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Preocu- |

pări actuale
la„ Amafilm"

ff^espre producțiile 
cinemaclubului din 

Lupeni — îndrăgitele 
scurtmetraje — s-a scris 
în repetate rînduri în 
paginile ziarului. Scurt- 
metrajele, realizate de 
fecundul colectiv de a- 
matori ai frumosului de 
la clubul din Lupeni, sînt 
întotdeauna așteptate cu 
legitimă nerăbdare de

public. In zilele care ur
mează, după cum am 
(ost informați, colectivul 
„Amafilmului" va 
zenta publicului 
mare admirator al 
de-a șaptea arte, 
strădaniei din
timp. Pentru a veni 
sprijinul 
vă prezentăm, în cîteva 
rînduri, noile producții •

pre- 
local, 
celei 
rodul

ultimul 
în 

spectatorilor,

Halva

Lupeni bine realizai artistic, iii-

Jiuliil" (regia ing. Augus- 
exprimă pe peliculă 
dintre iubitorii artei 
bazinul Văii Jiului.

„fruc- 
clne-

și politețe
Magazinul alimentar din car

tierul Car păți. La raionul de 
dulciuri — aglomerație. Sosise 
halva. Vînzătoarea de la a- 
cesl raion. Șerbănescu Juliana, 
probabil pentru a nu-și de
ranja manichiura, 
decît pe cei care 
hăr, bomboane și 
tesuri. Celorlalți

nu servea 
solicitau za- 
alte delica- 

le-a propus, 
Și oame-senina, să aștepte.

nii (ce să tacăl) așteptau. Ci- 
a rugat-o cealaltă

îndeajuns de
raul color ,,Consfătuirea cineaștilor ama
tori din Valea 
tin Ardeleanu) 
tul" discuțiilor 
matografice din

@ ,,Schimburile de experiență cu 
maclubul din Oțelul Roșu" 
Cornel) este o peliculă alb-negru, 
în urma fructuoasei colaborări cu 
bănățeni.

0 ,,Carnaval la noi" este 
portant film în culori la care

cine- 
Rusu(regia 

realizată 
cineaștii

cel
se

mai im* 
lucrează.

Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., Mihai Ca
lea, secretai al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, sef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cadrul întîlnirilor a avut 
loc un schimb de păreri asu
pra dezvoltării legăturilor de 
prietenie dintre 
partide, precum și 
blemelor actuale 
comuniste și ale 
naționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă calda, de în
țelegere reciprocă.

Marți, tovarășul 
Ceaușescu, secretai 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația Partidului Comunist 
din Belgia, formală din tova
rășii Joseph Turf, membru al 
Biroului 
C.C. 
bert 
C.C. 
face
cialistă România.

In cursul aceleiași zile, 
legația P.C. din Belgia a 
vut convorbiri cu tovarășul
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al

litate : regia și sonori
zarea — ing, Augustin 
Ardeleanu; scenariul și 
imaginea — Iosif Tell- 
tnann; maiștrii de lumini 
- Simonis Fredi și Hu- 

da Mihai;. coregrafia — 
Emanuela Luca; costu
mele — Elisabela Komii- 
ves; scenografia — prof. 
Costea Simion. Dintre 
interpreți amintim pe 
Regul Adalbert, Regul 
Erika, Biju Maria, Biju 
Georgeta, Florea Rodica, 
Șerban Rodica, Ovidiu 
Florescu, Viorel Maca- 
rie, Armeanu Constan
tin și Aurica Racz. Deci, 
un scurt film artistico- 
documentar. Restul de a- 
mănunte, la... premieră.

Cei 23 membrii 
neclubului promit 
prima decadă a 
februarie, aceste 
vor fi gata pentru 
nirea cu publicul.

V. TEODORESCU

al 
de 
al

Politic, secretar ai 
P.C. din Belgia, și Al- 
Coninck, secretar al 
P.C. din Belgia, care

o vizită în Republica Ss-

de
d

cele doua 
asupra pro- 

ale mișcării 
vieții inter-

IN LUCRU Pt WffEM
12 blocuri cu
700 apartamente

can, blocul F 1 cu 9 etaje și 
40 apartamente se allă deja 
la finisaj interior iar blocu
rile G 4 cu 60 apartamente și 
G 3 cu 15 apartamente în pli
nă zidărie. De asemenea, la 
Lupeni se află în glisare blo
cul A 6, iar la Petroșani se 
lucrează la finisaje interioare 
pe unele nivele la blocul 
B 3 b.

Șantierele din cadrul grupu
lui II au pus In lucru pînă a- 
cum un număr de 12 blocuri 
însumînd 700 apartamente noi. 
Astfel, la Petrila se execută 
blocurile D 4, D 7, D 8 .și 
D 9 — fiecare avînd cîte 31 
apartamente. Pe șantierul Vul-

ai ci
că, în 

lunii 
filme 
intîl-apare întreg 

de animatori
In

dam
pre acest din urmă film : ai cineclubului din loca-

cele ce urmează pe generic 
cîteva detalii des- mănunchiul

0 întrebare
Centrală termică 
de mare 
capacitatecătre tinerii din Uricani

CE FACEȚI ÎN
TIMPUL DUMNEA-

termine cu scan- 
bătaie. Deși clu- 
in aceeași clădi- 
miliția, mi se o-

se
Și
e 

cu
In prima jumătate a lunii ia

nuarie, constructorii din Pe
troșani, au pus în luciu o pu
ternică centrală termică, ce va 
avea 12 cazane și va asigura 
căldura necesară blocurilor 
B 1 b, B 1 c, B 1 d, care ur
mează să fie predate în folo
sință în acest an. La această 
centrală amplasată 
pîrîului Slătinioara,

- săpate deja gropile de. funda
ții, s-a turnat betonul si mon
tat armăturile de fier pentru 
cadrele de susținere, de beton 
armat a centralei. Tot aici, va 
fi construit si un drum de ac
ces.

