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Pentru deschidereaPentru deschiderea
de noi rezerve

Expoziția 
industrială

suedeză

Incepînd din aceste «zile, in o ga- 
□izațiile de partid u loc adunări 
și conferințe pentru dări de seamă 
șl alegeri. Eveniment de însemnă
tate deosebită în viața organelor șl 
organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor, adunările și conferin
țele pentru dări de seamă și alegeri 
se desfășoară sub semnul mobiliză
rii active a membrilor de partid, a 
maselor largi de oameni ai muncii 
pentru îndeplinirea programului de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste 
IX-Iea al

Ținerea 
rilor și 
de seamă

con-
con- 
dez- 

de
con-

elaborat de Congresul al 
P.C.R.
cu regularitate a adiină- 

conferințelor pentru dări 
și alegeri în conformitate

cu prevederile Stabilului P.C.R. 
stiluie o înaltă expresie a grijii 
ducerii partidului nostru pentru 
voltarea democrației interne 
partid, pentru creșterea rolului
ducător al organizațiilor de partid. 
Pregătite cu răspundere, adunările
si conferințele de partid vor duce 
nemijlocit la întărirea muncii și
conducerii colective, la intensificarea 
preocupării tuturor comuniștilor pen
tru îndeplinirea sarcinilor încredin
țate. Reliefind experiența pozitivă in 
activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, constituind un prilej de 
analiză exigentă, în spirit critic și 
autocritic a activității desfășurate în 
perioada care a trecut de la ultimele 
alegeri, adunările și conferințele de 
partid vor atrage mai activ masa 
membrilor de partid la întreaga 
muncă a organizațiilor de partid.

Desfășurarea adunărilor șl confe
rințelor de partid la nivelul acestor 
exigențe impune o atenție deosebită 
pentru pregătirea lor temeinică. La 
elaborarea dărilor de seamă, precum 
și a măsurilor ce se preconizează 
pentru îmbunătățirea activității de vi
itor trebuie să participe toți mem
brii organului de partid 
precum șl alți comuniști 
rlență. Pentru a constitui 
să bază de discuții, dările

să analizeze temeinic sarcinile poli
tice, economice și social-culturale 
care stau în fața organizațiilor do 
partid respective. In minele șl în
treprinderile Văii Jiului, principalul 
accent trebuie pus po analiza preo
cupării organizațiilor de partid, a 
conducerilor unităților pentru înde
plinirea planului de producție la toți 
indicatorii, folosirea rezervelor exis
tente, îmbunătățirea calității produc
ției, reducerea cheltuielilor materiale, 
lichidarea pierderilor, creșterea efi
cienței economice. Atit în dările de 
seamă cit și în cadrul dezbaterilor 
este necesar să se analizeze modul 
în care au fosl 
privind 
ducției 
pentru 
tăților de producție, punerea în func
țiune la parametrii proiectați a noi
lor capacități de producție, pregăti
rea realizării lucrărilor de investiții 
pentru anul viilor. Multă atenție tre
buie acordată modului în care con
ducerile întreprinderilor, organizațiile 
de partid șl sindicatele se preocupă 
de îmbunătățirea condițiilor de inun- 

In 
Ia 

de

care au fost aplicate măsurile 
organizarea științifică a pro- 
și a muncii, preocuparea 
folosirea integrală a capac!-

că și de viață ale salariaților. 
instituțiile de culfură, în școli, 
I.M.P., în celelalte unități, dările 
seamă trebuie să analizeze in spi
ritul unei inalle exigențe preocupa
rea organizațiilor de partid, a tutu
ror comuniștilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor concrete ce le stau în hță. 

