
I
x

■<- Profesor/ cfin țoale lărjte, unlțl-vă /
Anul XVIII

XXIII Nr-5255

n

Orgfta aJ Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Miercuti
14 septembrie

1966

4 pag.25-.bani

DINCOLO INDISCIPLINA
DE REALI

ZĂRILE
i ;

4

activului

G LOB A LE
• 1‘ ■ .■* •

Minerii bazinului car
bonifer al Văii Jiului pă
șesc cu hotărîre pe dru
mul realizării cu succes 
a sarcinilor cincinalului. 
In acest an ei au depă
șit planul producției glo
bale cu 2,1 la sută, cel 
al producției marfă cu 2 
la sută și au extras cu 
1,16 procente mai mult 
cărbune decît prevedea 
sarcina pe cele opt luni 
ale'' anului în curs. De 
remarcat faptul că în
tregul spor de produc- 
Me a lost realizat pe 

-^seama creșterii produc 
_ tivității muncii.

Trecînd însă dincoL 
de realizările globale și 
mergîtâd atent cu anali
za pe întregul flux teh
nologic, din abataj și 
pînă la uzina de prepa
rare, .șe constată că po
sibilitățile ile sporire a 
realizărilor mau fost e- 
puizâte. Această conclu
zie ! a fost pregnant evi
dențiată în cuvîntul to
varășului inginer Ioan 
Lăzărescu, director gene- 
lal .al Combinatului .car
bonifer YValea Jiului,. Ia 
'recenta adunate a .acti
vului ' Comitetului regie- 

■. 1^- ,-dg, partid, mode sta ..
-a8zbătut prear^iarea or- 
ganefor și Organizațiilor 
de partid, sindicat și 
U.T.C. și a conducerilor 
întreprinderilor pentru 

' întărirea . disciplinei și 
' respectarea nwmelni de 

eM# securității.
' —• E .adevărat, la com
binatul ' carbonifer — 
spunea tovarășul Lăză- 

\ rescu — productivitatea 
'..«muncii exprimată în tone 
f-rpe post arată o realizare 

în cele opt luni ale anu
lui de 104 la sută. Și lu
crai acesta ne bucură, 
bă pe unii îi tentează să 
aprecieze că avem rezul
tate ' foarte bune. Dar 
dacă ‘ urmărim producti

vitatea în tone pe mun
citor, observăm nusnai o 
realizare de 101,9 la 
sută. Iată o neconcordan- 
ță care trebuie să dea 
de gîndit fiecărui eco
nomist, fiecărui inginer 
din unitățile noastre.

De unde provine însă 
această diferență ?

Unul din „izvoare" îl 
constituie folosirea in
completă a fondului de 
timp, Pe de o parte se 
risipește un . volum im
portant din timpul, afec
tat producției ca urmare 
a unei aprovizionări nu 
întotdeauna core-apunză- 
toare, a - asistenței tehni
ce scăzute în unele pe
rioade din z< și din mă. 
a unor deficiențe de 
transport ș. a. Pe de altă 
parte, fondul de timp 
este incomplet folosit 
din cauza a numeroase 
acte de indisciplină ce 
se comit de către unii 
muncitori și chiar de 
personalul mediu tehnic.

Există încă un nuinăr 
mare de absențe nemo
tivate, învoiri, concedii 
de boală, ceea ce duce 
în ultimă instanță pînă 
la descompletarea for
mațiilor de lucru. La toa
te acestea ■. trebuie adău
gat și nerespectarea gra
ficului de concedii — o 

iă implicație a indis
ciplinei. Și nfpi departe, 
mergînd pe lănțul aces
tor neajunsuri, se ajun
ge la neasigurarqaigr- 
tnafiîlor de lucra cu e- 
fectivele planificate și ui 
tinal la rămînerea unoi 
brigăzi 
cinilor

Iată, 
plicații 
asupra procesului de pro
ducție. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că în 
felul acesta se generea
ză neritmicitatea — deci 
eforturi suplimentare la 
sfîrșitul fiecărei luni și 
uneori încălcări ale nor
melor de tehnica secu
rității muncii.

Așa cum Se

on adunarea
Comitetului regional de 
partid este necesar ca 
toate forțele de partid, 
sindicat, U.T.C. și tehni- 
co-administrative să facă 
un front comun în fața 
acestor deficiențe, pen
tru a lichida orice act

de indisciplină. Nu ajun- 
ge să fie săncționat pe 
linie administrativă, un 
om care a -comis o aba
tere. Pentru că,, în fond 
cel căruia — să zicem — 
i s-a desfăcut contractul 
de muncă la mina Lu
peni pentru un ntimăr 
de absențfe nemotivate, 
va merge, să .lucreze la 
Lonea, sag la ' Petrila. 
Schimbarea locului de 
muncă nu impune- însă 
și schimbarea imediată

A. NICULESCU

sub nivelul sar
de plan.
așadar, cite im- 
are indisciplina

Sâ pregătim temeinic 
descUiclerea noului an
al învătămîiitiiliii de partid

Rină-la deschiderea noului an al 
învățămîntului de partid a mai rămas 
puțin , timp. In aceste zile organi
zațiile de, partid din Valea Jiului 
desfășoară o activitate plină de răs
pundere pentru organizarea cercu
rilor și cursurilor, pentru recruta
rea cursanților, pentru pregătirea 
propagandiștilor. ' , t î

An de an în fata propagandei de 
partid stau sarcini din ce în ce mai 
mari. Potrivit recomandărilor Comi
tetului Central, anul acesta-, în cen
trul propagandei de partid va sta 
în continuare aprofundarea docu
mentelor Congresului al IX-lea al 
P C.R. și a. celor elaborate de -partid 
după- Congres, studierea probleme
lor fundamentale ale teoriei mar- 
xist-leniniste în strînsă legătură cu 
sarcinile actuale ale partidului nos
tru. O atenție deosebită se va acor
da studierii problemelor economice 
și a principalelor momente din is
toria patriei și a Partidului Comunist 
Român. Totodată, se va intensifica 
activitatea de informare â membri
lor de partid, a maselor de oameni 
ai muncii pentru înarmarea lor cu 
politica internă și externă a parti
dului și statului.

Propaganda de partid, întreaga ac
tivitate politico-ideologică trebuie să 
aducă un aport sporit la educarea 
comunistă a membrilor de partid, si

a maselor largi de oameni” ai mun» 
cii, la mobilizarea lor pentru tran
spunerea . în viață a sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al parti
dului. Ridicarea nivelului învăță* 
mîntului de partid în noul an școlar 
pe o treaptă mai înaltă, îmbogățirea 
conținutului și creșterea efice Stații 
sale necesită o muncă plină de răs
pundere pentru' organizarea judi
cioasă a cercurilor și cursurilor, pen
tru rezolvarea la timp și în cele mai 
buhe condițiuni a tuturor măsurilor 
pregătitoare.

După cum se cunoaște, esenția
lul în milnca de propagandă îl con
stituie asigurarea unui conținut bo
gat de idei, condiție de care.depinde 
nemijlocit forța ei educativă, aportul 
concret pe care-1 aduce la realiza
rea sarcinilor «trasate de , partid. 
Aceasta nu trebuie să, ducă însă la 
subaprecierea și neglijarea ■ laturii 
organizatorice. Dimpotrivă, trebuie 
avut în vedere că buna organizare 
a învățămîntului constituie factorul 
hotărîtor, condîția de -bază pentru 
desfășurarea la, un nivel 
procesului de învățămînt 
cursul .anului.