Alîl economic cit si 
din punct de vedere so
cial și urbanistic Uri- 
caniul se maturizează în 
continuu. Orașul nou se 
va îmbogăți și în 1968 
cu un complex social, 
un bloc turn care-i voi 
întregi tabloul urbanis
tic. Odată cu dezvolta
rea urbanistică, crește 
și populația orașului.

In acest oraș tînăr, 
cum e firesc, trăiesc și 
multi... tineri. Numai la 
E. M. Uricani lucrează 
peste 400. întrebarea pe 
care am pus-o mai mul
tora este următoarea : 
ce posibilități li se ofe
ră în aceste lungi seri 
de iarnă,, după orele de 
serviciu, pentru a se 
distra, pentru a se re
crea și în același timp 
pentru 
Să le 
tor va 
rerea :

BEMBE PETRU, 
tuș mecanic la 
rui V :

„Cei mai mulți
din orașul nostru își pe
trec timpul liber intr-un 
mod monoton, stînd în 
casă, fără vreo ocupație. 
Cauza ? Activitatea clu
bului e ca și inexistentă. 
La film de asemenea nu 
ne ducem pentru că sala 
cinematografului 7 No
iembrie nu este încălzi
tă cum trebuie și e frig

duc la club

VOASTRA LIBER?

reuniune sau bal care să 
nu 
dai 
bul 
re
cupă nici un milițian de 
ordine".

BEREȘ MIHA1, vago
netar sectorul III:

„Uneori mă
să vizionez programul 
la televizor, 
cauza gălăgiei din sală 
de cele mai 
plec fără a 
siunea pînă

Dar din pe malul 
au fost

însă sînt organizate abia 
ia cîteva luni, joile de 
tinerel la fel. Și chiar 
atunci cînd au loc re
nunț la ele din cauza 
unor scandalagii, bă
tăuși. La Uricani nu e

multe ori 
vedea «mi

la capăt".
vrâzătoare, de „Băuturi ,
să-și ajute colega. Săritoare, 
aceasta i-a acordat sprijinul. 
Dar, și ia raionul acesteia au 
sosit cumpărători. S-a retras, 
cum e și firesc. Oamenii caro 
doreau halva și-au pierdut, 
intre timp, răbdarea. Și au în
ceput să-i ceară lulianei să-i 
servească. Că n-au timp de 
pierdut. Contrariată de atitu
dinea vînzăloarei, o cumpără
toare i-a pretins acesteia, nu 
prea -politicos, să-și iacă dato
ria. Și, pentru un „tu", care 
a deranjat-o mult pe vinză
toare, s-a iscat cearta. Pînă 
la urmă, convinsă de alții că 
și halvaua trebuie distribuită 
„așteptătorilor" i-a servit to- 

de favoarea mani-

dedic o 
timpul 
Urmez 

liceu —
frecventă.

P. BREBEN

(Cont. în pag. a 3-a)

V. T.

lăcă 
secto-

ea, oricare ar ii si- 
reiațiile, preocupări- 

aceeași.

să 
unde, 
umărul la amena- 
unui patinoar".

mare 
liber 
clasa 
curs 

Mi-ar
mult să 

insă n-am 
popicăria a fost

a se cultiva ? 
dăm cuvîntul cî- 
să-și spună pă-

tineri

de tremuri cu paltonul 
in spate. In ce mă pri
vește, îmi 
parte diD 
învățăturii, 
a IX-a la 
fără
plăcea foarte 
joc popice 
unde : 
desființată".

RENGHEȘ CRISTIAN, 
ajutor miner sectorul I :

„Făcînd parte din fan
fara minei 
ber merg 
Mi-ar mai 
timp să fac 
place 
n-am 
pune 
jarea

CARAMETE ANTONIE, 
lăcătuș sectorul V:

„Simt nevoia uneori 
să dansez. Reuniunile

in timpul li
la repetiții, 
rămine însă 
și sport. Jmi 
patinez, dar 
Bucuros as

Vor crește halde de zgură 
în jurul centralelor termice ?

tuși, în... 
chiu rei I

Se zice 
tuațiile,
le, politețea rămine 
Solicitudinea nu trebuie nici- 
cind să difere. Pentru că ține 
de același sentiment profund 
pe care-1 definim POLITEȚE. 
Chiar dacă halvaua „jigneș
te" miinile.

Puternicele motoare 
care acționează la puțul 
cu schip de mina
Lonea.

Odată < 
dernă a < 
peisajul 
îmbogățit 
ment : 
încălzire, 
acestor centrale 
un adevărat păienjeniș 
conducte care aduc în apar
tamente o căldură plăcută, 
odihnitoare, apă 

Acest atribut 
ției s-a dovedit 
puțin în cazul 
termice din Valea Jiului, de 
anumite neajunsuri cărora 
nici I.L.L. și nici organele in 
sarcina cărora cade gos
podărirea și curățenia ora
șului, nu le-a găsit încă o 
rezolvare corespunzătoare.

Nu ne vom referi deocam
dată la cantitățile industriale 
de fum debitate de coșu
rile acestor termocentrale 
deși este cert că o mai bună 
conducere a arderii combus
tibilului în cazane, o 
ficare corespunzătoare 
chistilor pot concura 
stantial la evitarea 
mare măsură a 
atmosferei bazinului, 
punem insă atenției edililor 
orașelor noastre, 
tratiei I.L.L. o 
mult mai simpla, dar care 
a apărut drept consecință a 
nerespectării cerințelor cu
rățeniei localităților.