întocmirea cu toată răspunderea a 
dărilor de seamă și aprobarea lor 
de către organul respectiv, convoca
rea din timp a adunărilor și confe
rințelor, parliciparea tuturor comu
niștilor la adunări și conferințe,
sigurarea unui climat favorabil des
fășurării largi a criticii și autocriti
cii. a inițiativei creatoare a comu
niștilor vor contribui la ridicarea 
nivelului întregii munci de partid, 
la mobilizarea comuniștilor și a tu
turor oamenilor muncii la înfăptuirea 
cu consecvență a politicii partidului 
și a statului nostru socialist.
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Șantierul de construcții nr. 1 din Petroșani. Se 
glisează cel de-al patrulea bloc turn din micro- 
raionul B4*C. blocul Bte, cu 66 de apartamente.

respectiv, 
cu expe- 
o serioa- 
de seamă

La mina Uricani a fost terminată de curind 
galeria direcțională ax 3, în lungime 
peste 500 ml. Scopul urmărit prin 
acestei lucrări este deschiderea de 
zerve de cărbune din flancul nordic 
pului minier Uricani.

de 
săparea 
noi re
al cîm-

Lucrâri gospodărești
De sâptâmina trecută, echipa de pavalori 

a I.C.O. Petroșani a început repararea stră
zii Vlad Țepeș din Petroșani, foloșindu-se în 
ocest scop fondul buqetar al consiliului popu
lar municipal. în cadrul lucrărilor de_ repara
ții se vor amenaja, de-a lungul străzii, tro
tuare și se va reprofila partea carosabilă pe 
o distantă de 500 m. Lucrările vor fi terminate 
pînă la sfirșitul lunii octombrie.

De asemenea, sînt în curs de 
o lungime de cîte 25 m, de la 
blicii, străzile Stefan O. Iosif si

De săptămina trecută, echipa de

asfaltare, pe 
strada Repu- 
Muncii.

Un nou lot de mobilă
In depozitul de mobilă de ia Halele pieții 

orașului Petroșani a intrat sîmbătă noul tip 
de cameră combinată „Silvania". Garnitura se 
compune dintr-un dulap cu două uși, o vi
trină, un studio, o masă aloniabilă și patru 
scaune. Noua garnitură de mobilă este vop
sită în culori plăcute vederii - albastru sau 
verde — si are prețul de 3 934 lei.

★

Luni, la magazinul de mobilă a lost multă 
forfotă. Pe linqă afluența mare de cumpără
tori, personalul maqazinului a fost ocupat cu 
transportarea de la qară și depozitarea mo
bilei sosite. Cele 7 ccnapele tip Carpați fa
bricate de I.l.L. Hațeq, trei qarnituri cameră 
combinată tip M-65 sosite din Tirgoviște, și 10 
qarnituri mobilă de bucătărie tip Păltiniș fa
bricate la Sebeș, au îmboqățit sortimentele 
de mobilă ale unității. Vinzările din ziua res
pectivă s-au ridicat la 72 000 lei, sumă care 
se adauqă la cei 120 000 lei — vinzarea din 
sîmbăta trecută.

SECRETUL REUȘITEI

In cursul dimineții de marți, tova
rășii Nicolao Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Chivu Stoica, Hie Ver
del. Maxim Berghianu, Emil Drăgă- 
nescu, Manea Mănescu, Dumitru Popa 
și Gheorghe Gaston Marin, au făcut 
o vizită la Expoziția industrială sue
deză, organizată sub egida Asociației 
generale pentru export din Suedia, în 
Pavilionul din Parcul Herăstrău din 
Capitală.

La intrarea in expoziție, conducăto
rii de partid și de stal au fost intim- 
piuați do ambasadorul Suediei la Bu
curești; baron Cari Rappe, de Ake 
Vrethem, președintele Comitetului 
pentru promovarea comerțului între 
Suedia și România, și Georg Tulan- 
der, directorul expoziției.

Erau de fața Gheorghe Cioară, Ion 
Marinescu, Octavian Groza, Dumitru 
Mo.sora, miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Victor lonescu, președintele 
Camerei de Comerl.

Expoziția înfățișează realizări repre
zentative obținute în principalele ra
muri ale economiei suedeze. In tim
pul vizitei, oaspeții s-au oprit în fata 
a numeroase standuri în care sini 
prezentate produse de înaltă tehnici
tate ale industriei constructoare de 
mașini, industriei metalurgice, utilaje 
pentru șantierele de construcții, echi
pamente pentru industria minieră, 
mașini tipografice, aparate de măsură 
și control, instalații medicale și pen
tru industria alimentară, autovehicule, 
o gamă variată de rulmenți, diverse 
bunuri metalice de uz casnic și in
dustrial, materiale de construcții. Di
rectorul expoziției, reprezentanții unor 
firme producătoare din Suedia și alți 
specialiști suedezi au dat conducăto
rilor de partid și de stal ample ex
plicații asupra exponatelor și au de
monstrat modul de funcționaro a n- 
nor mașini și utilaje.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu. fon 
Gheorghe Maurer și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au dat o înal
tă apreciere exponatelor și au felicitat 
pe reprezentanții firmelor participante.

