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13 septembrie „Ziua pompierilor**

LA ÎVAi riMEA 
TRADIȚIILOR

Schimbul II începuse de multi
șor. Minerii de .la sectorul IV Pe
trila munceau de zor. Din primul 
schimb rămăsese în abataje pi can
titate apreciabilă ‘de cărbune de
pilat care urmă să fie încȘrșat și 
transportat la suprafață. Dar după 
cîtva timp de la, mceperea șutului 
mașina de extracția a puțtflfei, la 
care se concentrezi. producția, a 
suferit o defecțiune |i ca atare căr
bunele nu putea fi scos la zi.

In biroul sectorului electrome
canic se mai afla un singur om — 
maistrul Steinner losif Sos»e cu 
întîrziere din mină. Tocmai se spă
lase și voia să plece acasă. ‘ !Dăr

In fiecare an la 13 septembrie sărbătorim „ziua 
pompierilor", ca simbol al cinstirii tradițiilor de luptă, 
al prețuirii și dragostei cu care oamenii muncii îi 
înconjoară pe pompieri.

„Ziua pompierilor" în acest an este sărbătorită în 
condițiile puternicului avânt creator al muncii entu
ziaste . a întregului popor, pentru înfăptuirea progra
mului; dezvoltării social-economice a României ela
borat de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.

Participi nd alături de oamenii muncii la înfăptuirea 
importantelor sarcini trasate de partid, pompierii au 
răspuns și răspund cu entuziasm și abnegație la che
marea de a apăra de incendii și alte calamității mi
nunatele construcții ale socialismului, ducînd mai 
departe glorioasele tradiții de luptă ale înaintașilor 
lor. Cu mîndrie legitimă ne aducem aminte că în 
mofnentele, hotărîtpare ale luptei poporului român 
pentru independență națională și libertate socială un i- 
tățlle de pompieri au înfăptuit glorioase- fapte de 
arme. ■ •

Tradițiile de luptă ale pompierilor sînt astăzi un 
îndemn mobilizator în activitatea 
militari și civili care îmbogățesc 
îndeplinirea la un nivel ridicat 
revin. ■ - ,/

Profundul patriotism de care 
pierii se manifestă în întreaga lor activitate, în îm
bunătățirea calității muncii de prevenire ă incendiilor, 
a creșterii eficacității intervențiilor, în .lupta cu
rajoasă de apărare a vieții tot mai fericite a oameni
lor muncii, a proprietății, socialiste, a bunurilor per
sonale ale cetățenilor împotriva incendiilor.

Ca urmare, cazurile de incendii sînt tot mai puține, 
ele marcînd o scădere în sectorul industrial, în pri-. 
mele 8 Juni din acest an, Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. La acestea și-au adus o con
tribuție de seamă si oamenii muncii care, mobilizați 
de organele, și organizațiile* 'de partid", desfășoară o 
activitate susținută în scopul respectării cu strictețe 
a regulilor- de prevenire, iau atitudine fermă împo
triva Celor care le încalcă.

tuturo^ pompierilor 
aceste tradiții prin, 
a misiunilor ce le

sînt animați . pom-

.IliS. acest anț unităților 
C.C.V.J. le revin sarqini deo
sebite. Astfel, la 
brut sarcina anuală, de plan 
.pe întregul combinat este de 
6 400 000 tone, planul produc
tivității fizice de 1,377 tO/poșt, 
valoarea lucrărilor de inves
tiții- se- ridică la 533 280' mii 
lei.
. Ca urmare a măsurilor sta
bilite la nivelul fiecărei ex
ploatări, în urma îmbunătă
țirii disciplinei în procesul 
de producție, a organizării 
superioare a . producției și. a 
muncii, angajamentele de în
trecere ■ socialistă prevăd ex
tragerea peste plan a 80 000 
tpne cărbune, creșterea pro
ductivității muncii c.u 2,6 la 
sută, respectiv, au 36 kg/post 
față de sarcina planificată, 

i obținerea de economy supli- 
. mentor» îp. valoare de. §

lioane lei, a unor beKefrcn“ 
peste plan de 7 297 000 ' lei. 

îndeplinirea exemplară a 
indicatorilor de plan, a an
gajamentelor luate în între
cerea socialistă reclamă o te
meinică organizare a proce
sului de producție în fiecare de partid Petroșani, la care

sector, la fiecare brigadă, loc 
de muncă etc., presupune 

cărbunele realizarea ritmică a sarcini
lor de plan de către fiecare 
colectiv de mutică.

Biroul Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani a 
indicat organelor , și organi
zațiilor. de partid, sindicale, 
U.T.C. și conducerilor tehiii- 
co-administrative să manifes
te o preocupare permanentă 
pentru asigurarea îndeplini
rii ritmice ■a sarcinilor de 
plan, a stabilit măsuri cores
punzătoare, care aplicate în 
Viață să' satisfacă această e- 
Xigență economică— ritmi
citatea realizării planului de 
producție.

Cum " stăm cu realizarea 
planului pe 8 luni, care este 
perspectiva îndeplinirii inte
grale a indicatorilor de plan

au participat cadre de condu
cere de la C.C.V,J., șefii de 
exploatări, activiști de partid, 
sindicat și U.T.C.

Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri din cadrul 
C.C.V.J. au depus eforturi' 
susținute pentru a îndeplini 
sarcinile de plan pe acest an. 
Din materialul bilanțier, pre- 

, zentat în ședință de toy. ing. 
Iliescu,. Gheorghe, director 
tehnic C.C.V.J., a rezultat că, 
încă din trimestrul IV 1966 
colectivele exploatărilor Ali
niere au. luat măsuri cores- 
puiizătopre ypntru a asigura

DIN ÎNSEMNĂRILE
' CORESPONDENȚILOR

întrecerea - socialistă, în ce ducție. Pe combinat produc- in 50 de mini
persevera! ? 

din problemele 
recenta

(Continuare în pag. a 3-a)

Cpt. UNGUR GHEORGHE, 
inspector șef S.P.I. Petroșani

direcție ‘trebuie
Iată cîteva
ce s-âu analizat în
ședință de lucru la C.C.V.J. 
organizată din inițiativa Bi
roului Comitetului orășenesc

Atenție, concentrare, 
pricepere. Sînt trei tră
sături care-l caracteri
zează pe mecanicul ma
șinii de extracție de la 
E. M. Lonea în timpul 
orelor de serviciu.

ția medie zilnică crește pîhă 
la sfirșitul acestui an de la 
19 820 to/zi (cit s-a realizat 
în ianuarie a. c.) la 21800 
to/zi, deci cu 2 000 to/zi, pro
ducție care se va realiza de 
la exploatările miniere Lo- 
nea, Aninoasa, Vulcan, Uri- 
cani și Dîlja.

Ing. DUMITRU ALBESC!; 
adjunct al șefului comisiei 

economice de le lingă 
Comitetul orășenesc de partid 

Petroșani.

(Continuare in pag. a 2-a)

zbîrnîitul prelung al telefonului l-a 
reținut în loc. La capătul tirului; o 
voce iritată anunța o avarie

— Alo, sînt Smeu Florentin Ea 
puțul orb hr. 11... adică lâ mașffia 
de extracție a apărut o defecțiune. 
Transportul cărbunelui este între
rupt. Trebuie luate de urgență 
măsuri

Maistrul Steinner, deși obosit, 
n-a măi plecat acasă Repunerea în 
funcțiune a mașinii de extracție de
pindea de el și de Ciorbă loan, e- 
lectricianul de serviciu. A luat le
gătura iCu acesta: I-a spus despre 

. ce-i vorba și s-au hotărît să plece 
împreună în subteran. Din galeria 
principala au străbătut un întreg- 
labirint de galerii secundare pînă 
ce au ajuns la locul cu pricina. A- 
colo, îi aștepta Sereș Ștefan, meca
nicul mașinii de extracție. El le-a 
descris cu iuțeală cele ce se. întîm- 
plaseră Apoi cei doi au început 
cercetările. După cîteva minute au 
depistat defectul:' inelul colector 
și periile de la motor se arseseră 
datorită- trepidațiilor -mașinii Jă 
suprasolicitări. . Trebuiau înlocuite 
de urgență S-au apucat cu voinicje 
/S» lur-wi dgf^Mmjt,^,

- -rară -eft' ftai'-repeifer^^ 
In 50 de minute totul a fost gata.'' 
Zumzetul motorului se auzea din 
nou. Pe fețele ammdurpra se pre
lingeau cîteva broboane de sudoare, 
și un zîmbet de satisfacție le-a i- 
nundat chipurile.