Este vorba 
înconjurător 
termice. Iată, 
cazul celei mai noi centrale 
termice din Petroșani, con
struită pentru încălzirea blo-

cu dezvoltare mo- 
orașelor Văii Jiului, 
noilor 

t cu i 
centrala

Din

cartiere s-a 
un nou ele- 

i termică de 
instalațiile 

se ramifică 
de

caldă.
al civiliza- 

legat, cel 
centralelor

calî- 
a (o- 
sub- 

într-o
poluării 

Su-

adminis- 
problemă

de aspectul 
al centralelor 
de exemplu,

curilor înalte din vecinătatea 
Casei de cultură. Construcția 
centralei este modernă, dar 
în jurul ei se află In creș
tere o adevărată... haldă de 
zgura. întrucît centrala e 
amplasată chiar în inima 
orașului, e lesne de înțeles 
că acumularea acestor depo
zite de cenușă în imediata 
vecinătate a blocurilor de 
locuințe nu este nici sănă
toasă și nici aspectuoasă. 
Depozite de zgură pot fi 
văzute vreme îndelungată și 
în jurul celorlalte centrale 
termice din cartierele Car- 
pati și Aeroport Petroșani, 
din Lupeni, Petrila. în spa
tele Casei de cultură din 
Petroșani, care are centrală 
de încălzire proprie, se află 
un spațiu asfaltat destinat 
initial parcării automobilelor. 
Destul de frecvent și pe pe
rioade destul de lungi acest 
spațiu e ocupat de grămezi 
de cărbune. Numai un ochi 
insensibil poate tolera ală
turi de marmura 
acestui maiestuos 
tural, asemenea 
cărbune.

Cauza acestei 
poate fi decît
I.L.L. și prea larga îngăduin
ță a secțiilor de gospodă
rire din cadrul sfaturilor 
populare, in sprijinul acestei 
afirmații vin și alte dovezi, 
în vara trecuta a fost intro
dusă în . reparație capitală 
centrala termică nr. 2 din 
cartierul Carpati. Strada din 
spatele blocului în subsolul 
căruia se afla cazanele a

cu 
de 
de 
le

de

și sticla 
edificiu cul- 
grămezi de

situații nu
neglijența

explicat cum 
această situație 
ce toate centra- 

sînt încadrate 
Acti-

acestui personal nu

luat aspectul unui depozit de 
fier vechi provenit din ins
talațiile casate și tăiate 
oxigen. Aceste grămezi 
metal vechi au stat luni 
zile fără ca nimeni să 
deranjeze.

E greu de 
se menține 
din moment 
lele termice
cu personal suficient, 
vitatea 
se poate rezuma numai la în
treținerea focului și realiza
rea programului de încălzire. 
El trebuie atras, prin stabili
rea unor sarcini precise de 
serviciu, la menținerea unei 
curățenii exemplare în jurul 
clădirilor care adăpostesc 
centralele termice. Admini
strațiile cartierelor, conduce
rea I.L.L. trebuie să simtă 
răspunderea pentru această 
stare de lucruri și in acest 
sens are un cuvînt de spus și 
Inspectoratul pentru igienă. 
Căci dacă înlr-adevăr există 
preocupare se poale organiza 
transportul pe baza de pro
gram al zgurei provenite din 
combustia cărbunilor, se pot 
stabili măsuri concrete pen
tru 
Nu
stăm pasivi 
zăpada acoperă totul 
ne deranjăm numai 
măvară cînd se va declanșa 
clasica
Trăim 
de zi 
tenia

menținerea curățeniei, 
ne putern permite 

atîta timp 
și 

la

să 
cit 
să 

pri-

®cwpe

si
si 

lui
tot

lună a curățeniei, 
muncim în oraș zi 
aspectul lui, cură- ' 
trebuie sa ne pre- 
zi de zi.



STEAGUL ROȘU

CIFRELE

1968

IN ACEASTĂ PERIOADA LA UNITĂȚILE ECONOMICE 
DIN VALEA JIULUI S-AU DESFĂȘURAT ADUNĂRILE SALA
RIAȚILOR PENTRU ANALIZA ACTIVITĂȚII DEPUSE ÎN 
1967 ȘI DISCUTAREA CIFRELOR DE PLAN PE ANUL 1968.

PAGINA DE FAȚĂ O CONSACRAM ACESTEI PRO
BLEME.

Factorul timp
In comparație cu anul tre

cut, volumul producției plani
ficate a E. M. Aninoasa crește 
în anul 1968 cu 20 000 tone de 
cărbune, ajungînd la 940 000 
tone. Raportat însă la realiză
rile din anul 1967, în care s-a 
înregistrat o rămînere în ur
mă de 32 000 tone, sporul real 
de producție în anul 1968 se 
ridică la 52 000 tone. Sporirea 
volumului producției urmează 
să fie obținută pe baza crește
rii randamentelor la 1,580 tone 
pe post, iar prețul de cost al 
cărbunelui va fi redus cu 8,90 
lei pe tonă fată de nivelul rea
lizat în 1967. Iată deci o creș
tere substanțială, căreia tre
buie să-i corespundă un veri
tabil salt calitativ în activita
tea întregului colectiv al ex
ploatării.

Factorii determinant! ai a- 
cestui salt calitativ au stat în 
centrul atenției adunării re
prezentanților salariaților mi
nei pentru dezbaterea cifrelor 
de plan pe 1968.

Evident, sînt cunoscute prin
cipalele cai de redresare a 
producției minei Aninoasa, de 
ridicare a ei la nivelul noilor 
sarcini : functionarea la para
metrii proiectați a verigilor 
de transport ale complexului 
sud, îmbunătățirea aprovizio
nării și deservirii brigăzilor, 
folosirea intensivă a liniei ac
tive de front, creșterea vite
zei de avansare a abatajelor și 
a celorlalte lucrări miniere 
etc. însuși planul de măsuri 
tehnico-organizatorice aprobat 
de adunare constituie un am
plu program de perfecționare 
a procesului de producție, de 
punere în valoare a importan
telor rezerve de care dispune 
mina în scopul realizării in
dicatorilor planului.