După încheierea vizitei, oaspeții 
s-au întreținut cu organizatorii expo
ziției. Președintele Consiliului de 
Stat și-a exprimat speranța că aceas
tă expoziție va constitui un pas îna
inte spre dezvoltarea relațiilor comer
ciale și îndeosebi a cooperării în pro-

ductie între cele două țari, spre întă
rirea prieteniei dintre cele două po
poare, a căror năzuință comună este 
de a contribui la consolidarea păcii 
în Europa.

Președintele Comitetului pentru pro
movarea comerțului între Suedia șl 
România. Ake Vrethem. a exprimat 
în numele organizatorilor șl al repre
zentanților firmelor participante cele 
mai călduroase mulțumiri pentru vi
zita conducătorilor români la această 
expoziție. El a subliniat necesitatea 
promovării unor cit mai bune relații 
în domeniul schimburilor comerciale 
șl al cooperării in producție între 
cele două țări și a arătat că, întor- 
clndu-se in țară reprezentanții pro
ducătorilor suedezi vor face totul 
pentru realizarea acestui obiectiv.

(AgerpreȘ)

Tonomatul
mut

.Carpali" din 
local unde 
grătar bun, 
stropite cu 

„Carpali" 
localul un- 
destul de

s-au prezentat la 
necesar de măr- 
care reflectă în 

populației din ju-

mărfurilor

se 
au des- 
ulterior, 
greu și

mai

in schimb 
mărfuri mult solici- 

nu au

e cânii

In perioada 9 septembrie — 1 oc
tombrie 1968, întreprinderile și orga
nizațiile comerciale au desfășurat 
la Mangalia nord, operațiunile de în
cheiere a contractelor economice cu 
industria, pentru livrarea de mărfuri 
pe anul 1969.

Delegații noștri 
contractări cu un 
furi bine studiat, 
mod real cererile 
dețul Hunedoara.

Ca urmare a studierii mai temei
nice a cerințelor populației s-a a- 
juns să se contracteze un fond de 
marfă corespunzător sarcinilor de 
plan pe anul 1969, cu o structurii 
mult îmbunătățită față de anii pre- 
cedenli. S-a renunțat de a 
contracta mărfuri care nu 
facerea asigurată și care, 
îngroșau rîndul 
lent vandabile.

S-a contractat 
tate sporită de
tale care în anii anteriori 
satisfăcut decit in parte nevoile oa
menilor muncii.

Excmplificativ putem arăta că fon
dul de marfă pentru anul 1969, cro.ș 
te, fală de anul 1968, cu aproxima
tiv 5 la sută. La unele articole mull 
solicitate, creșterile sînt mai mari ■ 
la tablă neagra cu 6 la sulă; la 
tablă zincată cu 5 la sută; la mașini 
de gătit cu 22 la sulă; la mașini 
aragaz cu 80 la sută; la mașini de

Permanenta preocupare pentru co
piii preșcolari ai căror părinți sînt 
salariați, educarea și Instruirea lor în 
limitele particularităților fizice și 
psihice impuse de vîrstă, constituie 
laturi importante ale vieții sociale 
a căror necesitate este inutil să mai 
fie discutată. Ca o ilustrare a celor 
afirmate mai sus reproducem impre
siile formate în căminul de copii al 
O.C.L. Produse industriale. Interlo
cutoarea noastră este tovarășa di

Flo-

(alba și perlan) cu 
articole de porțelan 
la articole de sticlă

cusut cu 6 la sută,- la becuri elec
trice normale cu 8 la sută; la deler- 
genti sintetici 
51 la sută; la 
cu 12 la sută; 
cu 30 la sută.

Este semnificativ faptul că s-a a- 
coperit integral necesarul nostru la 
articolele de folosință îndelungată 
(televizoare, aparate de radio, raa 
șini electrice de spălat rufe, aspira
toare de praf frigidere electrice 
etc.).