O problemă de cea mai
portantă în cadrul pregătirii noului 
an de învățămînt o constituie alege-

OBIECTIVE NOI
HARTA

r La E* M. Lupeni

A INTRAT ÎN FUNCȚIE UN NOU PUT
• .In. urmă cu două zile, la 

mina Lupeni a fost pus în func
ție un nou puț, deci o nouă 
cale verticală care leagă — 
de-a lungul a aproape 300 de 
metri — suprafața de lucrările 
din subteran. Este vorba de 
puțul nr. 12, cu un diametru 
de 5 metri, înzestrat cu o pu
ternică mașiră de extracție ca
re f asigură o capacitate de

La Petroșani

mare im-

fContinuare in pag. 3-a)

ridicat a 
pe par-

(Continuare în pag. 3-a)
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• Unitățile economice in fața exigențelor ultimu
lui . trimestru

In numărul de azi:

Luciările de la stația de compresoare de la noua 
plină desfășurare. Maistru! 

inciiitor Szekely I-ohif împreună cu echipa de lăcătuși* 
thontoii condusă de Niculeecu Miron ștudiază cu.aten- 
pfe-’planul după care se execută lucrările noii stații.
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• SPORT. De la comisia orășenească de fotbal
r . ■ (pag. 3-a)

• „A' igerile" din Vlethamul de sud — o , inșe- 
lătorie pblițică
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un moment
la granița a 2 zile

dată cu lăsarea inseră- 
rii, pentru muncitorii 

ceferiști .începe o nouă „zi", de 
muncă. In fiecare unitate, se 

-. analizează ielul' cum.a. decurs 
munca. în ziua . precedentă și 
se fac pregătiri pentru. ziua, ce 
urmează. Am asistai ta -una 
din serile trecute la 6 astfel 
de analiză 'la R.C.M.-ui'Petro
șani. Colectivul • dis muncitori 
de aici, analiza iehii cum ' s-a 
muncit în .ziua încheiată și 
realizările obținute. Era in cen
trul atenției fiecare indicator 
de plan. Deși toți fuseseră rea
lizați totuși munca desfășurată 
în cele 24 ore nu fusese la 
înălțime in toate compartimen
tele. Bunăoară, stația Baru 
Mare nu încărcase decît 3 va
goane din cele 12 planificate 
și această din cauză că nu a 
existat suficientă preocupare 
în ce privește asigurarea sta
țiilor cu vagoane pentru în
cărcarea planului. In același 
timp se depășise staționarea 
vagoanelor în gara Iscroni, ... 
din cauză că impiegatul de 
mișcare nu a raportat lă timp 
ce vagoane avea gata de ex
pediere. Din vina personalului 
de lă R.C.M-, dare fiu a urmă
rit îndeaproape circulația tre
nurilor în parcurs și nu a fi
xat cele mai bune încrucișări.

se produsese o întîrziere de 25 
de minute. Sînt scoase în evi
dentă și alte aspecte. negative 
si se .dau soluții practice pen- 
tj-u ,cg în v.iitbr să nu se mai 
producă devieri de ta graficul 
,ie circulație.

raptul-ei-la exploatarea mi- 
.nieră din Lupeni Ș-ă Obținut o 
producție suplimentară, nece
sită aducerea unei garnituri 
de vagoane goale în plus. Tră- 
gind învățăminte din aceste 
situații de organizare a mun
cii, cunoscind exigențele în a- 
cest. domeniu, ceferiștii din ca
drul R.CJM-ulni. Petroșani por
nesc hoțărîți ca și în această 
zi să obțină noi realizări in 
muncă.

Am consemnat în aceste rîn- 
duri irămîntările dintr-un co
lectiv la granița a 2 zile calen
daristice. In munca ceferiști
lor din R.C.M. Petroșani preo
cupările de la începutul și 
sfîrșitul unei zile sînt aceleași. 
Numai problemele ce se ivesc 
în procesul muncii sînt mereu 
altele. Rezolvarea lor — prin- 
tr-o gîndire și printr-un efort 
colectiv — conduce la înde
plinirea sarcinilor de transport 
tot mai mari ce le stau în față.

Continua i dezvoltare a ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului, mărirea planului de 
transport Ia celelalte întreprin
deri, au făcut să sporească 
sarcinile muncitorilor ceferiști. 
Ei nu s-au speriat îhsă, ci 
și-au întărit și mai mult încre
derea în forțele lor. Organizîn- 
du-și munca din ce în ce mai 
bine, muncitorii ceferiști din 
cadrul R.C.M.-ului Petroșani au 
obținut în acest an realizări 
deosebit de frumoase. Planul 
de transport de la începutul 
anului pînă în prezent a fost 
depășit cu 31 la sută, ceea ce 
echivalează cu 954 517 tone — 
adică planul de transport-ope- 
rativ-pe 2 luni și jumătate.

O contribuție de seamă la a- 
ceste realizări a fost adusă de 
către operatorii Buhoi Iulian, 
Jurca Victor, Munteanu Petre 
și Miiotinescu Mircea, impie
gata de mișcare Negrea Gheor
ghe, Ignat Dumitru. ConstantI- 
nescu Teodor, Chelaru Petre. 
Lutas Gheorghe și Spînu Teo- 
fll: șerii de manevră Murăret 
Dumitru și David Ioan, acarii 
Suta Gheorghe și Pirvu Uie si 
de către magazinerii Crofloru 
dumitru,’ Vlad Anghel și glț'ii.

JIULUI
Un nou tren pornește la drum 

'din stația Petroșani. '

sublinia

i

C. IONESCU

transport de 5 000 tone cărbu
ne pe zi. Prin intermediul a- 
cestui puț se va extrage pro
ducția rezultată din sectoarele. 
III și IV ale exploatării.

. O mențiune care vine să 
confirme hărnicia și pricepe
rea celor de la investițiile mi
nei : lucrările de săpare s-au 
terminat cu două luni înainte 
ie termenul planificat.

CĂMIN PENTRU
Șl PRIMELE BLOCURI CU 10 ETAJE

Soi nictor-ii de locuințe- din 
cartierul Livezeni au obținut 
un succes remarcabil în mun
că : aîi terminat și dat la cheie 
un cămin avi nd o capacitate 
de 400 de locuri, destinat ne- 
familiștiilor.

O altă veste de pe șantie
rul de construcții de locuințe

NEFAMILIȘTI

deschis lângă casa de cultură 
din orașul Petroșani: aici se 
vw coftstrui în primă etapă 0 
blocuri turn cu cî-te zece ni
vele avînd fiecare sîte 66 a- 
partamente. Sînt primele blo
curi de acest tip din orașul 
Petroșani. i
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WȚe aflăm în preajma ultimului trimestru al anului — 
perioadă hetăritoare in realizarea sarcinilor ce revin 

fiecărei unități economice in primul an al cincinalului. E 
vorba,-Mad«r, de un moment nimerit pentru a stabili căile 
pe care trebuie perseverat în viitoarele 3 luni, spre a încheia 
anul cu up bilanț cit mai rodnic, eu sarcinile anuale înde
plinite integral la toți indicatorii, șpm a atinge încj din 
acest «ițim trimestru indicatorii prevăruți pe anul ce vine, 

Pentru a acționa cu maximă eficiență, pentru a aplica 
cele mai nimerite măsuri jn scopul de a ridica activitatea 
fiecărei unități economice Ia nivelul marilor exicențe ale 
ultimului trimestru e necesar să analizăm amănunțit realiză
rile de piuă acum, și îndeosebi punctele nevralgice ale ac
tivității economie?* Să hotărîm direcțiile spre care trebuie să 
na concentrăm atenția eu deosebire.

ECONOMICE
ÎN FATA 

EXIGENTELOR 

ULTIMULUI TRIMESTRU ,

ICu ce bilanț 
pășim înainte,.,

«0 ce bilanț de regizări pășim 
htafpte peste pragul ultimului tri- 
m?Ștpu al anului?'

Wtățiie noastre industriale au 
Obținut în perioada scursă de la 
începutul anului realizări meritorii: 
p? sole a luni planul producției in
dustriale globale a fost realizat în 
proporție de 100,8 la sută, iar pla
nul producției marfă în proporție 
de 101,9 la sută. Acești indicatori 
do bază ai planului au fost reali- 
ăeți d« teate unitățile, eu excepția 
I.E.C. Paroșeni și de cooperativa 
„Desefvjreș" Lyppjg ta producția 
globală și I. F. Petroșani și cele 
doyă cooperative meșteșugărești la 
producția marfă.

Dș la începutul gcesitui an au 
fost extrase peste plan 45 061 tone 
Cărbune — cele mai frumoase de
pășiri înregistrîndu-se la minele 
tonea (+ 17 338 tone), Luppni
(+ 15 916 tone), Uricflnâ ( )• 1J 
țone); au fost livrate economiei 
naționale 71 104 tone huilă spălată; 
la fire și fibre de mătase artificială 
ș-au depășit sarcinile cu 12 tone 
iar la sulfura de carbon s-a reali
zat p producție în plus de 49 tone. 
Muncitorii forestieri și-au depășit, 
de asemenea, sarcinile la o seamă 
de sortimente: Ia cherestea cu 
2318 m c; la lemn de construcții 
rurale cu 2 931 m c iar la bușteni 
de rășinoase cu 521 m c. La fabrica 
de pîine s-au produs și au fost puse 
la dispoziția populației 85,7 tone 
pline integrală și intermediară în 
plus, 13,4 tone pîine aibă și alte 
Specialități de panificație.