Numeroase prevederi ale 
planului M.T.O., dezbaterile 
care au avut loc în cadrul a- 
dunării au subliniat, între al
tele, necesitatea folosirii cu 
maximă eficientă a timpului de 
lucru — factor hotărîtor me
nit să sporească substanțial 
realizările colectivului. Ingine
rii Niță Eugen, șeful sectoru

lui III, Andreescu Florin, șeful 
sectorului V investiții și-au 
fixat drept obiectiv să organi
zeze activitatea brigăzilor pe 
bază de grafic ciclic, mijloc 
eficient de eșalonare în timp 
a operațiilor la locurile de 
muncă, în scopul obținerii anei 
productivități ridicate.

Munca minerului devine 
spornică atunci cînd el are po
sibilitatea să lucreze tot timpul 
la ort, fără întreruperi, fără 
așteptări. Această cerință im
pune, arăta tov. Solcan Iosit 
din sectorul IV, o bună de- H 
servire a minerilor cu scule. | 
Ori, în această privință,, la mi
na Aninoasa există încă defi
ciențe. Sînt cazuri cînd bur- 
ghiile stau cu săptaminile la 
ascuțit, în timp ce minerii le 
duc lipsa în abataje. Florile de 
sfredel armate cu aliaje dure 
sînt foarte puține — cîte una 
pe schimb în abataj. In ase
menea condiții perforarea gău
rilor care necesită un mare 
volum de muncă, ia prea mult 
timp. Așa cum de altfel s-a 
cerut, este necesar să se ia 
măsuri de îmbunătățire a de
servirii brigăzilor cu sfredele 
de mină.

In planul M.T.O. s-au pre
văzut cîteva măsuri importan
te menite să dea minerilor po
sibilitatea de a folosi timpul 
de lucru cu eficientă sporită. 
S-a < stabilit sarcini privind 
concentrarea producției în aba
taje mai puține, dar de marc 
capacitate și bine aprovizio
nate, bine deservite, astfel în- 
cît brigăzile să poată munci 
din plin. Pe de altă parte, unul 
din principalele obiective pe 
acest an ale organizării știin
țifice a producției și a muncii 
constă în elaborarea celor mai 
eficiente măsuri în vederea a- 
provizionării corespunzătoare 
tehnico-materiale a brigăzilor, 
extinderii normării tehnice si 
a lucrului în acord, plasării a- 
batajelor etc. — măsuri care 
vor duce la folosirea eficientă 
a timpului de lucru și, impli
cit, îndeplinirea ritmică a tu
turor indicatorilor planului.

I. B.

j Țnul din cei mai buni briga- 
dieri de la Petrila, minerul 

Enache Chiriță a cerut, in cadrul 
dezbaterii cifrelor de plan pe 1968, 
ca salariatii să lie informați ope
rativ asupra realizării planului in 
schimbul respectiv.

Această măsură răspunde unei 
cerințe imperioase, anume cunoaș
terea operativă a felului in care 
s-a muncit in schimbul respectiv, 
luarea operativă a măsurilor pen
tru recuperarea rămlnerilor in ur
mă și Îndeplinirea ritmică a planu
lui. Mai ales in sectoarele miniere

INFORMARE 
OPERATIVĂ 
ASUPRA 
REALIZĂRII 
PLANULUI

posibil.

subterane, unde realizarea planu
lui e condiționată nu numai de 
numărul de vagonete Încărcate, ci 
și de greutatea medie, de penali
zările pentru depășirea conținutu
lui admis de steril etc., informarea 
operativă asupra realizării planu
lui constituie un puternic factor 
mobilizator.

Acest lucru este perfect
Dispecerii exploatărilor miniere În
registrează din oră în oră produc
ția extrasă citit pe sectoare cit și 
la nivelul Întregii exploatări, ceea 
ce ie dă posibilitatea ca la cîteva 
minute după terminarea programu
lui de lucru să Încheie bilanțul 
schimbului. Acest bilanț, exprimat 
In cifre sintetice, trebuie adus ope
rativ la cunoștința colectivului.

Simplă, realizabilă, dar de 
eficacitate, această măsura va 
tribui la realizarea ritmică a 
nului, la Întărirea răspunderii 
tru activitatea economică a 
tații.

mare 
con- 
pla- 
pen- 
uni-

SĂ
CREAS
CĂ
PRODUC
ȚIA PE 
ABATAJ

Exploatarea minieră Vulcan nu a 
realizat în anul 1967 sarcinile de plan 
la indicatorii principali. A rămas 
datoare cu 28 806 tone de cărbune la 
activitatea de producție și cu 2 711 
ml la lucrările de pregătire. Cauzele 
au reeșit în parte din darea de 
seamă prezentată adunării genera
le a reprezentanților minei de că
tre tov. ing. Popeanăș Dumitru, șe
ful exploatării, precum și din dis
cuțiile pe marginea cifrelor de plan 
pe anul 1968 supuse dezbaterii co
lective.