O preocupare intensă a consțit uit-o 
pentru noi, desigur, contractarea ar
ticolelor noi. In acest sens au fost 
studiate mostrele expuse, s-au efec
tuat probe, după care s-au încheiat 
contracte. Din sutele de articole noi 
expuse și contractate. în mare ma
joritate de uz casnic și gospodăresc, 
putem arăta : cazanele Boyler elec
trice de 80 litri șl 5 litri, produse 
de I.l.L. „Electrometal' Timișoara 
care vor fi desigur mult solicitate 
de cumpărători,- frigiderele electrice 
de capacitate mai mică; televizorul 
„Electronica" cu diagonala ecranului 
de 65 cm, robotul de uz casnic care 
execută 6 operațiuni — produs o» 
fabrica „Metaloglobus" București, 
mobilierul de camping (paturi, scau
ne și mese pliante), produs de fa
brica ..Ambalajul metalic" Timișoara 
și I.l.L. Sfinlu Gheorghe. zeci de 
modele noi de articole de sticlă, por
țelan, faianță, mase plastice, 'Ivi

inoxidabile 
inoxidabile, 
de reșou < 
produs de fabrica „Metalica" Oradea, 
mașina de gătit „Mini-Vcsta" produ 
să de Uzina „Ciocanul" Nădrag 
un gabarit redus (aproximativ al u- 
nel mașini aragaz cu două ochiuri), 
zeci de noi sortimente -de jucării, 
ochelari de soare șl multe altele. Nu 
putem să trecem peste articolele noi 
fără să amintim frumoasele modele 
de candelabre produse de fabrica 
„Victoria-Guban" Timișoara și care 
vor fi de natură a satisface cele 
mai exigente pretenții.

Lucrările de contractare a fondu
lui de marfă pentru anul 1969 nu le 
putem considera însă încheiate. In 
prezent se mai revizuiesc necesarele 
la o serie de articole mărunte de uz 
gospodăresc, articole cosmetice — 
parfumerie șl la unele articole .le 
papetărie, la care desfacerile din ul
tima perioadă 
undo, 
vede 
acest 
acum 
trade 
cest fol să fie satisfăcute in cea mai 
mare măsură cerințele populației cin 
județul Hunedoara.

sau nichelate, tacîm iri 
, geamantane, un nou «ip 
de petrol cu gazificator,

datorită

cu

au crescut simțitor și 
acestui lucru se pic- 
pentru anul 1969 In 
lac demersuri, de c-e 
inrhe:orea unor . on-

un spor
scop se
pentru
suplimentare, pentru ca în a-

Wilhelm KLE1BEL,
director I.C.R.M. Petroșani

Restaurantul
Petroșăni este un 
.s? poate minca un 
o tocăniță picantă, 
vinul casei. Dar 
este totodată șl 
de aștept! uneori 
mult ca ospătarul să te milu
iască cu banala întrebare : 
„Ce dorifi Probabil, ospă
tarii au alilea de povestit in
cit uită pentru ce treabă se 
află in restaurări, fii vezi a- 
dunali ciorchine in lata baru
lui, disculind șl iar discutind 
Si făcînd /iaz. Iar clientli, la

Jurnal 
cities <4an

recloare Drăgan Emilia, care ne 
spune că „la acest cămin sini în
scriși 55 de copii; stau aici de la o- 
rele 7 pină la 19 și primesc toate 
îngrijirile necesare în așa fel încit 
să se simtă cît mai bine. Personalul 
este format din trei educatoare, ad
ministrator. bucătăreasă (care pregă
tește mincăruri excelente, precizea
ză tovarășa Drăgan), spălătoreasă și 
trei îngrijitoare. Ar mai fi necesară 
o soră însă spitalul nu poate să o 
pună la dispoziție, din cauza numă
rului insuficient de cadre de care 
dispune. Părinții sini mulțumiți și 
aduc copiii în fiecare dimineață cu 
o regularitate statornică'. Vizilind 
căminul sîntem plăcut impresionați 
de curățenia, ordinea și aspectul fru
mos al dormitoarelor, sălilor do „stu
diu", sufragerii, bucătării etc.
rile și tablourile cu personaje din 
povești îi înconjoară pe micii 
guincioși pe care-i vedem stînd cu
minți pe scaune și concentrați în 
recitarea unei poezii sau in rezol
varea esențialei socoteli : cîte bile 
vor fi dacă lingă trei bilei mai adău
găm una ?