Apoi vocea celui care anunțase 
defectul s-a auzit din nou în car
casa telefonului : •

— Alo. la puțul nr. 11...
De data aceasta el anunțase pe 

dispecerul Pop Zoltan că defec
țiunea a fost remediată și că ma
șina de extracție a reintrat în 
funcțiune.

PETRU GAiNA
Petrila

. e cîțiva ani
'shd-am obișnuit cu 

nunțurile care își fac apari
ția odată cu sezonul conce
diilor în vitrinele unor ma
gazine de pe Vale și îl a- 1 , ._. ■

tor că magazinul este „In- ' (vopsea praf necesară obți- tr-un magazin
Chis t Plecat în concediu pi- nerii ; “««ațelor de roșu), dresa indicată 

’ nă la data de..." sau „închis !ț
) Caz de boală".

Această „practică" a re
zistat — din nefericire — la 

: probă timpului și în decursul

I
I

încoace să facă un drum la Petroșani tehnice din „motive de boa- 
a-’ unde puteau să se aprovizio- lă". In cazurile unităților 

neze cu tot ce le era nece- ■ specializate pentru 
sar. Dar cum în această pe- f .1 ' '
rioadă la magazinul din Pe- nunțurile redactate.

produse 
foto și altele aflăm de pe a- 

în ter- 
troșani nu se găsea, spre e- meni profesionali că produ-

Săptămîna aceasta
la Casa de Cultură Petroșani i 

Conferință filmele documentara in. eu- .Qt ’ tCnvvsiiKr ■' n ha *

«Despre pictură"
In cadrul unor acțiuni mai 

largi de popularizare a va-

filmele documentare în cu
lori „Al. Ciucurencu",lori „Al. Ciucurencu", „Țu- 
culescu" și „20 ■ de ani de 
pictură 
prezintă lucrări ale clasici-'

Șt. Kozndș, G. Nistor, M. 
Colb și H. Denghel.

nunță pe sUmatul cumpără- xemPlu< miniu de P'umb sele respective se găsesc în- I ----- ----r ----- vecin. La a.
constați (tot 

_ _ cu stupefacție) că este vorba 
de' cîteva sortimente, departe 
să satisfacă strictul necesar. 
Pomeneam la început „argu
mentele" care sînt invocate 
pentru a da chestiunii în 
cauză un sens axiomatic, sau 
mai simplu : „Nu se poate 
altfel.

Să ne g.îndim nițel la fap
tul că omul? în multimilenara 
sa existență a reușit să zboa
re după ce a învins forța 
gravitațională. Poate că și în 

acest problema' concediilor gestio-

POATE 
CĂ 
TOTUȘI...

românească" care

lorilor artei, muzicii și cui- lor picturii românești. lătră
turii noastre românești 
tăzi,la ora 19, în sala 
Spectacole a Casei de cultu
ră se va ține o conferință 
intitulată „Despre pictură". 
Va conferenția graficianul 
losif Tellman, membru al 
cenaclului de artă plastică 
din Petroșani al U.A.P. In 
continuare vor fi vizionate

as_ rea gratuită.
de ■ : . . . ■ .;

| anilor a devenit tradiție. La
• observația că nu este un fel 
I tocmai civilizat de a rezolva 

problema, cei în cauză caută 
isă aducă argumente dintre

; î cele mai „tari",; Cel mai via
bil se pare acela al dreptului, 
sacru la concediul de odihnă, 
de care gestionarii, la' fel ca 
ceilalți salariați, trebuie să 

A beneficieze neapărat în lu- 
ț nile de vară.
® Care este prețul acestui
. mod de a proceda ?

■ Să vorbească faptele. .
La Lupeni exista un singur apoi la Vulcan, de către ce- T. C. Ar.„r„ 

magazin specializat,, de pro- tățeanul din Lupeni costă rile care stau la baza redac- 
duse chimice și vopsele. In mai mult decît kilogramul de 
luna august acest magazin, a vopsea, 
fost închis aproape tot • tim
pul pe motivul arătat mai 
sus.. Cei care doreau să-și ’re
zolve problemele gospodă
rești (lunile de vară oferă 
cele'mai optime condiții pen-:

: tru ; așa cgya) ■ maVeau. deg&

cumpărătorul afla- cu stupe
facție justificată .că 
produs se găsește, din abun- narilor de la magazinele spe- 
dență la unitatea-din Vulcan, cializate ar exist® o soluție. 
Un calcul aproximativ ne Ce ar fi dacă am meditapu- 
dezvăluie un paradox. Dru- țin?
murile făcute, la Petroșani, T. KARPATIAN

'/. P. S. Apropos de anunțu-

S-a deschis 
biblioteca |

După atîtea tărăgănări iată 9 
o veste bună. Recent a foști 
deschisă biblioteca Casei dej 
cuit^ră. Dotată cu o spați-9 
oasă sală de lectură, bibZio-i 
teca pune la dispoziția ciri-J 
torilpr un bogat sortiment *

I

Recital vocal 
instrumental

Vineri 15 septembrie,
19, sala mică a Casei 
cultură va găzdui un reci
tal vocal-instrumental. Iși de cărți din .toate domeniile 
dau concursul V. Lucaciu, de activitate.

ora 
de

tării acestor rînduri. Ce ș-ar 
întîmpla dacă careva dintre 
cei care țin cu dinții )a a- 
ceastă practică, intr-o bună 
zi (doamne ferește !) s-ar găsi 
in fața untii cabinet dentar 
pe ușa căruia ar sta scris cu 
majuscule: „ÎNCHIS! PLECA!

La ora cînd apar aceste 
rînduri cele două magazine 
din . Valea Jiului care desfac 
materiale foto, bijuterii și 
alte produse sînt închise din 
„motive de concediu", iar 
magazinul, de produse electro- In CONCEDIU*
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1 A 
înfăptuirea 
obiectivelor
prevăzute în 
cadrul acțiunii 
de organizare 
științifică 
a producției

Reclamă:

STEAGUL ROȘ0
— —" . ' ..JU,

țmut rezultate bune în activitatea 
economică. Există totuși încă o ac
rie de deficiențe în cadrul exploa
tărilor miniere și a preparațiilor 
de cărbuni care barează calea spre 
mai mult. .

Volumul lucrărilor de pregătire 
s-a realizat numai în proporție de 
91,8 la sută, cu 3448 ml sub sarcina 
planificata. Cu excepția exploatări
lor miniere Lupeni, Uricani și Bîl- 
jă, toate celelalte exploatări înre
gistrează serioase rămîneri în ur
mă : Aninoasa — 1 626 m 1; Vulcan 
— 1 042 ml; Paroșeni — 736 ml; Lo
nea 431 ml și Petrila — 256 ml.

Există încă o slabă preocupare 
din partea cadrelor de conducere 
de Ia C.C.V.J. și exploatările mi
niere privind realizarea planului 
tehnic. Pe cele 7 luni de pildă la 
încărcarea mecanică în galerii pla-

de la 1 aprilie 1967 și pînă în pre
zent, majoritatea acestora au avut 
Ioc Ia instalațiile principale de ex
tracție sau de transport. De exem
plu, la minele Vulcan și Aninoasa 
s-au înregistrat opriri de acest 
gen ce totalizează 39 ore. Ia mina 
Lonea 37 ore, la Petrila 19 ore, U- 
ricani 8 ore. Din cauza defecțiu
nilor survenite în procesul tehno
logic, la instalațiile de preparare 
s-au înregistrat stagnări de 56 ere 
la preperația Goroești, 13 ore la 
preparația Petrila și 7 ore la pre- 
parația hupeni — stagnări care au 
dus la oprirea completă a exploa
tărilor deservite.

