Observatorii din 
Washington consideră consultările 
de la Casa Albă drept o, încer
cări-' a guvernului S.U.A. de a 'crea 
UH .„conSiMw militar" pentru Viet
nam.

După întrevederea cu președin
tele Johnson, Bunkei a' declarat c.” „ 
se împotrivește unei pauze. a bom- 
bardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. El a dezmințit tot
odată unele, știri potrivit cărora 
președintele Johnson ar intenționa 
să-l înlocuiască pe generalul West
moreland din funcția deținută în 
Vietnam.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a avut luni 
o întrevedere cu : ambasadorul 
S.U.A- la Saigon, Ellsworth Bunker, 
care a sosit la Washington în ve
derea unor consultări cu înalte ofi
cialități » ale administrației ameri
cane. * Convorbirea marchează in- 
ceputul unei serii de consultări ale 
președintelui S.U A cu diferite, per
sonalități americane din Vietnam, 
printre care generalul Westmore
land, comandantul suprem al forțe
lor S.U.A. din Vietnamul ■ de . sud, 
așteptat să sosească la sfîrșitul săp- 
tătnînii în capitala americană.

Purtătorul de cuvînt al Casei Al
be, Christian, 
ceste convorbiri, 
vor ii examinate toate problemele 
legate de războiul din Vietnam, 
vor participa secretarul de Stat 
Dean Rusk, ininistred" apSTSfli Rc>-

a

nam. Poliția a intervenit cu bru
talitate- pentru e-i împrăștia pe de- 

’ mcmstiraftți. Un student a fost ares- 
.Ț. tat, iar- alți 15

fie exmatriculați
sîht amenințați 'să 
din colegiu.

La Tokio a sosit 
economiei și pla- 

paul Bonjani, 
o vizită die cinci zile

Jaoonia. '■ f; fG'-f GÂA'S’yA

< TOKIO. — 
marți ministrul 
nulul , ăl Tanzaniei, 
care va face 
în

0 ATENA. Premierul grec 
Kollias l-a permit marți, pen
tru a treia oară în decurs de 
numai cîteva zile, pe amba
sadorul Turciei la Atena, Țul- 
luy, în legătură cu acuzațiile 
reciproce privind violarea spa
țiului aerian. Observatorii a- 
preciază că in timpul celor 
trei întrevederi părțile . și-au 
menținut 
După cum 
autoritățile 
cia de a fi 
țiul aerian deasupra insulei 
Rodos și Mării Egee. Turcia 
respinge aceste acuzații, afir- 
mind la rîndul său că avioane 
grecești au violat spațiul 
rian turc. •

pozițiile respective, 
s-a mai anunțat, 
grecești acuză Tur- 
violat frecvent spa

ae-

din

Primul general
Deasupra zonei demilitarizate 

Vietnamul de sud a murit marți 
în urma unei explozii a elicopte
rului în care se afla generalul ma
ior Bruno ; Hochmuth, comandantul 
celei de-a 3-a divizii marine ame
ricane. Este pentru prima oară cînd 
forțele militare americane pierd un 
general în Vietnamul de sud.

în
să 

dar 
să.

In ce privește Europa occiden
tală, ministrul francez a exprimat 
părerea că Europa „celor șase" nu 
va rămîne 
va trebui 
spus el — 
tă acțiune
„celor șase".
Couve de Murville a declarat că 
nu crede în eventualitatea insti
tuirii unui organ supranational eu
ropean.

forma ei actuală. Ea 
se lărgească — a *'

Cu condiția ca aceas- 
nu ducă la slăbirea

Pe de altă parte,

declarat că la a- 
în cadrul r .irora

Intensificarea 
represiunilor în Haiti

SANTO DOMINGO 14 (Ager-: > 
preș).--r- Turiști sosiți din Haiti-în 
capitala dominicană au afirmat că trei 
persoane au fost executate'sîmbătă 
la Port au Prince. Tontons Macou- 
tes (poliția secretă haitiană) șî-a 
intensificat represiunile, iar regi- 
mul dicțatorului Duvalier este: din 
ce în ce mai puțin susținut de mi
litari, au declarat călătorii.

Președintele Duvalier a încetai să 
mai convoace cu regularitate cabi- ’ 

; netul de -miniștri, întrucît 0 serie 
de titulari de ministere, suspecți, 
fac obiectul unei anchete efectuate 
de un grup de militari, care au ră
mas fideli regimului. s’.

Potrivit acelorași surse, garda la 
ambasadele străine a fost întărită, .
cu scopul de a-i împiedica pe ce
tățenii hai tieni să ceară azil politic 
reprezentanțelor altor state.

Noi condamnări 
ia Atena

ATLNA 14 (Agerpres). — Leoni- 
das Kyrkos, fost deputat al partidu- 
lui Uniunea democrată de stingă 
(E D.A.) .și proprietar al ziarului 

.„Avghi", a fost condamnat luni sea
ra de Curtea de Apel din Atena la 

. Opt iun i înChisoaie pentru informa- 
ții și articole publicate de „Avghi" Ț’ 
înaintea loviturii de stat de la 21 
aprilie.

Ziarul publicase hotărîrile adopta
te de Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Grecia și ceruse, îfițr- 
un articol, legalizarea acestui partid. 
Pentru aceleași motive, directorul 
ziarului „Avghi", M. C. Paraskevo- 
poulos, și redactorul ziarului Âtlia 
Tso'ubaropolos, au fost condamnați 
la 15 și respectiv 7 luni închisoare. 
Tribunalul a condamnat, de aseme-v^ 
nea, pe Talbot Kefallinos. fost depu
tat n! partidului Uniunea de centru, 
la 15 luni închisoare pentru „insulte 

, aduse justiției", delict comis înain
tea loviturii de stat.

Pe de altă parte, tribunalul mili
tar din Atena a condamnat luni la 
11 ani închisoare pe Benedîctor 
Lambrinos, acuzat de a fi difuzat 
manifeste cu un conținut antigu- 
vernamental.
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