In astfel de cămine copiii învață 
să respecte și să se respecte reci
proc, sînt educați și primesc cunoș
tințe care au menirea să le înles
nească contactul cu școala. învață 
ce este cinstea, ordinea ;și discipli
na, de la o virsta fragedă. Anii pc- 
trecuti la cămin își vor. lăsa am
prente trainice în memoria lor Re
cunoștința lor va urmări părinții dar 
și pe primii educatori tcare le-au 
călăuzit pașii nesiguri aii copilăriei. 
Cheia succeselor de la căminul de 
copii O.C.L. Industrial nu trebuie 
căutată decit în pasiunea pentru 
profesie a celor care se ocupă în 
fiecare zi de copii, cu răbdare, dra
goste și înțelegere deplină.

sîr-

T. SPÂTARU

VREMEA
Ieri, s-a înregistrat la Petro

șani o temperatura maximă 
de plus 24 grade iar la Paring 
de plus 18 grade. Temperatu
rile minime au fost de plus 6 
grade (Petroșani) și plus 12 
grade (Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
1)E ORE: Vremea se > menține 
frumoasă, cu cerul variabil. 
Temperatura în ușoară scădere

O muncitoare respectată pentru hărnicia și conștiinciozitatea cu 
care își îndeplinește sarcinile de producție — strungarul Volner Maria, 
de la atelierul mecanic al minei Lonea.

mese, așteaptă și iar așteap
tă... E și asta o atitudine cri
ticabilă). Dar să trecem la to
nomatul cu pricina. In restau
rantul „Carpali", alături de 
mese și scaune, de taraba cu 
frigider a barmanului, așezat 
la bună vedere, se află un lo- 
nomal, procurat din import. 
Cili bani o li costat, nu știu. 
Nu-s incunoștinlal nici cit a- 
morlisment se plătește pentru 
el. Știu doar că de peste un 
an tonomatul a amuții. Și, de 
atunci, umple și el doar un 
spafiu ca orice mobilă de 
rind. Că nr fi ulii și necesar 
să fie pus în lunc/ie, n-ar mai 
trebui s-o spunem. De ce insă 
se amină de ne o zi pe alta, 
de pe un an pe altul doar 
conducerea T.A.P.L. Petroșani 
ar putea da un răspuns. Un 
astfel de răspuns concret, dat 
în fapte, cu termen și respon
sabil, le-ar fi util consumato
rilor. Pină una alia n-ar fi 
rău ca deasupra tonomalului 
să se afișeze o colivie cu pa
pagal care, in graiul păsăresc, 
să amintească celor in drept: 
„Tonomatul este mu!’. Pă
cat I... Tonomatul este mut. 
Păcat I..." Poate așa or înțele
ge cei datori să înțeleagă.

R. STAMATE

Casa
pionierilor

din Lupeni

la început
ener- 
cine- 
fi zică

de drum
La Luaeni, o clădire în

căpătoare, frumos reamena- 
jată, găzduiește de cîtva 
timp un nou lăcaș de cul
tură și educație pentru ti
neret - Casa pionierului. 
Directorul acestei instituții 
de educație extrașcolară, 
prof. Dumitru Ungur,
informat că datorită spriji
nului ce s-a acordat Casei

ne-a

pionierilor, aici există în 
prezent condițiile pentru 
desfășurarea unei activități 
la nivelul tuturor cerințelor 
actuale. In cele nouă cer
curi vor lucra, pentru a se 
iniția sau a-și desăvîrși cu
noștințele în mai multe do
menii peste 500 pionieri de 
la cele 5 școli generale din 
oraș.

In organizarea celor nouă 
cercuri (rachete, tineri mi
neri, geologie tineri 
geticieni, radiofoniști, 
club, tineri muzicieni,
aplicată și pictură) s-a ținut 
cont, ca și în alte orașe, de 
preferințele și aptitudinile 
pionierilor. S-a răspuns, prin 
înființarea acestor cercuri, 
în mare parte cerințelor e- 
levilor. Astfel, cercul energe- 
licienilor a fost organizat ca 
răspuns la dorința elevilor 
Școlii generale din Paro- 
șeni, care îndrăgesc mese
ria părinților *or, angajați la 
i.E.C. Paroșeni. Conducerea 
cercurilor a fost încredința
tă unor cadre didactice cu 
experiență, capabile să dea

o îndrumare competentă și 
să ofere elevilor cunoștințe 
suplimentare de care au ne
voie.