Cauzele acestor defecțiuni în 
funcționarea utilajelor constă în 
nerespectarea graficelor de revizii 
și reparații, ta organizarea defec
tuoasă a lucrărilor de întreținere

rambleeri, atacări etc., iar în pe- extras s-au înregistrat la E. M. U-
rioedele ctad abatajele au frontal ricani; Vulcan; Lonea, Lupeni.'
normal un număr însemnat de Din cele arătate rezultă că pe 
muncitori stat luați de la lucrările pețioada analizată principalii indi

catori prevăzuți în planul de stat 
pentru C.C.V.J. au fost realizați și 
depășiți. De menționat că activita
tea la unele unități ale combina-

REALIZAREA

de pregătire și întreținere și pla
sați în abataje pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă.

O Influență negativă asupra rea
lizării ritmice a planului a avut tului nți a fost la înălțimea sarci- 
numărul mare de absențe de Ia 
serviciu (învoiri 16170, nemotivate 
16 316 și zile de boală 235 916) ceea 
ce denotă că zilele de învoiri se 
acordă cu multă ușurință. De ase
menea, măsurile luate în vederea 
întăririi disciplinei nu au dus încă 
la rezultate satisfăcătoare, numărul 
absențelor nemotivate menținîndu- 
se la un nivel ridicat.

Asupra activității econom ico-fi- 
nanciare a combinatului a influen
țat negativ în această perioadă ne- 
încadrarea în indicii de calitate la 
producția brută, care a dus Ia ne- 
realizarea sortimentelor de cărbu
ne de calități superioare ceea ce a 
diminuat economiile la prețul de 
cost cu cca. 6 000 000 lei. Cele mai 
mari depășiri la cenușa cărbunelui

nilor prevăzute prin planul de stat, 
a angajamentelor luate. Astfel, din 
angajamentul anual, luat în cadrul 
acțiunii de perfecționare pe baze 
științifice a producției și a muncii, 
s-a realizat în cele 8 luni mai pu
țin de 35 la sută. Această situație 
denotă că măsurile și soluțiile sta
bilite, pe baza cărora s-au luat a- 
ceste angajamente, n-au fost apli
cate integral, că în ce privește fo
losirea timpului de lucru, a utila
jelor din dotare și a capacităților 
de producție — mai sînt încă im
portante rezerve nefolosite. Con
ducerea C.C.V.J., a exploatărilor 
miniere, preparațiilor de cărbuni, 
să urmărească ca toate prevederile 
planului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice să fie aplicate.

RITMICĂ A PLANULUI £

DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. 1)

Ce măsuri concrete s-au între
prins în această direcție ?

E. M. Lonea a trecut la scoate
rea producției pe noua instalație 
de extracție la puțul auxiliar Lonea 
II.

S-a pus în funcție puțul auxiliar 
Jieț; S-a introdus susținerea mo
dernă în abatajele frontale din 
stratul 3 și 15 la E. M. Lonea, Lu
peni și Vulcan; A fost pus în func
țiune complexul Aninoasa-sud; S-a 
îmbunătățit metoda de exploatare 
la mina Uricani — prin extragerea 
în abatajele cariieră a două cîmpurl 
frontale și creșterea lungimii blo
curilor IV/I și V/I etc.

Ca urmare a acțiunii inițiate de 
conducerea partidului privind or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii, la toate unitățile au fost 
luate măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea întregii activități econo
mice. Studiile și analizele făcute în 
cadrul exploatărilor miniere au 
scos în evidență că în medie se 
pierd zilnic cîte 21 minute de către 
fiecare salariat. In urma acestei 
acțiuni desfășurată sub conducerea 
organizațiilor de partid, s-a regle
mentat timpul de lucru efectiv 
prestat la locul de muncă, s-a re
vizuit folosirea efectivelor auxi
liare și de deservire căutînd a se 
mări gradul de ocupare a fiecărui 
salariat. S-au luat măsuri pentru 
punerea în funcțiune a utilajelor 
din dotare Au fost create la toate 
unitățile 3-4 brigăzi model care 
lucrează pe baza unor programe 
speciale de lucru în vederea rea
lizării ritmice a planului și creș
terea continuă a productivității 
muncii.

Ca urmare a măsurilor elaborate 
în cele 8 luni, planul producției in
dustriale globale la nivelul C.C.V.J. 
s-a realizat în proporție de 100,5 la 
sută, cel a producției marfă vîn- 
dută și încasată în proporție de 
100,7 la sută, iar la producția brută 
planul s-a realizat în proporție de 
100,6 la sută ceea ce echivalează 
cu o producție suplimentară de 
27 867 tone. Printre exploatările 
miniere cu cele mai buhe re
zultate se numără E. M. Lupeni 
(+ 33 4641); E. M. Uricani (+7 904 t); 
E. M. Lonea (+ 2 584 t); E. M. Pe
trila (+ 2 171 t): si E M. Dîlja 
+ 1219 t).

Productivitatea muncii planifi
cate s-a realizat pe C.C.V.J. în pro
porție de 103,2 la sută, planul va
loric la investiții la lucrările mi
niere s-a depășit în această peri
oadă cu 7 817 000 lei iar valoarea 

nlaa

nul s-a realizat numai în propor
ție de 97,8 la sută, viteza de avan
sare prevăzută în galerii în pro
porție de 99,4 la sută; viteza de a- 
vansare în abatajele frontale 91,9 
la sută; iar viteza de avansare cu 
folosirea mașinilor de încărcat nu
mai 72,5 la sută. Aceasta este una 
din cauzele ce influențează nega
tiv realizarea planului la lucrările 
de pregătire.

In legătură cu ritmicitatea pro
ducției, se poate arăta că deși în 
acesț. an s-au obținut îmbunătățiri 
în realizarea ritmică a planului de 
producție, sînt încă exploatări un
de planul nu s-a realizat ritmic.: 
(Aninoasa — 11346 t; Vulcan —- 
5 980 și Paroșeni — 2146 t).

Evoluția ritmicității producției la 
C.C.V.J. pe cele 8 luni se prezintă 
astfel :

Decada I Decada II Decada IU

95,5 %■ 98,8 % 100,6 %

De asemenea, din totalul de 35 
sectoare de producție 14 nu au rea
lizat planul. In această perioadă 
sectorul Ii de la E. M. Lonea nu a 
realizat planul în nici o lună din 
acest an, rămînînd sub plan cu 
10 200 tone, sectoarele V de la Eo- 
nea, V Petrila, II Aninoasa, VI Vul
can, VII Lupeni, I® Dîlja nu și-au 
îndeplinit planul pe cîte 5 luni, 
iar sectoarele III și IV Aninoasa, 
V Vulcan, VM Lupeni și III Uri
cani pe cîte 4 luni.

a utilajelor și instalațiilor din punct 
de vedere calitativ, precum și a 
unei asistențe tehnice uneori neco
respunzătoare.

Deficiente serioase se manifestă 
și în ceea ce privește respectarea 
procesului tehnologic în abataje, 
din care cauză în trimestrul II și 
cele două luni din trimestrul III 
s-au produs 7 surpări în abataje la 
mina Lonea, cîte două surpări la 
Lupeni, Vulcan și Paroșeni și o 
surpare la mina Aninoasa care au 
cauzat pierderi însemnate de căr
bune.

Deși se cunoaște că unele unități 
lucrează în prezent cu efectiv sub 
cel planificat — îndeosebi munci
tori calificați — aceasta nu poate 
constitui motivul principal al nerit- 
micității producției. Motivul e de 
altă natură. Nu s-au luat 
corespunzătoare de plasare 
a locurilor de muncă și în 
rind a abatajelor, îneît să 
gure la fiecare loc de muncă o 
creștere a producției pe metrul li
niar de front, o avansare cel pu
țin la nivelul stabilit prin plan.