Iată, așadar, un bilanț bogat de 
realizări care împreunate cu cele 
obținute de unitățile de transport, 
industrie locală etc. constituie o ga
ranție sigură că în viitoarele Ș luni 
— ultimul trimestru al anului — 
vom înregistra realizări și mai în
semnate.

Dar, în postamentul acestei, ga
ranții au rămas și citeva carențe 
a căror remediere va trebui să 
constituie o preocupare de prim or
din. Astfel, sînt unități ca I.O.I.L., 
cooperativele „Jiul" și „Deservi
rea", I.E.C. Paroșeni, I. F. Petro- 
șaqj, care n-au abținut rezultate 
mulțumitoare la indicatorii de bază 

ai producției, răminind deficitari 
mai ales în luna august.

La ritmicitate cemtwuăm, de ase
menea, să fim defieiitari. Astfel, pla- 
nul pa luna august a fast realizat 
abia în ultimele zile ale lunii prin 
recuperarea minusului înregistrat 
pe bazin și la exploatări. Ritmici- 
tateg conțiipuă șă «mmtițituie un de
ziderat incă nesaijsfăcut și ]a I. F„ 
I.O.I.L. Neajunsurile jn priviata rât- 
țajeititii șe explică, îp parțp, grip 
aprovizionarea țehnico-mațeriajă ne- 
satișfăcătggre a șecțoarelor, secți
ilor, brigăzilor, precum și așisțpnta 
tehnică de slabă calitate ta unele 
locgri de muncă, ta nivelul G,C,V.J. 
au rămgs sub plaxi 26,6 la sytă din 
țpțâltaJ brigăzilor de mineri; situa
ția pea mai arji«ta în aceșșță pri
vință existând la Lonea (47 la sută), 
Anineasa (41,6 la sută), E.D.M.N. 
(30,8 la sută).

Rămâne deci, ca o sarcină de 
prim ordin, să aplicăm de urgentă 
toate măsurile pentru a rpcypera 
rămânerea în urfflg șj a asigura în
deplinirea ritmică și depășirea sar
cinilor angitis de către toate uni
tățile.

I ...Și cu ce 
I imperative?

Trimestru! IV pune în fata orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
organizațiilor de masă și conduce
rilor tehnico-administratlve răspun
deri majore în privința ponducerij 
și organizării producției. Eforturile, 
preocupările tuturor faptoxilor se 
cer concentrate spre crearea con- 
dițjilpr optime de lucru, punerea 
în valoare a rezervelor interne, spre 
înfăptuirea măsurilor propuse de 
colectivele de speoișllști in vede, 
rea obținerii unor jndțcațori tehni- 
co-ecgnonjici cit mai optim),

In cele 8 luni, planiul producti
vității muncii pe oraș a fost rea» 
lizat în proporție de 101,5 la șută, 
iar ta C.G-V-J- în praporție de 102,9 
la sută. Singura unitate care nu 
și-a realizat productivitatea planifi
cată jn această perioadă este I.E.G, 
Paroșeni, iar pe lpna august a,u răs 
mas deficitari I.Q.I.L. și cele deuft 
cooperative.

Nu aceeași situație exiștă însă 
la un ailt indicator de pripiă impor
tanță : calitatea pro icției. Ațftț ta

umUtile @.e.V,J. tat Și la ceietafie 
I.OSU„ J,?., I.L.L., W.S1, 

și altele calitatea produc, [iei uu a 
devenit o preaoupare mulț-uHiitpa- 
re, ipj se perseverează încă Stțfh 
cient pentru realizarea acestgj jn- 
tiicgtor. Sinț ueaju.irsyri și în pri
vința calității reparațiilor de agre
gate și mașini executate la I.E.C. 
Urneai. dutetawta D.O.A.- L$.©. 
si si wtari si la
U,R.<MA

jrrgiblema paff testata e atan= 
tie dapsebiță o coasțjțum a«tate 
taie» liniei d? fteint, Parts de a= 
eeastă seriață țureie exploatări n-au 
d©ve<ț șufteiefțță răspundere. Ita 7 
luai glwul ta lucrările die ptegSttei 
nu g tast rgaiisat, îaragisitfînâu«g? 
q fămtatae iu wmi de m I,
<3u eseapițta minelor D'rlta si Wri= 
oasti, nici a altă exploatare BU 9 
rpalisaț ptam+l de pregătiri. Q pata 
sigură pajatru asigurarea recuperării 
ramtaerdor in urmă ta îustMe 8o 
iwogfttW ° e&naWute sporirea vh 
tezelor de înaintare în galerii, A» 
<wt indicator a feet rodfita ata 
în proporție d§ 99,4 ta suta, tar un 
alt țjtaWer -~r faegroareg iupeani- 

ta galerii §-a regfeit atia ta 
proporție de 72,9 Ja Stal- B§ta 
zyl, deoi, să șe acorde teațS «ten- 
țta tadep&wrii sarcimlgr pravlgute 
privind creșterea vjțt©«etar de a- 
vensare, ca de aWe! a tutum ta- 
dtagțarjitar plMiuW talțnta-

Un tlț ijtajcatta statatta ai 
țivitalii ectațgmifie e pURUl pr9’ 
duețtai merit vnutată si fneasată. 
In primele 8 luni pe întregul oraș 
ș»â realizat a depășire ta acest in
dicator de 3 890 060 lei. Această 
realizare s-a obținut mai alas la 
C.C.V.J. și F.F.A. „Viaceza” Lu
pani. Insă o seamă de întreprinderi 
ca; I.E.C- Paroșeni, I,P,P.E., U., 
I.O.I.Ll' cooperativele gu rămas de
ficitare Ja apeșț îndicațQf,

0 problemă 
de primă 
importantă: 
Investițiile

Iată un domeniu hotărîter pentru 
asigurarea ritmurilor viitoare, mereu 
mai superioare, ale pulșuluj ecoflo- 

mîc îl ciMWlitme realises ițjțegrmw 
a lugrgrijar «ta investiții. Ce ne 
■taSteă bjtantul pe primele § mg} gig 
anului ta ttawmiui tavpsțjțiitar n> 
dustrtata si spciai-cujtajata ?

ta periWdâ 1 ianuarie — i șpg 
tetilbrle, a.c„ prevederile anuale au 
planului de investiții au f^st reali 
zate în proporție de 57,8 ta §uțe dîi. 
sare în seelmti industria) ta pre- 
BSîtie de O la sută, prev^jmUe pe 
eeta 0 luni au tast realise ta pre* 
porție du go,g la sută adică ta pr®’ 
porție de ta șută în sectarul in- 
dușțriai, iar 8? ta suta în șeetorgi 
saaahgultaral, ceea ce șp impune 
atenției e faptul că majoritatea be» 
neftawitar de taveșțitU w înregis
trat ritaataeri în urmă-

Astfel, ta lucrările miniere subte
ran? Oftată 9 rămîngfe în urmă ta 
planul de săpări de i §4? mi, minus 
generat mai ales ia nitaeta Dîlja, 
Vulean, Urtaata și toiea.

Mari răBîneri în urmă exista și 
ta luerăriJe industriale de suprafață 
6? se aieeută de eătre șantierul 
T.SMM, ita această gcțivițate, deși 
planul valeric a fost realtaat în pro- 

.pertie de 104 ia sută, ta ntanul ftata 
oxiată rămîneri îp urmă, unsle 
itataetive ea pe pildă funtauiarul de 
cărbune Aninpașa Coroeșți, sta
țiile de ventilatoare Vutogn, stgțig 
de vențitateare de ia puțul ag^lliur 
nr. a, sitagui șî pîinia de anwtae de 
ia Bîlja și altei? care deși imputau 
terminata îneă din anii 
mau fost predate nici pînă in pre
zent. AeMvitateg economică uesațis- 
făcățgare a șantierului se reflpcță 
Și prin iridieatorul sintetic preț de 
gpșț oare a feșț depășit eu 1 OT0 060 
lei.

Rezultate neșatisfăpătfjare în dg» 
meniul investițiilor ș-gy înregistrat 
și la I.E.G. Pargșenl, gnp? prevede» 
rita de pian pe 8 luai s-au miiaat 
dear într-o proporție de 48,§ ta su
ta precum Și la Vtaceso Lupeni, I, f, 
Pețjpșata, 1.G.0,, Q.c.1. AUmpatara*

Avînd în vedere însemnătatea 
deosebită ce o prezintă îndeplini
rea integrală a planului de investiții 
pentru dezvoltarea capacităților de 
producție pste necesar ca organiza
țiile d? partid, corpul tehnico-ingi- 
neresc să acționeze eu tagță răspun
derea și cu maximă 'eficiență.