Șeful exploatării a arătat că nu 
a existat preocupare suficientă din 
partea conducerii sectoarelor și a 
personalului mediu tehnic în orga
nizarea locurilor de muncă. Astfel, 
plasarea efectivelor nu s-a făcut

în concordanță cu capacitatea nor
mală a liniei de front, iar întreți
nerea căilor de acces și aeraj în 
subteran a lăsat de dorit ceea ce 
s-a soldat cu numeroase stagnări 
în producție. Intr-adevăr, numai în 
stratul 3 producția obținută zilnic 
pe abataj diferă de la un sector la 
altul, în funcție de modul în care 
abatajele au fost dirijate. Exemplu :

— Sectorul I, cu un număr de 
2,19 abataje în medie, a extras zil
nic o producție de 93 tone cărbune 
pe abataj;

— Sectorul II, cu 4,90 abataje în 
medie, a extras zilnic 95 tone 
pe abataj;

— Sectorul VI, cu 6,06 abataje 
în medie, a extras o producție zil
nică de numai 90 tone pe abataj.

Mai este de mirare că din cele 12 
luni ale anului 1967 mina Vulcan a 
realizat planul doar în 4 luni ? Mi
nerii care au luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor au dezvăluit și 
alte cauze care au creat obstacole 
în munca brigăzilor. Lemnul verde 
îngreunează mult munca noastră - 
a spus minerul Creangă loan — nu 
este corespunzător pentru armare.

Minerul șef do brigadă Cerceza 
Vasile s-a referit la faptul că pen
tru întreținerea 
narea mașinii de 
a primit indicații
ducerea sectorului, deși a solicitat 
aceasta de nenumărate ori. De alt
fel din cele 6 mașini de încărcat cu

și functio- 
încărcat nu 
de la con-

MAI MULTĂ FORJĂ Șl LUMINĂ
Anul 1967, al doilea al cincina

lului, a fost rodnic pentru între
prinderea Electro Centrale* Paro- 
șeni. Mobilizați de organizațiile de 
partid, energeticienii au găsit ca
lea de a ieși din impasul anilor tre- 
cuti, au strîns rîndurile și au îns
cris lună de lună în grafice rezul
tate bune. Bunăoară, în 1967 s-au 
produs 2 198 180 MWh, reprezen- 
tînd o creștere cu 255 000 MWh fa
ță de producția anului 1966.

Realizările au 
fost obținute pe 
baza creșterii 
substanțiale a in
dicelui de dispo
nibilitate a agre
gatelor, realizării 
lună de lună a 
măsurilor din pla
nul M.T.O., spori
rii exigentei salariaților în deservi
rea și exploatarea mașinilor și in
stalațiilor, îmbunătățirii disciplinei 
muncii.

Darea de seamă prezentată de tov. 
ing. Alexandru Rebreanu, directo
rul l.E.C. Paroșeni, la adunarea re
prezentanților salariaților întreprin
derii care a dezbătut cifrele de 
plan pe anul 1968, a cuprins și alte 
realizări obținute de energeticieni 
în anul trecut, a prevăzut și alte 
obiective de realizat în anul 1968 
cum ar fi reducerea la maximum 
a termenelor de reparații la agre-

gate, evitarea pe cît va fi posibil a 
avariilor sau a deranjamentelor, 
întărirea disciplinei muncii.

Privite prin prisma documentelor 
Conferinței Naționale a P.C.R., din 
6—8 decembrie 1967, aceste sarcini 
sînt realiste și la îndeplinirea 1.x 
va trebui să ne aducem fiecare 
partea de contribuție, au spus în 
cuvîntul 
printre care : 
Pătrașcu, Eugen

Obiective 1968
0 1 852 000 MWh, din care 

Paroșeniul 1 804 000 MWh.
© 500 000 lei economii la 

prețul de cost.
Q 1 la sută creșterea pro

ductivității muncii.

t

pentru 
nu sînt

Vulcan 
mult

care este dotată mina, în cursul a- ft 
nului 1967 nu au funcționat decît 9 
trei mașini. ®

Mai multi șefi de sectoare au a- s. 
ratat că mina Vulcan dispune de® 
însemnate rezerve interne 
creșterea producției dar ele 
valorificate suficient.

In fața minerilor din 
în anul 1968 sarcinile sînt
sporite față de anul trecut :

$ 1 200 000 lone de cărbune.
@ 10 000 m 1 lucrări minie

re de pregătire.
© O productivitate de 1.460 

tone/post.
© Reducerea prețului de 

cost al cărbunelui cu 6,89 lei 
pe tona extrasă.

Pentru realizarea acestor indica
tori e necesar ca personalul mediu 
tehnic al sectoarelor, șefii de sec
toare și conducerea exploatării 
să-și îndrepte atenția in mod deo
sebit asupra dirijării optime a a- 
batajelor, asupra aprovizionării co
respunzătoare a locurilor de mun
că, intensificării mecanizării, astfel 
îneît să se creeze toate condițiile 
pentru realizarea angajamentelor 
luate în adunarea reprezentanților 
minei : 3 000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan, creșterea produc
tivității muncii cu 40 kg/post și e- 
conomll la prețul de cost de peste 
600UU0 lei.

I

I. MUSTAȚA

vorbitori 
Gheorghe 

și Tiberiu 
contabilul 
întreprin-

lor mai multi 
inginerii 

Traistă 
Erșek, 
șef al 
derii, Miron Serb, 
Alexe Zamfira, 
șeful serviciului 
aprovizionare.
' Sigur că înde
plinirea sarcinilor 
ce ne stau în față 
în acest an de-

unor paralelisme 
stabilite atribuțiuni 
fiecare secție, ser-

între care șeful de

pind în primul rînd de noi, a spus 
inginerul Popescu loan de la sec
ția reparații. Vreau să subliniez 
însă cîteva probleme pe care vp' 
trebui să le avem mereu în aten
ție. Pentru executarea operativă și 
de calitate a reparațiilor și, deci, 
pentru mărirea gradului de func
ționare a agregatelor, va trebui să 
continuăm cu mai multă răspunde
re acțiunea de perfecționare a bri
găzilor de lucru pe specialități, iar 
pentru evitarea 
în muncă să fie 
precise pentru 
viciu, atelier.