Deficiențe serioase se manifestă 
și în dirijarea lucrărilor de pregă
tire și de exploatare. Dese sînt ca
zurile cînd în unele perioade un 
număr însemnat de sectoare sînt în 
situația în care capacitatea frontu
lui de lucru se diminuează dato
rită faptului că un număr mare de 
abataje ajung simultan în spițuri,

măsuri 
optimă 
primul 
se asi-

beneficiilor realizate peste 
este de 6150 000 lei.

Se poate 
mai mult!

De la începutul anului, Combi
natul carbonifer Valea Jiului a ob-

Avariile, 
indisciplina — 
cauze 
principale 
ale 
neritmicltâții

Realizarea neritmică a planului 
de producție, precum și unele de
fecțiuni ale preparațiilor și exploa
tărilor au dus la plata sumei de 
447 677 lei penalizări pentru anu
lări de vagoane, iar pe de altă 
parte la greutăți din partea G.F.R.- 
ului de a suplimenta planul de 
transport pe perioadele de vîrf.

Neritmicitatea producției se 
torește deselor defecțiuni ale 
stalațiilor principale, avariilor 
uiere și electromecanice, mai 
seamă ia preparația Coroești 
E. M. Aninoasa.

Făcind bilanțul întreruperilor
re au cauzat oprirea totală a unor 

rezultă, că ta intervalul

da- 
in- 

mi- 
cu
Și

ca-

Din propunerile 
participanților la ședință

Discuțiile ce s-au purtat pe marginea materialului pre
zentat au scos în evidență principalele măsuri ce se impun 
a fi luate în continuare în vederea realizării integrale și rit
mice a sarcinilor de plan. Iată cîteva spicuiri din discuții:

M.M. să rezolve mai operativ 
problema derogărilor pentru 
cadrele medii și inginerești, 
precum și salarizarea stagiari
lor.

c..• Ing. TEODORESCU 
inginer șef E. M. Uricani:

Condiția îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de plan la mina 
Uricani o constituie completa
rea efectivelor necesare și asi
gurarea cu 
planului.

vagoane, conform

MIȘU, secretarul 
de partid de

• DIMA 
comitetului 
E. M. Aninoasa :

Conducerea C.C.V.J. să 
zolve în cel mai scurt timp 
tuația preparației Coroești.

la

re-
si-

• Ing. ClRIPERU VASILE, 
șeful E. M. Lupeni

Serviciul comercial al C.C.V.J. 
să rezolve problema aprovizio
nării pentru stocul de iarnă cu 
diferite materiale ca bolțari, 
lemn de mină, margini.

• Ing. POPEANAȘ DUMI
TRU, șeful exploatării 
Vulcan:

C.C.V-I. să studieze 
litate* de a rezolva plasarea 
oamenilor direct la abataje du
pă perioada de instructaj? să 
se studieze posibilitatea îmbu
nătățirii salariilor muncitorilor 
de la suprafața minelor chiar 
de la angajare.

miniere

posibi-

• ARDELEANU VICTOR, șe
ful preparației Lupeni s

Conducerea C.C.V.J. împre
una cu direcția cărbune din

• Ing. FEIER GHEORGHE, 
șeful E. M. Lonea:

Secția sănătate a Sfatului 
popular Petroșani și conduce
rea C.C.V.J. să analizeze mo
dul în care se face pensiona
rea celor bolnavi de silicoză. 
Stat multe cazuri de pensiona
re pentru silicoză nejuștiflcate

Ring. OLARU GHEORGHE, 
directorul U.R.U.M. Petroșani.: 

Conducerea C.C.V.J. să re
zolve mal operativ aprovizio
narea cu laminate și profite 
grele a U.R.U.M.P. și nomina
lizarea precisă pentru anul 
1968 a lucrărilor din plan.

• Ing. SURDU OCTAVIAN, 
șeful E. M.Dîlja:

T.C.M.M. să urgenteze reali
zarea In termen a obiectivelor 
industriale planificate pe a-, 
cest. an.

• MOȘESCU GHEORGHE, 
inginer șef electromecanic al 
C.C.V.J.:

La recepția lucrărilor exe
cutate de șantierul T.C.M.M. 
să participe în mod obligato
riu și reprezentanți ai combi 
natului.

UNDE TREBUIE PERSEVERAT
In încheierea ședinței de lucru a luat cuvîn- 

tul tovarășul GHEORGHE CALIN, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Hunedoara al P.G.R. 
Vorbitorul a apreciat rezultatele obținute de 
colectivele C.C.V.J. vorbind apoi despre sarci
nile de viitor.

In anul 1968 — a spus vorbitorul — produc
ția de cărbune pe C.C.V.J. va crește cu 700000 
tone, lucru ce impune încă de pe acum necesi
tatea pregătirii temeinice a exploatărilor mi
niere, a preparațiilor de cărbuni pentru reali
zarea ritmică a planului de producție. Condu
cerea C.C.V.J. și a exploatărilor să se gîndească 
toarte serios La modul în care se încheie tri
mestrele HI și IV din acest an, să dovedească 
o preocupare mai serioasă față de aplicarea cu 
maximum de exigență a măsurilor întreprinse 
pe baza organizării superioare a producției și 
a muncii.

Organele și organizațiile de partid să militeze 
mai temeinic pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de 
sfîrșit de 
transport, 
realizarea

Conducerile tehnice 
multă răspundere de 
muncă, a disciplinei 
plan a tuturor sectoarelor și brigăzilor, redu
cerea în întregime a defecțiunilor tehnice, or-

plan. Să fie înlăturate asalturile 
lună, perturbațiile în sistemul 

prin îmbunătățirea aprovizionării 
planului la

de 
de 

’ Și
lucrările de pregătiri, 
să se preocupe cu mai 
întărirea disciplinei în 
tehnologice, scoaterea la

ganizerea temeinică a reviziilor și a reparați
ilor, înlăturarea fluctuației în rîndul salariațî- 
lor care se menține încă ridicată la C.C.V.J.

Există încă neajunsuri, a arătat tovarășul Că
lin, în ceea ce privește extinderea metodelor și 
a experienței înaintate — pîrghie importantă 
a creșterii producției și productivității muncii 
— la toate exploatările, la fiecare sector și loc 
de muncă. Se cere în acest sens mai multă ini
țiativă din partea cadrelor tehnice, a colective
lor die organizare superioară a producției și a 
muncii. Trebuie să constituie o preocupare de 
prim ordin a tuturor factorilor de conducere 
îmbunătățirea calității producției, unde există 
încă mari posibilități, mari rezerve. La unele 
cadre de conducere se pare că această deficien
ță constituie factorul indispensabil al activită
ții. Să înfrîngem această concepție veche, dar 
să luăm în același timp măsuri corespunzătoare.

Vorbitorul a cerut conducerilor tehnice, orga
nelor și organizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. să acorde toată atenția pregătirii pro
ducției pentru perioada de iarnă. La toate uni
tățile să se respecte planurile întocmite, să 
fie asigurate stocurile de materii prime și de 
materiale. Să fie luate astfel de măsuri incit 
încă din trimestrul IV al acestui an să ne ri
dicăm activitatea de producție la înălțimea sar
cinilor ce ne revin pentru anul 1968.



STEAGUL ROȘU 3

LA ÎIMĂLTkMEA
tradițiilor

jj

(Urmare din pag. 1)

Antrenate în întrecerea patrio
tică formațiile de p.c.i. din între
prinderi și localități obțin rezultate 
tot mai bune în perfecționarea pre
gătirii lor profesionale, îmbunătă
țirea muncii de prevenire, intări-

La concursurile profesionale, fază 
orășenească, formațiile p.c.i. a 
Ț. C. Paroșeni, E. M. Lupeni și 
Viscoza Lupeni, au ocupat, In or
dine, primele trei locuri, iar pe lo
calități cele din Vulcan, Petrila și 
Uricani.