Rezultatele sînt și mai puțin sa
tisfăcătoare în dqptaniul construct'-» 
jlor de locuințe. Ptamtl fizic în Brl- 
mele 8 luni s-a raaltaat abia ta Pr?’ 
porția d? ?9 ta sută, ceea ge înseam
nă că din opta 886 apartamente pare 
trebuiau predate s-au predat abia 
708. Gele mai mari rămîneri în urmă 
au înregistrat șantierele Vulcan, 
Petrita, Petroșani; egre n,au predat 
ta termen 144 = 34 și respectiv, 20 
apartamente. Mari rămîneri în urmă 
continuă să existe ta finisajele exte
rioare^ pneeum și 1a lucrările edili
tare ta complexele comerciale. Nu 
se prezintă o situație mulțumi
toare nici în eeeea ce privește fron
tul de lueru pe anu) viitor, atacîn- 
du-se pînă în prezent pn singur bloc 
din cele 6 prevăzute.

Recțiperșrea r8mînșril<W î» urmă 
Și îndeplinirea planului de construc
ții pe 1966 impune unele măsuri 
urgente mai ales în ceea ce privește 
încadrarea lucrărilor în graficei- a- 

execuție, astfel ca planul fizic pg 
|0țjț) șă fie reajijgț integral; să fiș 
atâcațș^ cel tîrziu pînă ta 1 ectom. 
bri? IQ66 blocurile ce formează fronț 
d? lueru pe 196? .astfel ea pînă ta 
șfîrșitul anului să ajungă înțr-un 
Sfadiu corespunzător spre 9 fi gen- 
țțnuate Și în eendițiile anptimpgigi 
■rigurps.

Spre indicatorii 
economico- 
finanoiari 
mereu superiori

Irț primele 7 luni șie anului uni
tățile industriale, de transport, gen-' 
ștrygții și ce;uercia|p ag obținut V 
22 404 000 lai pgengfflii și ÎS 629900 M 
Iei beneficii gpște plen, Aipegte glfre 
exprimă în mod pregnant activitatea 
eeepomico-finanBiară poaitivă 9 UBÎ’ 
lățltef noastre, îndgeșebi’a a.G.V.4,, 
F.F-A, „Vîșceza", 0.C.E. induslrtal 
si altele. Țptuși, activitatea ecano- 
fflicg-financiară este umbrită șl de 
o seamă de neajuMWi- Una din a- 
cestea: stocurile supronormative ne* 
creditate de bancă în valoare de 
13 810 000 lej. Gel? «Wi mari ștașwi 
șpprapormative nacredjtște ș-au în
registrat la T.&M.M» I,F„ i-E,C. Pa- ‘ 
tpșeta Grupul îl construcții pi 
T.R.6.H., I.61J.L,

Lichidarea sțesur^pr sypranarma- 
five impune respectarea planuriler 
de aprovizionare aprobate și evitate? 
aprovizionăritar peste necesarul uni
tăților, îndiepiipiree ritmică a planu
lui de producție d? eătre fiepm uni
tate, ta toate sortimentele prevăzute 
în ptanurile de desfacere, precum Și 
PXgipytarea în termen a lucrările? de 
reparații capâțșie planificate. In acest, 
susp, condgegrile tehnigg-adminls-^ 
trative, organizațiile de partid ««jd- 
datoria să grHwegsrta în pmmau -
realizarea IndtataWÎler d« plan §1 6ă 
ia măsuri eficiente și prompte pen
tru evitarea deficiențelor.

încă un neajuns; în primele 9 lupi 
s.au înregistrat și cheltuieli neeco- 
nemicoase, în valoare de 2 271 OOO 
lei, din care 1 610 000 lei la G.G.V.J., 
373 600 lei la I. P. Petroșani și 
2()S()00 lag ]g IiP.C- Paroșeni. Aceste 
eheltui^i șînf generate de împru
muturile restanțe și de plățile de 
lgcații 6J3.R, paptru npdpscărcarea 
ta timp a vagoanelor.

La originea mai multor carențe șțe 
.•■ctivițățij ecopumice se află U0 nag- 
iuns sprnun : indisciplina în predge- 
tte, De la începutul anului în între
prinderile bazinului s-ay înregistrat 
19 694 absențe nemotivate. Tpt 
la capitolul indisciplină se p©ț 
amintii desele abateri de la 
N.T.S., îndeosebi în cadrul ex
ploatărilor, precum și pe șantiere, 
sectoarele forestiere ele.

Întărirea disciplinei în prQceșyl 
de producție, a disciplinei tebfielP- 
gjee, a răspunderilor față dp respec
tarea N.T.H- constituie p sarcină de 
primă importanță pentru organiza
țiile de partid și de masă, a con
ducerilor tehnice.

Am relevat plusurile și minusurile cu care pășesc uni
tății? lUtaStre «capomtae pragul cutai de.a| IV-le? trimeslfU 
al anului — perioadă hștărftaare în îndeplinirea narpinitaf 
ce ne revin în primul an al cincinalului. înfăptuirea integrată 
a aceșter sarcini înseamnă asigurarea ptemtaeler neeesare 
realizării sarcinilor pe anul vAtpr. Avem toate condițiile 
pentru realizarea aeestor sarcini, avem toate condițiile pentru 
atingerea încă dip trimestrul IV a unor indicatori prevăzuți 
pe anul 1987, Avem drept chezășie în această privință bilan
țul înfăptuirilor de pînă acum, experiența eîșflgată. Rămîne 
inșă să ne concentrăm atenția spi? remedierea factorilor 
îrină. lichidarea neajunsurilor ce stânjenesc pulsul activității 
economice, valorificarea tuturor condițiilor, tuturor resurse
lor Interne spre a obține în trimestrul IV SUOSeS? P°l cșrg 
să încununeze Uan 1 înfăptuirilor de pînă acum.

A
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Comunistul Gavrilă Roman este unul din cei mai 
buni strungari de la secția de reparații a termoeen- 
trolei Paroșeni. El execută toate lucrările la timp ți 

bună eafitate.

hndiBOiplina r 
șl implicațiile el ■I

SA pregătim temeinic 
deschiderea noului an

SPORT

(Urmare din bag, W

atitudinii. Sau dpcă a 
tost aann|igpat un gm nu 
înseamnă că nu y<jr mai 
tace abateri și alții. Be 
anana, este ternte te o 
necesitate £e Plim or 
din sporirea adțiunilgț 
educative; fiecare abate, 
re — indiferent cS ește 
sancționată pe linie ad
ministrativă sau pu — 
să lie supusă dezbaterii 
eoleetivului. așa incit 
dintr-o qreșeală să tragă 
maximum de învățămin
te c|ț mai multi-

Important este ipsă să 
:>e prevină acțgle de in-, 
disciplină. Pentru aceas
ta organizațiile de partid 
au detona să desfășoare 
o susținută muncă de 
educație, iolosind toate' 
mijloacele pe care le o- 
feră practica muncii po
litice de masă- Meritul 
mare nu este al cole« 
tivului care a reușit să 
curme indisciplina prin 
sancțiuni, ci al colectivu
lui care și-a educat fp 
așa fel membrii săi in
cit abaterile de la disci
plina în muncă ligșesc 
te. desăyîrșirp, Ip șeeas-

de
Și 
să 

mai hune 
muncă,

tâ dyeetie un rel 
seama îl au maiștrii 
inginerii, care trebuie 
asigure (iele 
condiții de 
manifeste maximum

I 
să a 

___________ de I 
fUrifleaW față de cei ce | 
omit acte de indiscipli- . 

. fiă, să chibzui ica înde-1 
ung. cu phiectivitale, | 
Junei cîpd acordă în- ' 
miri sap cgncpdii jără a 
fată,____________________ I
Pjin urmare, gnaJizp 4 

azultatelor obținute de . 
ninerii Vă» Jiului în a-1 
cest an scoate în avi-1 
iteuță faptul eă dincolo * 
rle realizările glqbate e- | 
ristă încă o seamă de fi 
posibilități. Avînd în * 
edere caracterul mereu fi 

sporit al sarcinilor cinci. I 
naiului este pecesar pa ’ 
organele și organizațiile B 
<te partid »e la fiecare | 
unitate minieră să 
dteze cu maximum 
interes posibilitățile 
valorificare a tuturor 
zfervelor interne, să 
nă fn aplicare conclu-

stu- 
de I 
de| 
re- . 