Alți vorbitori,
tura de la secția combustibil, loan 
Maier, electricianul Vasile Maioga, 
inginerul Constantin Ungureanu, 
șeful secției epurare chimică, ex- 

. primîndu-și convingerea că sarci
nile de plan pot fi îndeplinite și

1 chiar depășite, au ridicat și unele 
probleme privind ușurarea muncii 
și operativitatea unor lucrări. Ast
fel, în depozitul de cărbune sînt 
necesare' reflectoare mai puternice, 
deoarece lumina redusă poate ge
nera accidente. Tot la secția com
bustibil se duce lipsă de manevran- 
ți de' vaqoane, bine calificați. Insta
larea unor dispozitive de ridicat 
deasupra motoarelor do la mori și 
a unei conducte de aer comprimat 
la grupul do 150 MW, înlocuirea 
automatelor de la greifere cu auto
mate în' ulei ar ușura munca elec
tricienilor, iar funcționarea unui 
laborator uzinal în sala ca/.anelor 
ar facilita activitatea lucrătorilor 
de la epurarea chimică.

In încheiere a luat cuvîntul tov. 
Traian Blaj, membru al biroului 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. Istoricele documente ale 
Conferinței Naționale a P.C.R., vor 
trebui să constituie linia directoa
re a activității dv., a spus vorbito
rul. Este necesară continuarea 
ganizării MîintifiCG a producției 
a muncii respectarea întocmai
planului d»-» măsuri tehnico-orqani- 
zatorice, întărirea disciplinei.

D. GHEONEA

or- 
si 
a
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.. €& al P. €
din Cuba a demascat
osi grup fractionist

Tovarășii Gheorghe Apostol și Vasile Vlad 
au sosit la Phenian

HAVANA 30 — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : ziarul „Granma" din 29 ianua
rie a anunțat că în zilele de 24— 
26 ianuarie la Havana a avut loc 
Plenara Comitetului 1 
Partidului Comunist 
„Scopul principal al 
subliniază ziarul — a 
narea, analizarea și adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare față de un 
mic grup de elemente, conduse și 
inspirate de Anibal Escalante, care, 
timp de doi ani, a desfășurat în 
cadrul partidului o activitate anti
partinică și antirevoluționară".

Plenara a hotărît să excludă din 
C.C. al partidului și din rîndul

Alarma

Central al 
din Cuba, 
plenarei *— 

i fost exami-

în fata tribunalului Revolu- 
pe Anibal Escalante și pe 

membri
pentru a 
comise.

ai grupului frac- 
răspunde de de-

fost discutate, de

PHENIAN 30 (Agerpres). — To
varășul Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășul Vasile Vlad, 
șeful secției relații externe a C.C.

al P.C.R., au sosit marți dimineața 
la Phenian, unde, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vor face o vi
zita de prietenie.

Situația din Orientul Apropiat■

hc- 
tri-

asupra relațiilor sovieto- 
pentru a căror
sovietic se

dezvoltare
pronunță

caracterul

la Denver
DENVER 30 (Agerpres). — 

Un singur gangster înarmat a 
reușit luni să țină în stare de 
alarmă întregul oraș Denver, 
capitala statului Colorado 
(S.U.A.), șj să sfideze, timp de 
șapte ore, sute de 
locuitori lansați în

El a furat, pe 
luat

a parcurs peste 
pe străzile, bu- 
autostrăzile din 

înain- 
numai 

de

polițiști și 
urmărirea 
rînd, trei 

un număr

di-
au

© Forțele militare izraeliene au 
asupra unor vedete pe Canalul

deschis focul 
de Suez

© Un nou incident izraeliano-iordanian

ratificat 
de a nu 
Consfătuirea

membrilor de partid pe Ramon 
Calcines, sa excludă din C.C. al 
partidului pe Jose Matar și să tri
mită 
ționar
ceilalți 
ționist
lictele

La plenară au
asemenea, probleme privind dez
voltarea economiei cubane, legătu
rile economice ale Cubei cu țările 
slab dezvoltate, situația internațio
nală și mișcarea revoluționară.

Comitetul Central a 
tarîrea Biroului Politic 
mite o delegație la
de la Budapesta a unor partide co
muniste și muncitorești. Plenara a 
adoptat, de asemenea, o declarație 
de sprijin și solidaritate cu R.P.D. 
Coreeană.

In cadrul Plenarei, Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C, Cu
ban, a prezentat un amplu raport.

NÎOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Moscova a fost dată publicității de
clarația adresată de guvernul 
U.R.S.S. guvernului Japoniei în 
care se arată că Japonia s-a anga
jat pe calea acordării unui ajutor 
direct și fățiș Statelor Unite în în
făptuirea planurilor lor agresive 
în Vietnamul de sud, ceea ce poa
te avea „cele mai nefaste rezulta
te" pentru țările Asiei. Aceste ac
țiuni, se arată în declarație, nu 
pot, firește să nu aibă o influentă 
negativă 
japoneze 
guvernul 
neabătut.

Declarația subliniază 
politic al acordului semnat de pre
ședintele Johnson și de primul mi
nistru Sato pentru construcția în 
comun în Vietnamul de sud a unei 
rețele de televiziune ca parte a 
planului general de înăbușire a 
luptei de eliberare națională a po
porului vietnamez. Se atrage aten
ția asupra faptului că Japonia a 
acceptat oficial ca porturile sale 
să fie folosite de navele atomice 
ale flotei a 7-a americane, care 
participă la operațiunile de luptă 
în fața litoralului vietnamez.