Din planul de 
Casei pionierului 
vie a acțiunilor 
desfășura aici - 
lunar, în afara 
cercurilor, vor 
consfătuiri 
cercurilor de elevi din școli, 
pe diferite teme, cu scopul 
de a ridica această activi
tate extrașcolară la un cît 
mai înalt nivel. Tot în con
textul acestei orientări, Casa 
pionierului din Lupeni șl-a 
planificat cîteva întîlniri - 
schimburi de experiență - 
cu alte asemenea instituții 
de educație din județ 
sau din alte județe (din 
Gorj, de exemplu).

Întrucît nu a prevăzut în
ființarea și a unui cerc spor
tiv, conducerea Casei pionie
rului a preconizat în schimb, 
organizarea unui club al ti
nerilor sportivi, care 
bine dotat 
va atrage 
din școli.

muncă al
— oglindă 
ce se var 
reiese că, 
ședințelor 

fi Inițiate 
cu conducătorii

va fi 
șl, în consecință, 
tineretul studios

V. COCHECI
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6ARANȚIA REALIZARI I RITMICE
A SARCINILOR DE PROJUCTIE

în fiecare zi
fiecare sector

cu planul 
îndeulinit

Ne aflăm la începutul ultimului trimestru al anului, 
perioadă hotăritoare atit pentru îndeplinirea planului pe 
1968 cit și pentru pregătirea tuturor condițiilor necesare 
realizării sarcinilor economice pe anul 1969.

Este cunoscut faptul că pe ansamblul C.C.V.J. pionul 
producției de cărbune pe trimestrul III a fost îndeplinit cu 
prețul unor mari eforturi deDuse la sfîrșitul acestei pe
rioade pentru recuperarea răminerii in urmă. Incertitudi
nea realizării planului, risipo de forță de muncă și mij
loace tehnico-materiale inevitabile muncii in asalt, efec
tele negative asupra mersului lucrărilor do deschideri și 
pregătiri de care depinde producția in perioada urmă
toare, necesitatea respectării riguroase a normelor do 
tehnica securității — iată doar citeva din argumentele 
care scot în evidență necesitatea îndeplinirii ritmice a 
producției planificate.

Garanția îndeplinirii ritmice a planului producției de 
cărbune la nivelul fiecărei exploatări și, respectiv, pe an
samblul C.C.V.J. o constituie realizarea in fiecare zi ți 
in fiecare sector minier a producției planificate. Situația 
din luna septembrie o dovedește concludent : din cele 35 
sectoare productive din minele Văii Jiului, 8 sectoare au 
rămas sub plan cu cantități importante de cărbune care 
au putut fi recuperate numai datorită unor eforturi deo
sebite. Sectoarele III Lupeni, VI Vulcan, IV Lonea, III Uri- 
cani au înregistrat rămîneri in urmă între 2000—3000 tone 
de cărbune. ...

A trecut o jumătate din luna octombrie și situoția 
realizării planului unor sectoare dovedește că nu s-au 
tras concluziile de rigoare din situația producției pe luna 
trecută. In prima decadă a lunii octombrie, 19 dm cele 
35 sectoare productive ale Văii Jiului au rămas sub ptan. 
In zilele următoare, alte trei sectoare au sporit numărul 
celor cu planul îndeplinit Ca urmare, pe ansamblul 
C.C.V.J. s-a înregistrat o nerealizare de plan de pesle 
5000 tone de cărbune.

întreprind conducerile sectoarelor măsuri hetărite 
pentru crearea la toate locurile de muncă a condițiilor 
necesare îndeplinirii planului ? Există o preocupare ma- 
tură pentru dirijarea abatajelor în scopul ^realizării zi de 
zi a producției planificate ? Milităm îndeajuns pentru în
tărirea răspunderii față de sarcinile de producție, pentru 
o disciplină fermă în muncă ?

Redăm In prezenta pagină citeva din constotările 
noastre în urma investigațiilor pe această ’emă la citeva 
din sectonroio miniere ale Văii Jiului.