PU- I 
■ i- V 

ziile desprinse pentru a | 
determina ridicarea pe o I 
treaptă și mai înaltă a • 
șgalîsăriler obținute de | 
poleotivele de mineri.

Parîngul Lonea — | 
Minerul Anineasa 'i 
3-0 (1.0) I

al invAt&mintului de partid
(Urmațg gjjfl pgg, 1-qj

celor mai corespunzătoare for- 
în funcție de condițiile și ceriu-.

De la comisia orășenească 
de fotbal

în anul — 193? se vei des
fășura următoarele competiții cră- 
țenești ale sportului eu balonul ro
tund :

1, CAMPIONATUL ORĂȘENESC 
DE SENIORI, patBflem l «j următoa
rele 8 echipe < Preparația Petrila: 
Senstruetorul Lupani, C.F-R, Petro
șani, Minerul Bănită. Preparatorul 
Ațipeau, Gonstructorul minier Petro
șani, Minerul Uricaru și Minerul Pe
troșani.

Echipa clasată pe locul I va cu
ceri titlul de campioană orășenească 
și dreptul de a participa la jadurile 

r *e baraj pentru promovarea în oam- 
^fbnatul regional. Echipele clasate 
pe Jegurile 7—8 vor retrograd® în 
pafflfHonatul categoriei a Il-a al oam- 
piqnatuJui grășepese.

2. GAMPIONATKE CATEGORIEI 
a Il-a seniori are două serii a eîte 
6 echipe împărțite după cum Ite- 
mează;

Seria A.- Utilajul, LM.P- Cadre di
dactice, Voința Petroșani, Sănătatea, 
Stăruința și 6 August.

Seria B : Energia Paroșeni, I.P.I.P. 
Livezgnj, S.T.R.A,, Preparația Co
rcești, vișcQîu Lupani, Volute Lu
pani.

Echjpete clasate pe primul loc în 
cele două serii ale categoriei a Il-at

vor promova în campionatul catego
riei I, iar cele de pe locul 6 vor 16= 
trcgrada. In locul lor vor promova 
două echipe clasate pe locul I și țl 
în Spartachiada de vară «Uita 19B7,

3. CAMPIONATUL ORĂȘENESC 
UE JUNIORI = ȘCOLAR La oare 
participă echipele Elevul Lenea, 30 
Decembrie Betrașani, Elevul Petro
șani, Viitorul Vulcan. Straja Lu
pani și Șeaaia profesională tupeu i

Echipa olasată pe lecui I va prte1' 
titlul de campioană orășenească.

4. OAMPIONATUL ORĂȘENESC 
DE SG®!! va cuprinde dauă serii.

Seria I: Jipl Petroșani, Minerul 
Lupani, Minerul Aninoasa, Minerul 
Vulcan, Parîngul Lenea.

Seria Il-a : Preparația Petrila, Con 
ițruetorul Eugeni, C.F.R. Petroșani, 
Minerul Bănița, Preparatorul Lu- 
peni. Constructorul minier Petro
șani, Minerul WTțcani, Mlperțil pe- 
țrqșiiiji.

Echipele clasate pe primul loc în 
serii vor disputa două jocuri [tur-re- 
tur), cîșțigătoarea va cuceri titlul 
echipă campioană orășenească 
copii.

Competițiile șe vpr desfășura
conformitate cu prevederile dispozi
țiilor F.R.F. si a regulamentelor de 
desfășurare elaborate de '■omisig 
orășenească de fotbal.

I
In g doua etapă din turul câmpie-1 

natului regional de fotbal, echipa | 
tenaană a întîlnit pe teren propriu 
echipa minerilor din Ațiineasa. Timp I 
de aproape 30 de minute echipele B 
au prestpt un jac fără orizont. Apoi 
meciul devine mai dinamic, fn mitte' ■ 
tul 37 Satir face o cursă speetaqu- i 
loasă și ajuns la circa 15 metri de 
poartă înscrie primul gol ai gazde- I 
lor. Oaspeții creează la rindul Iar t 
cîteva combinații frumoase, prin * 
Zlăgneanu și Niță dar ale sîpt ani- | 
hilate de apărătorii gazdelor, (Ppm 
și ^oțistaptineșcu). La reluare, dgpă * 
■turnai 7 minute gazdele majorează fi 
sc-grul țoț prin Satir. B

Rezultatul de 3=^0 gp egrp sg jp- • 
cheie partida este pecetluit în uiți- g 
mul ipjțiuț de jpc de tțnăru| ©ipța, | 
promovat din rindul juniorilor. •

La juniori, Parîngul Eonea — Mi- ft 
nerul Aninoasa 2—3 (2^r-0).

I. TE8CAN ’

rea 
me 
țele ce se ridică în fiecare localitate, 
ÎR flecare întreprindere șpu ițisțitu- 
ție. Poțriviț indteâțiiter prgâitelgț su
perioare de partid, în întreprinderi 
și insliteUi se ypr crpa cursuri sau 
careuri te cgr§ §e ygj sțudte probleme 
agțupje ale politicii P.C.R., problem» 
ea&RPwice ate întreprinderiter m- 
duhtptete, statutul P.C.R., momuntp 
din isteria patriei §1 a partidului. 
Ținînrl seama de experiența anilor 
trecuți, este ipdfet S3 ÎR tetreprin- 
d«pil« mari uade condițiile peimit, 
Să se mganiseze cursuri de partid, 
lestrîngîBdu-se în mod cerespunză- 
tpr numărul cprmirilgf-. De aseme
nea, se vor extinde ciclurile de 
eemferinte îndeosebi pentru munei- 
twii mineri. forestieFi, dip eoii- 
strueții. transporturi și comer i, aaje 
au dificultăți te frecventarea eeter- 
Jalțe ferme ale învătămîntuiuj de 
partid, precum șj pentru oamenii 
muncii de la sate. Un număr șpprit 
de membri de partid cu pregătire 
politică-ideologică corespunzătoare 
vor fi încadrați în cercuri de tip sg. 
perior și în școlile serale economies.

Calitatea învătămîntului de parțid 
depinde de nivelul de pregătiră, de 
priceperea și răspunderea lectorilor 
și propagandiștilor, de aceea, este 
indicai să se ereeze eereuri și cursuri 
numai acolo unde există posibilita
tea asigurării lor pu leeteni și pro
pagandiști care au un nivel de pre
gătire politieo-ideolegic si cultural 
corespunzător.

In același timp, buna desfășurare 
a propagandei în cursurile și cercu
rile de partid depinde în foarte mare 
măsură de înpadrarea judicioasă a 
cuternițiloi, potrivit speoificuiui lo- 
suițți de muțteă, nivelului de pregă
tire și dorinței fiecăruia, Trebuie 
luate măsuri categorice pentru a 
preînlîmpina orice cazuri de for
malism, de încadrare birocratică. 
Anii trecuti, datorită unoj așemețțea 
manifestări au existat cazuri CÎnd 
unii cursanti au fost înscriși în cer
curi fără să se ia în considerare ni
velul lor de pregătire pojițică — 
jdepjggtel 81 fără să șa discute cu 
ei. Din această cauză s-au creat Și 
carouri — e adevărat puține la nu
măr — cu caracter neomogen, în 
oare învățămîntul de partid s-a des
fășurat la un pivei necorespunzățor. 
Au existat și ppzuri cînd unii

pursauți gu fost îneadrați ani dș.a 
rindul în aceleași forme de îpvățș- 
iBînb Este de te sine întetes eȘ in 
asemenea condiții „ourșanțiil: res
pectivi manifestă mai puțin interes 
față de studiu, §e prezinte nopre- 
gătiți sau absentează avînd nw 
direct spus -T- p partteipaje fgfmală 
te învălamînt. Iute de ge ȘO cern @a 
âsentew. dgfieiențp să fte Itebidate 

tu (teșăvîrșire, criteriul pringg^ai 
oupS oare trebuie să ne eăiăurim 
te organizam cursurilor și ggrșuri- 
ter este apela de a asigura ea, in 
forma de învățământ în garg este îa- 
cadrat, fieeare mșsfet să «ibă pas* 
bilitetea să^i ridic» nivelul politic 

„Și ideologic.
P sarcini importantă «w» wr- 

mează să țip rezolvata pin* la Hh- 
șjțpl apes tei lurji este pregătirea B- 
nui număr de paste 200 lectori șl 
propagandiști fără scoaterea &n 
producție. Comitetele de Wtw si bi
rourile organizațiilor de bază tre
buie să asigure participarea tuturgr 
lectorilor și propagandiștilor la 
expunerile și seminariile ce ver 
avea loc îp cgdrul acestei pregătiri, 
sa le dezvolte răspunderea pentru 
însușirea temeinică a problemelor 
prezentate în eadrul programului 
ele pregătire.