VIETNAMUL DE SUD

Unitățile patriotice au lansat 
concomitent atacuri fără precedent

CAIRO 30 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N. informează că forțele 
militare izraeliene au deschis marți 
dimineața 
dote ale 
de Suez, 
inspecție 
naiului. 1 
misiunea 
din calea cargoului american ,,Ob
server", blocat încă din iunie 1967 
în lacul Timsah. Căpitanul cargou
lui ceruse permisiunea autorități
lor administrative ale Canalului de 
a ieși spre Mediterana, pentru ca 
vasul, care necesita o serie de re
parații, să poată ajunge mai repe
de la țărmul european. In urma 
incidentului, anunță agenția Fran
ce Presse, cele patru vedete s-au 
înapoiat în portul din lacul Tim
sah.

i focul asupra a patru ve- 
administrației Canalului 

care efectuau un tur de 
în partea de nord a Ca- 

Echipajul vedetelor avea 
de a depista obstacolele

ieie, purtătorul de cuvînt izraelian 
a declarat că forțele izraeliene au 
tras salve de avertisment, iar for
țele egiptene au ripostat cu focuri 
de automate în localitățile Ismaila 
si El-Kantara, la extremitatea nor
dică a Canalului. Purtătorul de cu
vînt izraelian a afirmat că, în 
cursul incidentelor, a fost distrus 
un tanc egiptean.

★

Un 
militar iorda- 
luni noaptea 

forte izraelie- 
iordanian Al-

*

— Marii 
și trimi- 
de presa

AMMAN 30 (Agerpres). 
purtător de cuvînt 
nian a anunțat că, 
și marți dimineața, 
ne au atacat satul
Baqura, din valea Beissan. Un băr
bat și un copil au fost răniți, iar 
trei case au fost avariate. Purtăto
rul de cuvînt nu a menționat dacă 
forțele iordaniene au replicat.

La rîndul său, un’ purtător de 
cuvînt izraelian a confirmat că în
tre forțele izraeliene și iordaniene 
din Valea Iordanului, la sud de 
lacul Tiberiada, au avut loc luni 
noaptea, în două rînduri, schimburi 
de focuri. El a precizat că patru
lele izraeliene au 
pentru a împiedica 
rabi care încerca 
danul.

TEL AVIV 30 (Aqerpres). — Un 
purtător de cuvînt izraelian a de
clarat, potrivii agenției France 
Presse, că un violent schimb de 
focuri de artilerie a avut loc marți 
dimineața între forțele izraeliene 
și egiptene în partea de nord a 
Canalului de Suez. Referindu-se la 
modul în care au început inciden-

de 122 mm ce au avut 
la 3 ianuarie pînă în 
chiar mai puternic de-

16 iulie anul trecut,

SAIGON 30 (Agerpres). 
dimineața, corespondenții 
șii agențiilor occidentale 
anunțau că după ce comandamentul
militar american și cel sud-vietna- 
mez au ordonat reluarea ostilități
lor încâlcind încetarea focului, u- 
nitațile Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud au 
lansat concomitent atacuri fără pre
cedent în 8 capitale provinciale din 
Vietnamul de sud, în special în 
cele în care se afla cele mai im
portante baze militare americane. 
Cele mai înverșunate lupte s-au 
dat la Pleiku, Da Nang și Nha 
Trang. Marți dimineața, transmite 
corespondentul agenției France 
Presse, pe străzile localității Plei
ku s-au dat lupte înverșunate între 
cele două companii de patrioți ca
re pătrunseseră în oraș și circa 7 
companii americane și saigoneze, 
care încercau să preia controlul a- 
supra orașului. La Nha Trang, pe 
coasta sud-vietnameză, 
raativ 
două 
truns 
cîteva
provinciei, două posturi de coman
dă saigoneze, stația de radio și ga
ra. O bătălie deosebit de violentă 
s-a desfășurat în plin centrul ora
șului pînă marți la prînz.

Protejați de tirul mortierelor lor,

deschis focul 
un grup de a- 
să treacă Ior-

mi 1 ioane 
de cinci 

dat lupte 
bombar-

încheierea sesiunii Uniunii
Europei Occidentaleși-a 

din
Al 
la

arestat, 
insă 

ostatici 
de 

ca- 
fost 
pa-

sa.
automobile, a 
de ostatici și 
400 kilometri 
levardele și
Denver și împrejurimi, 
te de a fi arestat la 
cîțiva kilometri de punctul 
plecare.

Aventura a început luni 
mineața, cînd doi bărbați
pătruns intr-un supermagazin 
cu intenția de a devaliza casa 
de bani. După ce un funcțio
nar a reușit să dea alarma, 
20 de minute mai tîrziu 
făcut apariția poliția. Unul 
gangsteri a fost
doilea s-a refugiat 
subsol, ținînd drept 
trei funcționari. Sergentul 
poliție Lawrence Norahan, 
re a coborît în subsol, a 
dezarmat și capturat, cei
tru ,,prizonieri" fiind obligați 
sâ-1 urmeze pe bandit.

Grupul a ieșit printr-o ușă 
dosnică din magazin, s-a ur
cat într-o mașină a poliției 
care a început o goană nebu- 

’ nă pe străzile orașului, cu si
renele de alarmă 
și cu o viteză de 
tri pe oră. La 15 
oraș, gangsterul a 
tă lumea să coboare, a oprit 
un alt automobil în care se 
aflau patru persoane și a por
nit din nou cu toată viteza. 
Automobilul fiind prea mic, 
banditul a oprit o camionetă 
a centrului medical al Univer
sității Colorado, în care a 
transferat pe prizonieri, în a- 
fara unuia ce a primit ordinul 
să informeze poliția să înce
teze urmărirea, în caz contrar 
ostaticii vor fi împușcați. Dar 
urmărirea a continuat cu par
ticiparea personală' a guver
natorului slațului Colorado, 
John Love, a 60 de automobile 
particulare și a unei duzini 
de mașini ale poliției. Un eli
copter semnala în permanență 
poziția mașinii în care se aflau 
gangsterul și ostaticii săi.