Un aport însemnat Ia organizarea

rea capacității combative. In acest 
an s-au evidențiat in mod deose
bit în munca lor formațiile civile 
de la E. M. Lupeni, E. M. Aninoasa, Și desfășurarea activității de pre- 
E. M. Uricani, Cîmpu lui Neag, Is- 
croni, Banița și altele, prima cla- 
sindu-se pe locul I pe regiunea 
Hunedoara.

TELEVIZIUNE
13 septembrie

15.30 Fotbal’: Repriza a II-a a meciului de verificare din
tre echipele „B“ și tineret ale României. Intîlnirea 
internațională amicală dintre Selecționata divizionară 
„A“ și Selecționata cluburilor din Israel.

18,00 Telecronica economică. Cunoștințele economice și ri
dicarea eficienței activității productive.

18.30 Pentru copii: „România pitorească" — 1967.
19,00 Alma — Mater. Emisiune pentru studenți.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,45 Muzeul pompierilor — film documentar.
20,05 Buletinul meteorologic.
20,15 Cabinet medical Tv.
20.35 Orașe și orașe — Brașov — Turnu Măgurele.
20,50 Avanpremiera.
21,00 Al IV-lea Concurs și Festival Internațional „George 

Enescu" — 1967. Prima parte a Concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu". Di
rijor : Antol Dorati. Solist: Ion Voicu. Transmisiune 
din Studioul de concerte al Radioteleviziunii.

22,10 Marea gală a discului Euroviziunii. înregistrare pe te- 
lerecordtng.

23,25 Telejurnalul de noapte.
23.35 închiderea emisiunii.

venire a incendiilor și l-au adus 
comisiile tehnice p.c.i. din obiec
tive • și comisiile p.c.i. din locali
tăți, precum și șefii de formații. 
Acestea, desfășurînd o intensă 
muncă de propagandă p.c.i., sta
bilind măsuri eficiente au contri
buit substanțial la apărarea avu
tului obștesc de pericolul incendi
ilor., Printre acestea se numără cele 

Lupeni, 
Paro-

econo-

Sînt uneori zile de 
toamnă cînd nu poți 
rezista tentației de 
porni la drumeție, de 
a te mai întilni încă 
o dată cu farmecul 
munților înaintea ve
nirii anotimpului re
ce. împreună cu cîțiva 
tineri de la E. M. U- 
ricani am pornit intr-o 
„expediție" spre înăl
țimile Retezatului.

Plecăm seara din U-

cristaline alungau li
niștea.

După citeva ore ne 
apropiem de Gura Bu
curai. Pe cer mt se 
zărea nici-o scamă de 
nor. Cărarea intra în
tr-un huceag de molizi 
și jnepeni, pierzîndu- 
se în semiîntuneric. 
Grohotișurile și lespe
zile ne împiedicau la 
mers. Umbra ne învă
luia chipurile, ca-ntr-o

ricani. Găzduim peste 
noapte la cabana Bu
la. „Șeful expediției", 
nea Vasiie ne trezește 
înainte de primul eta
lat al cocoșilor. Gînd 
s-au ivit zorile urca
sem deja vreo 2 km 
pe cărarea ce urcă de 
la Buta spre Piatra 
Iorgovanului. Curînd 
peste coama munților 
s-a ivit soarele, argin
tind cărăruia dăltuită 
de turmele de oi. Boa
be sidefii de rouă s-au 
așternut atunci pește 
firișoarele de iarbă, 
bătîndu-le în diamante 
strălucitoare. Aerul a- 
vea miros de rășină. 
A început să freamăte 
pădurea de ciripitul 
păsărelelor. Glasuri

bia ri 
un mic 
întreaga 
odihneș-

maramă. Aveam im
presia că se lăsase în
serarea. Nu după mul
tă vreme ajungem lin
gă pintenul Slăveiului, 
intre lacurile 
Ana. Facem 
popas aici, 
„expediție" se
te timp de citeva mi
nute. Pavel, Ilie și Pe
tre încearcă în zadar 
să caute niște vreas
curi. Acestea sînt a- 
proape inexistente aici. 
Insă nea Vasiie ne-a 
rezervat o surpriză: 
scoate din rucsac un 
primus pe care ne 
preparăm bucatele 
pentru micul dejun. 
In fața noastră se 
înalță Slăveiul cu pe
reți înalți de calcar 
sculptați brăncușian de

...Ceasul deșteptător sună pre
lung. Mahmur de somn, dar mai 
ales de cheful din ziua anterioară, 
care s-a prelungit pînă tîrziu în 
noapte, Sandu întinse alene mina 
și-i blocă, soneria zicînd cu ciudă :

— Firar să fie de treabă ! Astă- 
noante iar am dormit pe unde 
scurte.

Se întoarse apoi cu fața la perete 
și se lasă legănat în brațele lui 
Morfeu.

— Măi 
șut — îl

— Mai

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
i
I
I

ploi fi vînturi; piscuri 
semețe pe care în zori 
zburdă caprele negre.

Ziua s-a scurs foar
te repede. Către apu
sul soarelui „transbor
dăm" lingă Bucura. 
Focul e pitoresc și 
aici vom găzdui pînă 
dimineața. Ne instalăm 
cortul. Spre seară cea
iul eu rom ne învese
lește. Noaptea a înce
put să coboare adîncă 
și senină. Cupola ce
rului spuzită de stele 
a început să ne fure 
gîndurile, purtindu-ni- 
le prin lumea visuri
lor. Molcom, liniștea a 
cuprins împrejurimile. 
Din cînd în cînd se 
auzea plescăitul valu
rilor legănate de via
tul ce hălăduia peste 
undele lacului.

Dis-de-dimineață ple
căm. Ne oprim citeva t 
clipe pe culmi pentru I 
a < 
rile, 
printre munți șerpui- 
rile apelor, și-n lungul 
firelor argintii se ve
deau stînci înfrățite 
cu înălțimea munților. 
Retezatul se observa 
în întregime, cu scu
fia sa încă pe alocuri 
albă. Caiere de ceață 
coborau spre văile a- 
dînci deodată cu noi, 
lăsînd 
altitudinea acestor pri
veliști 
ne-au

contempla depărtă- 1 
e. Se distingeau I

I
i

!
limpezimea la |

I
/ wriiiib ctbbg/sțui a-

te în minte pe toată I
nestemate ce 

rămas întipări- '6

viața.

In excursie prin Retezat
Foto :

Valeriu COANDRAȘ

de la E. M. Petrila, E. M. 
U.R.U.M.P., termocentrala 
șeni, I.C.R.T.I., etc

Conducătorii de unități 
mice și comitetele executive ale
sfaturilor populare se pot mîndri 
cu activitatea unor președinți de 
comisii p.c.i., șefi de formații și 
grupe ca: ing. Simota Dumitru, 
ing, Popescu Ion, ing. Tolvay Ale
xandru, Bartoși loan, președinți de 
comisii p.c.i., Moisescu Mihai, An
ton Vasiie, Cioara Cornel, Chiri- 
țoiu loan șefi p.c.i,, Varga loan, 
Kis Andrei, Cană Simion, Maxer 
Gheorghe, Brișcan loan, șefi grupă 
p.c.i. care își îndeplinesc cu con
știinciozitate atribuțiile ce le revin.

Cu prilejul zilei lor, pompierii 
din Valea Jiului se angajează să 
îndeplinească , întocmai sarcinile 
trasate de partid și conducerea sta
tului, își reafirmă hotărîrea lor ne
clintită de a ridica pe o treaptă mai 
înaltă pregătirea profesională, de a 
îmbunătăți continuu calitatea mun
cii de prevenire și de stingere a 
incendiilor, de a fi gata să apere 
oricînd viața oamenilor șl mărețele 
construcții ale socialismului.

omule, scoală și mergi la 
tot îndemna soția, 
lasă-mă-n pace, nevastă. 

Azi nu merg și pace. Sînt obosit, 
bolnav, am niște dureri de cap...