Iii cadrul muncii de pregătire a 
deschiderii noului an al învățămân
tului de partid un loc important îl 
ocupă stabilirea tematicilor gasuri
lor, cercurilor și ciclurilor de con
ferințe pe baza tematicilor orienta
tive cuprinse în recomandările Co
mitetului Central și avîndu.se fn 
vedere sarcinile concrete, condițiile 
specifice existente în unitățile eco
nomice șl instituțiile din Valea fiu
lui, preocupările și activitatea 
cursantelor. Aceste tematici trebuie 
să fie rodul gîndirii și muncii șo- 
leetive a organelor de partid, lefte
rilor și propagandiștilor. Np trebuie 
pierdut din vedere nici up moment 
eă de alegerea judicioasă și stabili
rea din timp a celor mai corespun
zătoare tematjei dppinde orientarea 
prgpagandpi spre problemele arză
toare pe care le ridică constjuctia 
socialistă în orașul nostru, depinde 
în mare măsură asigurarea calității 
și creșterea eficacității acestei runci.

Pregătind temeinic deschiderea 
anului în învățămîntul de parțjd să 
creăm toarte condițiile pentru ridica
rea întregii munci de propagandă 
la nivelul noilor sarcini șj cerințe 
sporite.

de
la

în

Programul etapei a S-a 
a campionatului 
categoriei A la fotbal
Astăzi în șese orașe din iară se 

dispută meciurile celei de-a â-a etape 
a campionatului categoriei A la fot
bal.

Cele două jpcuri din Capitală șgpt 
programate în cuplaj pe stadionul 
„23 August" după următorul pro
gram: ora 14,45 Rapid — C.S.M.S., 
ora 16,30 Steaua Jiul.

Dintre partidele programate in 
tară reține atenția meciul de la 
Ploiești upde campioana tării, Bș , 
holul, nrimește replica uplualulul 
lider al campionatului Dinamo Bu- 

Aipurești. In celelalte jocuri ale eta- 
’’ p?i sg înțîlngșc; U. T. Arad Pro- 

grasul,- Farul Constanța Dinamo

Pițeșți; Universitatea Cluj — Stea
gul Roșu Brașov și Politehnica Ti
mișoara —- Șțiipța Craiova.

★
Iu cadrul emisiunii „Fotbal minut 

eu minut*’, posturile noastre de ra
dio vor trapșmite pe programul 1, cy 
îneepare de la ora 10,25, aspecte de 
{a ineeiurile din București, Ploiești, 
Timișoara, Arad și Cluj,

La televiziune de la Ora’ 14,45 șe 
va transmite în întregime meciul 
Rapid — C.S.M.S. Iași șj in conti
nuare așpecte de la partidele Stea, 
ua — Jiul si Petrolul Ploiești —■ Di- 
name București.

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL 1 : 

LATIN DE ȘTIRI; 
gram musical 
5,1§ Gimnastică; 5,35
musical de dimineață; 
tualitatea agrară; 5,40 
muzical de dimineață; 
DIOJURNAL. Sport.

IS septembrie

5,00 BU- 
5,03 Bro

ds . dimineață; 
Program 
5,30 Ae 
Program 
6,00 RA- 

Buletir,
meteo-rutier; 6,15 Program mu
zical de dimineață; 6,3fl Anun
țuri, muzică; §,45 Salut VPÎps 
de jjjonjpr; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo- 
ruțier,- 7,15 Marșuri patriotice; 
7,3Q Cummștețj gggste pînteee 
8,00 SUMARUL PRESEL §,0P 
Cîuțpț șț jpg; g,30 La mtere- 
ion. melodia pretprată; 9,30
sfațui medwutei; 9,35 Jgcu-i 
vesel pe la agi; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Piese egrete 
de Ion Morpzov; io,15 Pre- 
grem <te pjntoce populafe; 10,30 
Vreau șă știu; 10,55 Fragmen
te dm qpwa „Heeiia" de Emit 
Moriția; 11,20 CÂRTI SARE 
VĂ AȘTEAPTĂ.- U,36 Nfeledii 
populare țntorpreiUte te dife
rite instrumente; 12,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Butetin meteo
rologic; 12.JQ Pagini din ope
reta „cteterețul mextean" de 
lopez; 12(20 Twefi Interpret' 
de muzică ușgară ■ QpOfge 
Răpeau; 12,3Q ĂM TîmiȘeMa !; 
12,50 Muzică uaoarti 13.00 Sui
ta de batet ..Căpsitearete" de 
Francis PgutelM; 13,25 Melodii 
populare ou Ivam Enclu și 
Petre Săbădeapu; 13.5Q Muzi.

pă de operă; 14,00 BULETIN 
D® ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
tîpr; 14,08 Vaci, orchestre, 
melodii; 14,30 Bipse de estradă; 
13,QQ Gtetece dte fotetarul nau 
și jemmi «mute de ascultători; 
15,20 Anuntati. reclame; 15.30 
Cteteidgseg® 16.00 RA
DIOJURNAL. Speri. Buletin 
metewniggte; 10,13 Peisâie și..., 

„musică ușoară; IS,3Q lectură 
ÎN foileton pentru tine
rii ASCULTĂTORI i „Toate 
Pinzeip sus" de Radu Tyde, 
ram Citește auteruL 16,40 
Fragmente din apeia „Bărbie
rul din seviilta" de Ruestni; 
17,15 TRIBUNA RADIO; 17,2g 
Metedii tetefpreteite te ^or- 
|gon; 17,30 iBterpretlU șăptă- 
mînii: soprana Emilia Petres
cu Cironeanu; 17,45 Muzică 
ușoară; 18,00 BULETIN DE 
ITWi 18,05 IN JURUL Șî.©- 

Să csîntăm îm- 
ușoară; 18,40 

INDUSTRIALĂ;

TELEVIZIUNE
i 14 septembrie

14,45 FOTBAL: Trșnșmiște 
de U București și RteieștL te- 
tîlnlrile diptic echipele Rgpid 
-T g.SMS,, Steaua xr= Jiul și 
Petrolul — Dinamo București; 
1§,15 BmisfUBPS pentru cpplj 
și WereUii scgtar. „Clopoțelul 
șupă ter"; 19,00 TetejURmluI 
de seară; 19,20 Q invitație pgp- ț 
țru p©i cape w #u vizitat... 
„Porțile Iatauiței"; 19,40 E®j= 
signea de șț®iță „O șută de 
ani de viață academică în Rg. 
mânia"; 20,25 Melg<ji) pe RPf- 
lațte. Muzică ușoarăi 20.50 
Arcadie Raikțjn ■— îp Studigu, 
Selecțjuni din spectacolul Teg- 
tipuiui dg Șțat de miaațu.rj dițn 
Leningrad; 21,30 FILM • ,<Fi-
nala buclucașă" comAdte tete 
zicală realizată de Studiourilg 
maghiare; 23,05 Telejurnalul 
de noapte,- 23,15 Buletinul me
teorologic; 23,20 închiderea e- 
mtejupii.

BULUI; 18,15 
preună muzică 
DINAMICA 
19,00 SEARĂ PENTRU TINE. 
Wi 20,00 RADIOCAZETA DE 
^BARĂ; 20.30 Coneart de me- 
adii romujtestii 21.05 ANTO- 
L9®S POETICĂ, QSQRGg 
COȘBUC; 21,20 Pw&i șpfe. 
Iilor și prchgstrelor de mpzifă 
ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 
22,20 Muzică ușoară; 22,30 
Cvintetul nr. 2 de Gșbli§! 
Faurii 23,00 ușoară;
23,52 DE ȘTIRI.