După-amiuză, goana s-a ter
minat bl usc. Gangsterul s-a o- 
prft, a așteptai apropierea ur
măritorilor și a predat revol
verul său polițistului Norahan, 
ținut pînă atunci prizonier. 
Ostaticii au fost eliberați.

declanșate
160 kilome- 

kilometri de 
obligat toa-

la
320 km nord-est de 
companii ale F.N.E. 
în oraș și au ocupat
ore centrul administrativ al

aproxi- 
Saigon, 
au pă- 
pentru

NIGERIA

Trupele federale controlează 
îi provincia CalaUar

LAGOS 30 (Agerpres). — In ur
ma ofensivei lansate în sectoarele 
Onitsha și Enugu trupele federale 
nigeriene și-au asigurat controlul 
asupra provinciei Calabar, situată 
la frontiera cu Camerunul, se a- 
rata într-un comunicat publicat de 
guvernul federal. In timpul ofen
sivei, menționează comunicatul, 
unitățile armatei federale au ocu
pat mai multe orașe, între care 
Udi, fost centru administrativ, si
tuat la 20 kilometri sud-est 
Enugu. Trupele federale au 
turat o cantitate însemnată de 
terial de război și muniții.

de
cap-
ma-

forțele patriotice au lansat în zorii 
zilei de marți asupra orașului și 
bazei americane de la Da Nang 
unul din cele mai puternice atacuri 
cu rachete 
loc aici de 
prezent și 
cît cel din
cînd pierderile în avioane și echi
pament militar suferite de ameri
cani au fost evaluate la 50 
de dolari. După ce timp 
ore, în cursul nopții, s-au 
grele la porțile orașului,
dînd în același timp baza aeriană 
și cartierul genei al al forțelor sai
goneze, grupuri de patrioți au pă
truns în perimetrul bazei și au pla
sat încărcături de explozive. Trimi
sul special al agenției France Pres
se, Bob Wildau, relata marți la 
prînz că au fost înregistrate pier
deri evaluate la 7 bombardiere de 
vînatoare și un mare număr de e- 
licoptere. Alte cinci avioane au fost 
serios avariate. Numărul exact al 
militarilor americani uciși nu este 
încă cunoscut.

Uniunii
care au 
ai Marii

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
lu capitala Belgiei au luat sfîrsit 
marți lucrările sesiunii 
Europei Occidentale, la 
participat reprezentanți
Britanii și celor șase țări membre 
ale C.E.E. Timp de două zile, parti- 
cipanții la această sesiune au dis
cutat probleme privind perspecti
vele relațiilor cu caracter politic 
și economic între „cei șase" și An-

glia, precum și relațiile dintre 
Piața comună și A.E.L.S.

Lipsa de la această sesiune a 
ministrului de externe al Franței, 
Couve de Murville, nu a putut du
ce la adoptarea unor hotărîri con
crete. Majoritatea delegațiilor par
ticipante s-au mulțumit să aștepte 
rezultatul întrevederii de la înce
putul lunii februarie dintre cance
larul Kiesinger și generalul 
Gaulle.

medical publicat marți de 
se arată că starea sănatâ-

• CAPETOWN. In buletinul
spitalul ,'Groote Shuur“ din Capetown 
Iii lui Philip Blaiberg este satisfăcătoare. El se află în a 28-a zi 
de convalescența.

WASHINGTON. — Președin-
S.U.A., Lyndon Johnson, a 
luni întrevederi cu secretarulavut

de stat, Dean Rusk, ministrul apă
rării, Robert McNamara, și cu alți 
membri ai Administrației, precum 
și cu o serie de foști membri ai 
guvernului american.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, George Cristian a declarat 
că întrevederile au fost consacra
te examinării situației din Viet
nam, precum și a situației create 
în urma capturării navei america
ne „Pueblo".

® HAIFA. — „Vom continua 
cercetările, oricare ar fi probele 
pe care le putem avea, chiar dacă 
nu mai există speranțe de a găsi 
în viață un membru al echipaju
lui", a declarat luni, înlr-o con
ferință de presă, comandorul 
Schlomo Erei, comandantul mari
nei izraeliene. Nu cunoaștem nici 
ce s-a întîmplat cu 
kar", nici locul 
spus el.

Erupția vulcanului 
Karîmski

2 000 de arestări în Bengalul de

submarinul „Da- 
accidentulul, a

vest
In timpul puternicelor manifestații care au avut 

cutta și în alte localități din statul Bengalul de vest, 
turării guvernului de stînga, autoritățile polițienești < 
1 000 de persoane. Agenția France Presse informează că totalul 
arestați în timpul manifestațiilor, desfășurate timp de 3 zile in 
stat, se ridică la peste 2 000.

loc luni la 
, împotriva 
au arestat

Cal- 
înlă- 
circa 
celor 
acest
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Vulcanul Karîmski din peninsu
la Kamciatka (Extremul Orient So
vietic) a început să erupă din nou. 
Din anul 1771 pînă în prezent, el 
a fost activ de 19 ori. Karîmski ” 
are o înălțime de 1 486 de metri 
și este unul din cei 28 de vulcani 
activi din Kamciatka.

• TANANARIVE. — Vfo. 
lentul uragan care s-a abătut 
asupra Madagascarului a pro
vocat, potrivit unui ultim bi
lanț, moartea a 23 de persoa
ne. Mii de persoane au rămas 
fără adăpost. Uraganul a fă
cut ravagii mai ales în regiu
nile din nordul si sud-vestul 
Madagascarului.
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