— Asta-i țuica 
arză-o-ar focul 
s-o arză. Cine te 
crede că ești bol
nav ? I Toți știu 
doar că-i. boală din... 
iar mai faci o absență nemotivată.

— Și ce-ți pasă ție, ce te bagi, 
femeie ? ! Cu asta s-a întors îmbuf
nat către perete și în curînd a a- 
dormit buștean.

...Ducînd șuvoiul de cărbune, 
crațerul îngîna parcă un cîntec 
de leagăn ce te îmbie la somn. Pe 
crațerist l-a cuprins așa o toro
peală și s-a gîndit că n-ar fi rău 
să facă un pic de economie de ve
dere. Zis și făcut. A adormit. Mult, 
puțin, n-are importanță. Cert este 
că lanțul crațerului s-a rupt și a 
ajuns în rolul de cărbune. Avaria 
s-a produs și producția din abataj 
a stagnat.

...Intr-unui din abataje să făceau 
pregătiri pentru prăbușire Șcîn- 
dura pentru podire trebuia adusă 
repede. Cei doi muncitori de la

de azi-noapte,

ÎNSEMNARE

qală, așa că

transportul de lemn, mari amatori 
de fotbal, discutau despre etapa 
precedentă, despre cea viitoare, 
dacă Jiul se va menține în divizia 
A, dacă Minerul reintră în B ori 
retrogradează și din C. Au stat , și 
au discutat de'toate pentru toți ca 
la vreo două ceasuri. Minerii din 
abataj sțăteau și ei în așteptarea 
materialului.*

Abaterile de la distiplina muncii 
îmbracă însă mult mai multe for
me. Ori de care ar fi ele, tot chiul 
se cheamă. Și mai Sînt destui pe la 
exploatările miniere care suferă de 
această meteahnă. Bunăoară Ia 
mina Vulcan, printre cei multi și 
harnici, s-au aciuit și cîțiva chiulăi 

cară trag înapoi 
producția, Enu- . 

. merăm doar cîți
va dintre aceștia: 

Govra Gheorghe, Pop Ioan II, Bu- 
gan Mihai, Brînzău Gheorghe, Po
pescu Alexandru, Lupu Romulus și 
Bodoczi Francisc. Nu se întîmplă 
să treacă vreo lună să nu facă ba 
unul, ba altul absențe nemotivate, 
să nu tragă într-un fel sau altul 
chiulul la muncă. Au fost criticați 
în adunările generale ale grupelor 
sindicale, de ortacii lor de muncă 
și prin alte mijloace dar degeaba. 
Comitetul sindicatului le-a trimis 
chiar și scrisori prin care s-a ară
tat întregii lor familii cit pierd din 
cauza absențelor nemotivate. Dacă 
tot nu se vor îndrepta vor fi puși 
în discuția consiliului de judecată și 
a colectivelor din care fac parte. 
Harnicul colectiv al minei Vulcan 
nu are nevoie de asemenea .elemen
te în mijlocul său.

». e.

fotbal : Campionatul regional seria „Valea Jiului"
Itiiila Peirosani — 
M OM 3-HM)

Stadionul din Petrila a găzduit, 
în cadrul etapei a Il-a a campio
natului regional de fotbal, întilni- 
rea dintre două formații din Va
lea Jiului, Știința Petroșani — Mi
nerul Uricani.

Repriza I s-a caracterizat prin- 
tr-un joc dinamic, cu faze fru
moase soldate cu șuturi puternice 
la ambele porți. Scorul e deschis 
în min 22, în urma unei lovituri 
libere indirecte, de către Bulbucan 
care primește mingea de la Mun- 
teanu După 9 minute, Răsădeanu 
ridică scorul la 2—0. La acest gol 
jucătorii de la Minerul acuză po
ziția de ofsaid a realizatorului, dar 
arbitrii de centru și de tușă, sînt 
fermi în hotărîrea luată. Uricănenii 
nu sînt mulțumiți de decizie Mai 
ales jucătorul 
dește multă 
mare, jocul ia 
foarte multe

țian și Dobrescu Emil, rezerve în 
lotul Jiului.

G. CAZAN

Pî-
vor 
go

din partea
In ultimul minut 
reprize, în urma 

apărare a studen- 
special a portaru-

Bușe Marcel dove- 
indisciplină. Ca ur- 
o alură nervoasă cu 
faulturi

ambelor echipe, 
de joc al primei 
unei greșeli de 
ți lor și în mod 
lui, se reduce din handicap prin 
Intzer : 2—1.

In repriza secundă situația se 
calmează, nu mai sînt comise gre
șeli de joc. Cei care înscriu sînt 
însă uricănenii cu toate că erau 
presați mereu de studenți. Egala- 
rea survine în min. 66. înscrie 
Duplea : 2—2.

Studenții însă atacă insistent și 
numai după un minut scorul se 
modifică. Vorhonic execută o lovi
tură liberă de la 30 m la Mate 
care, venit din urmă, introduce 
balonul în plasă. Deci 3—2.

Arbitrajul prestat de brigada pe- 
troșăneană avînd la centru pe Ma
res Ștefan și la tușe pe Albu și 
Opitz a fost bun, deși a avut o 
sarcină dificilă oferită de cele două 
echipe.

4r

In deschidere a avut loc meciul 
. de juniori dintre Jiul Petroșani — 
Minerul Uricani Scorul final 13—0 
(5-0).

Scorul oglindește desigur neta 
superioritate a tinerilor de Ia Jiul, 
pregătiți de cei doi antrenori, Lazăr 
și Cricovan

Printre cei mai buni realizatori 
în acest joc sînt Nădășan, Domi-

Scorul mare realizat de către Pa
rîngul Lonea în compania echipei 
l.C.O Hunedoara aproape că ne 
scutește de orice comentariu. După 
ce cu o săptămînă în urmă I.C.O 
a terminat la egalitate cu Minerul 
Aninoasa, iată că o altă echipă din 
Valea Jiului, Parîngul, obține o 
victorie la scor. Și credem că nu 
exagerăm cu nimic dacă spunem că 
scorul putea fi și mai mare Expe
riența și maturitatea jucătorilor de 
la Parîngul și-au spus cuvîntul. 
Gazdele au fost tot timpul în atac, 
au închegat acțiuni de o rară fru
musețe și, ceea ce este mai impor
tant, au concretizat multe din oca

ziile avute.

Scorul este deschis în min. 20. 
Farkaș bate o lovitură de colț. 
Mingea ajunge la Șvedak care șu- 
tează sec : 1—0. Apoi Bucși
majorează scorul la 2—0. 
nă la sfîrșitul reprizei 
mai fi înscrise alte două
luri : un autogol (autor Ureche) ș? 
în min. 44 Șvedak înscrie din- nou 
Deci 4—0. După pauză tot lonenii 
sînt acei care au inițiativa. Ei ma
jorează scorul la 8—0 prin golurile 
înscrise de Petcu în min. 54, 62, 
68 și 89.

De la învingători s-au evidențiat 
Farkaș, Șvedak și Petcu din înain
tare și Sereș, David și Marton de la 
apărare. De la oaspeți nu putem 
evidenția pe nimeni. A arbitrat 
bine loan Cioara din Hațeg.

★

In deschidere, juniori: Parîngul
Lenea — I.C.O. Hunedoara 2—1 
(0—1).