(IWWATOGHAFE
13 septembrie

Noiom- 
tonoijțaț;

de f@r» 
LONSA

PȘTRQ&ANI — 7
brie: Băieții de la 
Repubjica: Gășățorie 
na,- petrila î Sasa;
™ Minerul i Băieții de la &■ 
îomat; ? Noiembrie i Spărgă
torul; LIVEZENI: Bety Ma. 
thyaș; ANGOASA: A fgșt Q 
dată uin moș și o babă; V6JL- 
CAN i La porțile păsgjpțululi

av%25c3%25aendu.se
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VÎRTR iNTEDNRTiONnLR
„Alegerile" din Vietnamul de sud 
o înșelătorie politică

SAIGON 13 (Agerpres). — Marți, 
junta militară de la Saigom a or
ganizat o ceremonie în cadrul că
reia colonelul Nguyen Ngoc Loan, 
șeful securității militare și direc
torul generail al poliției saigoneze, 
a fost avansat la gradul de gene
ral „pentru contribuția adusă la 
pregătirea alegerilor". Faptul ar pu
tea trece neobservat dacă nu s-ar 
lua în considerație condițiile în 
care s-au desfășurat duminică „ale
gerile" pentru „adunarea constitu
antă" și „contribuția substanțială" 
a autorităților polițieneștii în frun
te cu excoloneluil Nguyen Ngoc 
Loan la „mobilizarea" cetățenilor 
spre a vota candidați! de pe listele 
electorale stabilite de regimul sai- 
gonez. Corespondenții agențiilor de 
presă, prezenți 
tățiie’ unde a

menționau că aproximativ 500 000 
de militari ai generalului Ky și po
lițiști ai lui Loan au pregătit și su
pravegheat cu arma în mină nu 
numai desemnarea canididațllor pen
tru așa-numita „adunare consti
tuantă", dar și desfășurarea votăTil. 
Comentînd „alegerile" din Vietna
mul de sud, cunoscutul ziar fran
cez „Le Figaro" scria: „Toată ar
mata sud-v-ietnameză a fost pusă 
duminică pe picior de război". At
mosfera dinainte și din timpul ale
gerilor generalului Ky este 
terizată 
manite" 
de la ei 
lițiști și 
nă spre
de masă, controlarea cărților verzi 
remise vietnamezilor, urne um
plute atunci cînd nu erau alegători 
sufioienți".

ii Mărgineanu. 
are

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

ROMA Î3. — Coresponden
tul Agerpres,
transmite: La Bergamo 
loc cel de-al IX-lea Festival 
internațional al filmului de ar
tă, la care participă 30 de 
țări. Țara noastră este prezen
tă cu documentarul „Dimen
siuni", in regia lui Ștetan Muri- 
teanu.

La festivitatea inaugurală a 
participat ministrul italian Sca
glia.

i

Nava cosmică „Gemini-11
își continuă zborul

tt

duminică în locali- 
avut loc votarea,

PARIS 13 (Agerpres)1. — Reluată 
în plină viteză după vacanță, acti
vitatea politică din Franța se con
centrează tot mai mult în jurul ale
gerilor parlamentare din primăvară. 
Deocamdată, data precisă a acestor 
alegeri 
curile 
că ele 
martie
tualei legislaturi. Un gen de confir
mare oficială a venit luni din parlea 
ministrului pentru problemele so
ciale, Jeanneney, deși el a precizat 
că nu a fost încă luată o hotărîre

nu a fost comunicată; cer- 
politice franceze, apreciind 
vor avea probabil loc în 

1967, adică la încheie; ea ac-

Convorbiri cu ușile
HAGA 13 (Agerpres). — La Haga 

A deschis o conferință consacrată 
problemelor militare, la care parti
cipă reprezentanți din 11 țări mem
bre ale N.A.T.O. (S.U.A., Anglia, 
R.F.G., Italia, Franța, Grecia, Bel-

în paginile ziarului 
astfel : „Alegători 

de acasă și conduși 
de rniliitari cu arma
biroul de votare, verificări

carac-
Hu- 

smulși 
de po- 
în mâ-

formală. In rândurile majorității gu
vernamentale au existat unele păreri 
in sensul că alegerile ar trebui de
vansate pentru a pune în valoare 
rezultatele unor recente sondaje ale 
opiniei publice indicînd o anumită 
sporire a popularității politicii pre
ședintelui de Gaulle — mai ales a 
politicii externe — în rîndul alegă
torilor francezi. Se pare că aceste 
păreri nu s-au impus. In orice caz, 
toate grupările politice își desfă
șoară activitatea, luînd ca dată pro
babilă a . alegerilor martie 1967.

închise
Canada, Danemarca,

este prezidată de H. 
partea Ministerului A-

gia, Ol-anda, 
Norvegia).

Conferința
Berger, din
parării al S.U.A.

Convorbirile, care se desfășoară 
cu ușile închise, vor dura cinci zHe.

Avertismentul 
lui Juan Bosch

SANTO DOMINGO 13 (Agerpres). 
Fostul președinte al Republicii Do
minicane, Juan Bosch, a avertizat 
împotriva tentativelor declanșării 
unei lovituri de stat, declarând că 
„există unii oameni oare intențio
nează să răstoarne guvernul". El 
a adăugat că o asemenea acțiune 
ar provoca, fără îndoială, o nouă 
intervenție americană în țară, „ceea 
ce ne va face 
nul care ne-a 
publică".

Duminică Ia

GAPE KENNEDY 13 (Agerpres). 
Nava cosmică americană „Gemini- 
11", pe bordul căreia se află cos- 
moinautii Richard Gordon și Charier 
Gonrad, lansată luni de La Cape 
Kennedy, a efectuat pînă marți di
mineața la ora 7,13 (ora Bucureș- 
tiului) nouă rotații în jurul Pămîn- 
tului. La această oră, cosmonauții 
se odihneau după programul lor 
încărcat de zbor din primj zi.

Specialiștii Administrației națio
nale pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele obținute în 
prima zi de zbor. Intr-adevăr, pen
tru prima oară în cursul unul zbor 
cosmic un echipaj a realizat mai 
multe joncțiuni cu o țintă — ra
cheta „Atlas-Agena". Această rea
lizare este considerată ca avînd o 
importanță deosebiită pentru zboru
rile viitoare spre Lună, întrucît o- 
feră un mijloc de salvare a echi-

pajelor în caz de pericol. Au fost 
efectuate, de asemenea, măsurători 
privind efectele radiațiilor asupra 
globulelor albe din diferite mostre , 
sanguine, studierea intensității ioni— 
lor și electronilor în cabina 
„Gemini-ll", precum și alte expe
riențe.

Programul pentru celelalte două 
zile ale zborului celor doi cosmo- 
nauți prevede stabilirea unui 
record mondial de altitudine 
ridicarea lui „Gemini-ll" la 
kilometri și ieșirea din cabina 
țială a cosmonautului Gordon. De 
asemenea, echipajul naivei cosmice 
va încerca să fotografieze, cu aju
torul unor aparate de limită preci
zie, două regiuni situate la foarte 
mare altitudine între Păimînt și Bu
nă, unde, după părerea savanțilbr, 
de-a lungul mileniilor s-au acumu
lat noră de praf, 
resturi ale unor 
sau minereuri de 
mică.

Iui

nou 
prin 

1 392 
spa-

micrometeoriți și 
blocuri din roci 
proveniență cos

să pierdem și puți- 
mai rămas din re-

Santo Domingo au 
explodat două bombe și un fost mi
litar al forțelor constituționaliste a 
fost asasi-nat de necunoscuti. Pe de 
altă parte, poliția a intervenit pen
tru a împrăștia un miting organizat 
de grupările politice de stingă și 
a arestat 9 persoane. Detașamente 
ale poliției continuă perchezițiile la 
domiciliile persoanelor bănuite că 
dețin arme.

CARACAS 13 (Agerpres). — In 
regiunile centrale din Venezuela s-a 
înregistrat, începînd de la 9 sep
tembrie, un val de cutremure, care 
continuă să provoace numeroase pa
gube. In localitatea Churuhuara (sta
tul Falcon), aproximativ jumătate din 
clădirile existente au fost avariate. 
Un număr de 4 000 de persoane au 
rămas fără locuință. Valul de 
cutremure a fost resimțit și în alte

•e m venezuela i
orașe venezuelene printre care Caf-'Af 
roru, San Felipe, Tucuyo, precum și 
capiitala țării, Caracas, unde au fost 
înregistrate două mișcări seismice de 
mică intensitate.