I. TEȘCAN 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
14 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRARA; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 7,45 Sumarul 
presei; 3,00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia preferată; 
9,30 RADIOMAGAZ1NUL ASCUL
TĂTOARELOR; 10,00 Pagini din o- 
perete; 10,10 Curs de limba ger
mană; 10,30 înregistrări de la cel 
de-al IV-lea Concurs internațional 
„George Enescu" — 1967; 11,00
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronica 
economică; 11,15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară; 
i2,00 Pastel muzical; 12,25 Concert 
de melodii din regiunile patriei; 
13,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 13,13 Succese ale mu
zicii ușoare; 13,30 Intîlnlre cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 Formația Sincron; 14,35 
Cîntă Alin Noreanu, Elena Neagu, 
Orieta Berti si Salvatore Adamo;

15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 15,20 Fragmente din 
spectacolul „Măsuratul oilor*' susți
nut de Ansamblul folcloric al re
giunii Banat; 15,30 Anii din ope
rete; 15,50 Cintece cu și fără cu
vinte; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Șla
găre. . șlagăre; 16,50 Din cînteeeie 
și dansurile popoarelor; 17,10 Me
lodii distractive; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 RAD1OSJMPO- 
ZION: „FUNCȚIILE ETICE ALE 
COLECTIVITĂȚII"; 18,25 Melodii 
de Petre Mihăiescu și Aurel Mano- 
lache; 18,40 Incursiuni în cotidian; 
19.00 Concert de melodii românești; 
19,30 „LA ÎNCEPUT DE AN ȘCO
LAR", Vorbește acad. Ștefan Bă
lan, ministrul Invățămîntului; 19,40 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA. Cronica eco
nomică; 20,30 Muzică ușoară; 20,50 
Cîntă Tita Bărbulescu și Ion Blă- 
jan — muzică populară; 21,05 AN
TENA TINERETULUI; 22.00 RA
DIOJURNAL. Sport: Buletin me
teorologic; 22,15 Intîlnire cu jazz-ul: 
22.45 MOMENT POETIC; 23.00 
Muzică ușoară; 24.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0.05 Melodiile nopții. 255- 
3,00 RADIOJURNAL
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Intîtnire L. Brejnev

HAGA 12 (Agerpres). — Marți, nescu, adjunct de șef de secție la 
la sediul din Amsterdam al C.G. C.C. al P.C.R.Din delegația P.G. 
al P.C. din Olanda, au început 
convorbirile între' delegația C.G. 
al P.C.R., condusă 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.G. al P.C.R. și o delegație a 
Partidului Comunist din Olanda, 
condusă de Paul de Groot, pre
ședintele C.C. al Partidului.

Din delegația P.C.R. fac parte to
varășii Gheorghe Roșu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Alexandru Io-

din Olanda fac parte tovarășii 
Henk Hoekstra, Joop Wolf, Mar- 

de tovarășul cus Bakker și Wessel Hartog, 
membri ai Biroului Politic al G.G. 
al P.C. din Olanda.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a avut loc un 
schimb de informații privind acti
vitatea celor două partide, precum 
și o serie de probleme de interes 
comun.

— J. Jedenbal
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit la 
12 septembrie cu Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, care 
se află la 
vut loc o 
de interes

odihnă în U.R.S.S. A a- 
convorbire în probleme 
comun.

Noi incidente 
militare în zona 
Canalului de Suez

VIETNAMUL DE SUD

Ciocniri puternice între forțele 
patriotice și unitățile 
americano-guvernamentale

SAIGON 12 (Agerpres) — For
țele patriotice sud-vietnameze au a- 
tacat luni seara cu obuze și mor-

Conferința 
pactului
S. E. A. T. O.

BANGKOK 12 (Agerpres). 
Marți s-a deschis la Bangkok 
de-a 27-a conferință a pactului 
S.E.A.T.O. Sînt prezenți consilieri 
militari doar din șase țări din cele 
șapte membre ale tratatului. Dez
baterile se desfășoară cu ușile în
chise, dar din surse informate s-a 
aflat că timp de două zile vor fi 
examinate probleme privind situa
ția din regiunea Asiei de sud-est, 
precum si activitatea si eficacitatea 
S.E.A.T.O.

Sînt prezenți ofițeri superiori ai 
S.U.A., Angliei, Australiei, Noii 
Zeelande, Tailandei și Filipinelor. 
Franța, care, de asemenea, este 
membră a S.E.A.T.O., nu este re
prezentată Ia reuniune, iar Pakis
tanul care, de asemenea, a anunțat 
că nu va participa Ia lucrări, a tri
mis numai un observator.

cea

tiere pozițiile deținute de unitățile 
americane și guvernamentale în a- 
propierea orașului Hue. După cum 
menționează corespondentul agen
ției France Presse, ei au reușit chiar 
să pătrundă în interiorul dispozi
tivului american de apărare.

In cursul nopții, ciocniri puter
nice au avut loc în provincia Quang 
Tin, numeroși militari americani 
fiind scoși din luptă. Lupte spora
dice au mai fost semnalate și în 
provincia Binh Dinh, unde patrio- 
ții au doborît un elicopter ame
rican.

CAIRO 12 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt egiptean a anunțat 
că artileria antiaeriană a R.A.U. a 
zădărnicit marți dimineața o „ten
tativă a aviației izraeliene de a 
viola spațiul aerian egiptean*1 în 
regiunea El Kantara. De asemenea, 
artileria egipteană a ripostat tunu
rilor izraeliene care au tras asu
pra pozițiilor egiptene din regiunea 
El' Kantara. - •'■ .■

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Noi 
incidente au avut loc marți în zona 
Canalului de Suez, a declarat un 
purtător de cuvînt militar izraelian. 
Potrivit declarației sale, trupele 
egiptene au deschis foc de artilerie 
asupra pozițiilor izraeliene de la 
El Kantara. Trupele izraeliene au 
ripostat Observatorii ON.U. din 
regiunea Canalului de Suez au in
tervenit pentru a obține încetarea 
focului.

Violarea apelor teritoriale 
ale Algeriei de către nave 
ale flotei a 6-a americane
ALGER 12 (Agerpres). — Agen

ția algeriană de presă anunță că la 
7 septembrie nave ale flotei a

AUTORITĂȚILE AMERICANE
AU DESCHIS 0 ANCHETA

6-a

Comunist din
Declarația Partidului 

Spania
MADRID 12 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Spania a dat pu
blicității o declarație prin care îi 
cheamă pe toți spaniolii să boico
teze alegerile parlamentare care 
urmează să aibă loc la 10 octom
brie. „Ținînd seama de caracterul 
actualei legi electorale, se subli
niază în declarație, forțele de opo
ziție și cercurile care nu sînt de 
acord cu politica guvernamentală 
nu dispun de o metodă de-luptă 
practică mai eficientă decît nepar- 
ticiparea la alegeri. Partidul co
munist consideră că este de dato
ria sa să nu participe la această

CUBA

în declara- 
dezaproba-

farsă...**; In continuare, 
ție se menționează că 
rea poporului față de farsa elec
torală care se pregătește trebuie șă 
fie susținută prin refuzul hotărît 
al tuturor grupărilor și reprezen
tanților opoziției de a contribui, ac
tiv sau pasiv, la desfășurarea ale
gerilor. In acest sens, Partidul’Co
munist din Spania cere tuturor 
grupărilor opoziției și tuturor celor 
care nu sînt de acord cu politica 
actualului regim să elaboreze în 
comun un acord privind boicotarea 
alegerilor..

Alegerile de delegați 
în organele puterii

puterii locale, de popu
larizare a celor mai 
bune rezultate obținu
te de unele adminis
trații orășenești și co
munale.

In cuvînt ări ale con
ducătorilor de partid 
și de stat, în presă și 
la radioteleviziune s-a 
subliniat că sarcinile 
construirii socialismu
lui, asigurării unor 
condiții mai bune de 
trai materiale, sociale 
și culturale pentru

Remaniere în guvernul 
cambodgian

PNOM PENH 12 (Agerpres). — La 
Pnom Penh, s-a anunțat oficial că 
în urma demisiei lui Chau Seng, 
ministru de stat însărcinat cu pro
blemele economiei, și a lui So Nem, 
ministrul 
bodgian, 
niere.

Primul 
preluat și portofoliul de 
al economiei, iar în funcția de mi
nistru al sănătății și al muncii a 
fost numit prof. Tip Mam. Rema
nierea a afectat, de asemenea, de
partamentele afacerilor interne, a- 
părării, securității naționale și al
tele

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Marinei S.U.A. a confirmat 
că cele trei nave americane acu
zate de guvernul algerian de a fi 
violat apele teritoriale ale Alge
riei aparțin flotei a 6-a.