S.U.A
<

Criza universitară 
din Argentina continuă

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Știrile sosite din capitala Argenti
nei, Buenos Aires, indică agrava
rea conflictului dintre studenți și 
regimul militar argentinian. Luni 
seara, peste 3 000 de studenți de la 
facultățile din Cordoba au demon
strat pe străzile centrale ale orașului 
în semn de protest împotriva asasi-

Santiago Pompillon, 
în urma gravelor 
cursul incidentelor 

și poliție, care au

0 noua explozie 
nucleară subterană

i

încheierea conferinței miniștrilor de finanțe 
ai țărilor membre ale Pieței comune

LUXEMBURG 13 (Agerpres). — 
Conferința miniștrilor de finanțe din 
iările membre ale Pieței comune, 
care s-a desfășurat la Luxemburg 
pentru a analiza „politica bugetară 
a celor șase", și strîns legată de a- 
eeasta, problema lichidităților mo
netare interoccidentale, s-a încheiat 
cu un oarecare succes pentru Fran
ța, Agențiile de presă relevă faptul 
că delegația franceză a reușit să 
determine celelalte delegații pre
zente să susțină punctul de vedere 
al Parisului cu privire la o even
tuală reformă a sistemului monetar 
mteroccidental. Se știe că în această 
problemă Franța preconizează reve
nirea la vechiul sistem etalon-aur 
și renunțarea la sistemul actual 
„Gold-Exchange Standard", care con
feră dolarului american și lirei ster
line calitatea de monedă univer
sală.

La această poziție comună, care 
era foarte necesară „celor șase" în 
vederea adunării anuale a Fondu
lui Monetar Internațional, ce se va 
tine la sfîrșitul acestei luni la Was
hington, nu s-a ajuns ușor. Rezis
tența cea mai puternică a venit de 
data aceasta din partea Olandei, 
care în cele din urmă s-a raliat pozi
ției celorlalți parteneri din C.E.E.

Agenția France Presse relevă că 
reuniunea miniștrilor de finanțe de 
la Luxemburg este una din puținele 
întîlniri din ultimii ani ai „celor 
șase" care se încheie cu un punct 
de vedere comun. Este pentru 
prima dată cînd partenerii Franței 
din Piața comună susțin o teză a 
Parisului opusă Statelor Unite, vi- 
zînd sistemul monetar interocciden- 
tal.

In comunicatul dat publicității la 
Luxemburg se precizează, printre

altele, că dacă totuși la Washington 
se va ajunge la hotărîrea de a se 
crea noi rezerve monetare interoc
cidentale, „cei șase" să condiționeze 
această măsură de eliminarea defici
tului balanței de plăți a țărilor care 
pun Ia dispoziție moneda lor națio
nală și în speță. Statele Unite și Ma
rea Britanie.

nării studentului 
care a decedat 
răni primite în 
dintre studenți
avut loc săptămîna trecută. Pentru 
a împrăștia grupurile de manifes
tant!, poliția a intervenit, făcînd uz 
de grenade cu gaze lacrimogene și 
îndreptînd asupra lor jeturi cu apă 
sub presiune. In timpul funeraliilor 
studentului Pompillon, autoritățile 
argentiniene au arestat un 
de 36 de studenți.

Conducătorii organizațiilor 
torești din Cordoba au cerut 
nului să întreprindă o anchetă pen
tru a se stabili cu precizie vinovă
ții de moartea studentului Pompil
lon. Sindicatul muncitorilor feroviari 
din acest oraș a cedat celor 3 000 de 
studenți, ale căror cursuri au fost 
întrerupte pe termen nedefinit, lo
calul organizației sindicale pentru a 
fi folosit de aceștia.

număr

munci-
guver-

Acord de colaborare
NEW YORK 13 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a anunțat că a fost realizat un acord 
cu Organizația Unității Africane, 
privind o strînsă colaborare între 
O.N.U. și acest organism. El a sub
liniat că cele două organizații au 
tiotărît să facă schimburi de repre
zentanți la reuniunile lor, să stabi
lească o legătură permanentă 
schimburi de informații între secre
tariatele 
domeniul recrutării și pregătirii de

și

lor, și să colaboreze în

intre O.U.A. și O.N.IL
personal. U Thant a arătat că men
ținerea unor legături strînse între 
O.N.U. și O.U.A. este facilitată de 
faptul că Organizația Unității Afri
cane își are cartierul general la 
Addis Abeba, unde se găsește și 
sediul central al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa.

Realizarea acestui acord este o 
urmare a recomandărilor făcute în 
cursul anului trecut de Adunarea 
Generală a O.N.U.

Vorster a devenit noul 
prim-ministru 
al Republicii Sud-Africane

JOHANNESBURG 13 (Agerpres). 
Marți dimineața, Balthazar Johan
nes Vorster, 
poliției în 
hannesburg, 
al Partidului

ministru al justiției și 
guvernul de la Jo- 
a fost desemnat ca șef 
Național, ceea ce con

form legislației sud-africane, îi con
feră automat și funcția de prim-mi- 
nâstru al țării. Lupta pentru ocu
parea postului de premier, deschisă 
între mai multe personalități ofi
ciale de la Johannesburg după asasi
narea lui Hendrik Verwoerd a luat 
astfel sfîrșit. Colaboratorul cel mai a- 
propiat al predecesorului său, Ver
woerd, Vorster se numără printre 
inițiatorii politicii de apartheid și 
al celor mai draconice legi ra
siale, un adept fanatic al suprema
ției albe asupra populației negre. 
Numirea sa. în postul de prim-mi- 
nisștru reprezintă astfel pentru 
anumite cercuri sud-africane o ga
ranție. a continuării liniei politice 
inițiate de Verwoerd,

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA ■ Petroșani, «tr Republicii nr. 56 TeL Interurban 322, automat 269

WASHINGTON 13 (Agerpres)------
Comisia pentru energie atomică a 
S.U.A. a anunțat că la poligonul din 
Nevada a fost efectuată luni o nouă 
explozie nucleară subterană. Este a 
28-a explozie nucleară subterană 
efectuată de S.U.A. de la începutul 
acestui an.

Puțin mai tîrziu, la Washington: s-a 
făcut cunoscut că o cantitate 
radiații nucleare

de
s-a răspîridit în 

atmosferă ca urmare a acestei ex
plozii. Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. a refuzat să pr*r; 
zeze importanța acestor radiații. 
un purtător de cuvînt a afirmat, că 
nu se prevede ca ele să se propage 
mai departe de teritoriul poligonului. 
Din aceleași surse s-a aflat că ra
diațiile au fost detectate de instru
mente situate la 1 500 metri de locul 
exploziei. Nu se știe cum au putut 
■ele ajunge la sol și apoi în atmos
feră. Comisia pentru energia atomică, 
care a deschis o anchetă în această 
problemă, a făcut cunoscut că nu ya 
dezvălui concluziile la care s-a 
ajuns.

+ COPENHAGA. O expediție daneză condusă de Eigil 
Knuth, care a efectuat cercetări în Groenlanda, a precizat că 
eschimoșii se află pe această insulă de 4 000 de ani. In urma 
săpăturilor arheologice, au fost descoperite 60 de așezări 
cuprinzînd 300 de ruine ale locuințelor eschimoșilor, vechi 
de 2 000 pînă la 4 000 de ani.

+ NEW YORK. De șase zile bântuie un puternic incen
diu în pădurile de l-a granița statului Oregon din S.U.A 
Peste 17 000 de acri de pădure sînt în flăcări. Pentru stinge
rea incendiului au fost mobilizați 3 000 de pompieri. Pagu
bele materiale se ridică pînă în prezent, la peste 130 000 de 
dolari.

+ I.a 12 septembrie, a fost descoperit în apropiere de 
Gateshead (nordul Angliei) cadavrul unui nou polițist englez 
asasinat cu lovituri de pumnal. Acesta este cel de-al patru
lea polițist britanic omorît în ultima lună.

+ ACCRA. Cea mai mare parte a magistraților care au 
fost numiți sau au funcționat în timpul președinției lui Nkru- 
mah au fost îndepărtați, se anunță într-un comunicat oficial, 
dat publicității luni în capitala Ghanei. Comunicatul men
ționează că această măsură va fi urmată de altele similare 
;onform unui proiect de reformă juridică adoptat de actua
lul guvern

♦ BERLIN. După o vizită prietenească efectuată în zi
lele de 10 și 11 septembrie în U.R.S.S., Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., s-a înapoiat la Berlin.

♦ BONN. Luni a început la tribunalul din Hanovr 
procesul intentat fostului ofițer SS Heinrich Feiertag, acuza: 
de complicitate la asasinatele în masă săvîrșite de naziști ir, 
anii celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul sovietic, 
vremelnic ocupat de trupele fasciste. Din ordinul lui Feiertag, 
care în 1942 deținea funcția de șef al lagărului nazist de 
concentrare de la Lutsk, au fost asasinați numeroși oameni 
nevinovat!.
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