Totodată, un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat a a- 
nunțat că autoritățile americane 
procedează în prezent la o anche
tă în legătură cu acest incident.

americane au violat apele terito
riale ale Algeriei. A. Zirout, direc
torul Direcției Politice din Minis
terul Afacerilor Externe al Alge
riei, a convocat pe însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Elveției, care repre
zintă interesele S.U.A. în Algeria, 
și i-a înmînat în numele guvernului 
algerian un protest energic în le
gătură cu aceasta. Pătrunderea na
velor flotei a 6-a americane în a- 
pele teritoriale ale Algeriei, arată 
agenția algeriană de presă, consti
tute o încălcare fățișă a dreptului 
maritim internațional și un atentat 
la suveranitatea Algeriei.

Cuba trăiește în a- 
ceastă lună un mo
ment important al vie
ții sale noi: alegerea, 
pentru prima oară, de 
delegați ai muncitori
lor, țăranilor și inte
lectualilor în organele 
locale ale puterii de 
stat. Pînă la 16 sep
tembrie vor fi aleși 
în întreaga țară 18 000 
de delegați (cite unul 
la 100 de oameni ai 
muncii, în centrele de 
producție și cite trei 
de fiecare comitet zo- populație, formării u- 
nal de apărare a revo
luției).

De cit eva zile în în
treprinderi, instituții, 
gospodării agricole de 
stat, în organizațiile 
comitetelor de apărare 
a revoluției și ale A- 
sociației naționale a 
micilor agricultori au 
loc adunări însuflețite 
în care sînt aleși cei 
mai destoinici munci
tori, țărani, activiști 
pe tărîm social și ob
ștesc.

Adunările de alegeri 
au fost precedate de 
o amplă campanie de 
lămurire a rolului și 
sarcinilor ce revin de- 
legaților în organele

nei conștiințe ~ înainta
te, impun o participa
re mai directă a ma
selor la conducerea 
treburilor administra
tive și obștești.

Intr-un editorial con
sacrat acestui eveni
ment, ziarul „Granma“, 
organul oficial al C.C. 
al Partidului Comu
nist din Cuba, scrie 
că organele puterii lo
cale, alcătuite din mii 
de delegați, vor avea 
un rol fundamental 
în soluționarea multor 
probleme administrati
ve, sociale 
vor deveni 
rată școală

re și educare comu
nistă a maselor.

In adunările ce s-au 
desfășurat pină acum 
— relatate pe larg.de 
presa centrală cubane
ză — participanții au 
cerut delegaților ■ . să 
mobilizeze cîi 'maț 
mulți cetățeni la ac
țiunea de îngrijire. 
înfrumusețare a ora
șelor, să vegheze, ta 
buna folosire a fon-: 
durilor alocate admi
nistrației locale, să 
manifeste intransigen
ță față de lipsuri și 
deficienței

Din prezența masivă 
a oamenilor muncii la 
adunările de alegeri, 
din angajamentele ce
lor aleși de a ridica 
pe o treaptă superioa
ră activitatea și efica
citatea organelor pu
terii locale se des
prinde un puternic 
sentiment de respon
sabilitate colectivă ide 
întărire a legăturii ^in
disolubile între ; popor 
și puterea revoluțio
nară. :

sănătății în guvernul cam- 
a fost efectuată o rema-

ministru, Son Sann, a 
ministru

Poemul simfonie 
„Octombrie64

Compozitorul sovietic Dmitri Sos- 
takovici a terminat poemul simfo
nic „Octombrie**, 
sacrat celei de-a 
statului sovietic,
dirijată de fiul său Maxim.

pe care l-a con-
50-a aniversări a

Simfonia va fi

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Procurorul districtual din New 
Orleans, Jim Garrison, a reafirmat 
în cadrul unui interviu că pre
ședintele Kennedy a fost asasinat 
de către foști membri ai Agenției totuși că nu 
Centrale de Investigații (C.I.A.) și 
ai unor organizații extremiste din 
S.U.A. El a subliniat că C.I.A. cu
noaște numele conspiratorilor, dar 
încearcă să ascundă adevărul pen
tru a nu deveni astfel complice la

acest asasinat. Jack Ruby, a arătat 
Garrison, îl cunpștea pe Oswald 
și l-a ucis pentru a-h împiedica să 
dezvăluie vreun nume.

Procurorul Garrison a subliniat 
există nici o probă 

care să dovedească că personalități 
oficiale ale C.I.A. ar fi implicate 
în acest complot, dar o dată aten
tatul comis, C.I.A care cunoștea 
numele asasinilor a făcut totul pen
tru a ascunde faptele și a deforma 

- adevărul . , ■ , . •

și politice, 
o adevă- 

de forma-

VICTOR STAMATE 
corespondentul ■ 

Agerpres la Havana

Furtună violentă în regiunea Belgradului
Corespondentul Agerpres, N. 

Plopeanu, transmite: Luni seara, 
asupra regiunii Belgradului s-a a- 
bătut o furtună violentă însoțită 
de ploi torențiale cu grindină și 
descărcări electrice. In numai 35 
de minute, cît a durat furtuna, 
au căzut 84 litri de apă pe m p.

natural n-a mai avut loc 
de ani. Autoritățile muni- 
au luat măsuri urgente 
refacerea străzilor, evacua-

MARI INUNDAȚII 
ÎN MEXIC

Se consideră că un asemenea fe
nomen 
de 70 
cipale 
pentru
rea apei, refacerea legăturilor te
lefonice și restabilirea circuitelor 
electrice.

Dezbateri interesante Ia 
privind pericolul fumatului 
asupra sănătății oamenilor

conferința mondială

La New York s-au deschis lucrările conferinței mondiale privind 
pericolul pe care îl prezintă consumul de tutun pentru sănătatea oa
menilor, la care participă 485 de medici, savanți și personalități gu
vernamentale din 35 de țări. Luînd cuvîntul 
senatorul Robert Kennedy a criticat industria 
arătînd că „ea se joacă cu viețile umane pentru

In intervenția sa, dr. Cuyler Hammond, de 
cană de luptă împotriva cancerului, a prezentat 
vind efectele dăunătoare ale fumatului asupra 
citat un studiu efectuat de societatea americană de luptă împotriva 
cancerului asupra a 447 196 voluntari, fumători și nefumători, din care . 
au rezultat următoarele concluzii privind raportul dintre numărul de 
țigări fumate zilnic și durata vieții. In prezent, un bărbat în vîrstă 
de 25 de ani va trăi în medie 73,6 ani dacă nu fumează, față de 69 
ani pentru cel care fumează 9 țigări pe zi, și 65,3 ani pentru cel care 
fumează 40 de țigări sau mai multe zilnic. Potrivit aceleiași statistici, 
peste 19 la sută din nefumători, avînd în prezent vîrsta de 25 de ani, 
vor ajunge la vîrsta de 85 de ani.

în cadrul conferinței, 
țigărilor din S.U.A., 

cîștiguri financiare", 
la Societatea ameri- 
o serie de cifre pri- 

vieții oamenilor. El a

Peste 50 000 hectare de pă- 
: mint sînt acoperite de ape și 

aproximativ 45 000 de persoane 
sinistrate ca urmare a grave
lor inundații ce au avut loc in 
statele mexicane Nayarit și 
Guanajuato. Autoritățile au or
donat să fie trimise ajutoare 
sinistraților.

In nord-estul Mexicului, o- 
rașul Nezahualcoyot este de 
asemenea inundat, aproape 
100 000 de persoane fiind obli
gate să-și părăsească locuin
țele.

'X

Y

deveni. în mod automat

• Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, a ra._ 
tificat un amendament constituțio
nal care prevede că împărăteasa 
Farah va
regent în cazul absenței temporare 
sau permanente a suveranului, Ea 
va avea acest drept pînă la data 
cîrid prințul1 moștenitor Reza, ac
tualmente în vîrstă de 6 ani, va 
împlini 20 de ani.
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