CADRAN ECONOMIC
• La realizările obținute pină 

acum de către E M. Lupeni a con
tribuit efectiv 
nel. Astfel, in 
talele acestui 
se peste plan
bune. Cu oceste realizări sectorul 
V de la mina Lupeni se situează 
in fruntea sectoarelor din bazin.

și sectorul V al ml- 
nouă luni, din fron- 
sector au fost extra-
17 304 tone da căr-

• Inlr-unul din abatajele fron- 
tole ole sectorului II al minei Vul-

Exemple

care trebuie

urmate

can, ca urmare a Introducerii sus
ținerii cu stilpl hidraulici șl a tale
rii cu combino, productivitatea 
muncii a 
tone/post,

crescut de la 
la 6,50 tone/post.

4,70

pla-
E.M.

Lună de lună au
nul și sectoarele III
Lonea și II de la mina Petrlla. Ca 

a
aceste 

peste plan 
3 986 tone de

urmare a unei bune organizări 
procesului de producție, 
sectoare au extras 
5551 tone, respectiv, 
cărbune.

La 
ca 
de

ol minei Pe-sectorul IV 
urmare a înlocuirii susți- 
lemn cu susținere metali-

•
trila, 
nerii 
că, au fost realizate însemnate e-
conomii de material lemnos. Con
sumul specific la lemnul de mină 
a fost redus cu 10 mc/1 000 tone.

Flnmolffln
după două luni dte impas

La sfîrșitul primului semestru din 
acest an sectorul IV de la mina Lo
nea cumulase 2 482 tone cărbune 
depășire. Dar. au urmat două luni 
de cădere, cum nu prea s-a întilnit 
la colective similare din bazin: în 
august și septembrie s-au pierdut 
4 541 de tone! Pînă în ziua de 9 
octombrie la acest minus s-au mai 
adăugat alte 223 de tone. Și asta 
In ciuda faptului că sectorul dispu
ne de opt abataje, dintre care două 
fronta’e. Deci o linie de front apre
ciabilă. Iată de ce ne-am deplasat la 
Lonea pentru a afla cauzele Impa
sului.

Printre primii interlocutori s-a nu
mărat economistul Văduva Dumitru, 
șeful Serviciului organizarea muncii.

,1’na dintre pricinile eșecului a 
fost că sectorul IV a avut lipsă de 
efective, iar alta că, de la jumătatea 
lui august, Intrarea și ieșirea din 
subteran, precum și transportul pro
ducției pe verticală ou fost mutate 
de la mina Jiet la noua incintă de 
la Lonea II. La acestea s-au mai a- 
dăuqat și alte neajunsuri cum ar fi 
nrqanizarea necorespunzătoare a <)c- 
ItA-itStii din partea maiștrilor, disci
plina nesatisfăcătoare.

De nurînd, conducerea exploatării 
a repartizat aici un inginer electro
mecanic și doi maiștri mineri; a 
fost înlocuit un alt maistru șl s-a 
repartizat totodată un maistru prin
cipal mecanic capabil si cu expe
riență — tov. Vișan Miron.

De asemenea, în ultima vreme 
s-an transferat sectorului 20 de 
muncitori iar noii angajați II repar
tizăm ’ot la acest colectiv*.

Ano) am solicitat nărerea unor ca
dre din sectorul TV

Maistrul miner PRESECAN NICO- 
LAF. .Unul dintre principalele mo
tive pr-nlru care sectorul nostru a 
șchiopătat a fost, alături de lipsa 
de efprttv, modul nesalisfăcător In 
care lucra partea mecanică. Un e- 
xempln : la abatajul 502 s-au pierdut 
pe puțin 400 de tone cărbune pen
tru că se defecta clnd angrenajul 
transportorului, cînd motorul, ba 
ruoea tontul'.

Maistrul miner BfRLEA IOSIF, 
d ' cu trecerea transportului
cărbune de la Jieț la Lonea IL timp de 
peste o lună de zile am dus lipsă 
de vagoiKte qoale".

Maistrul principal 
VISAM MIRON,
de lăcătuși este acum complet, 
calificarea lor lasă de dorit, 
mai luat o măsură cu efecte 
live: lucrările de montare și

Șeful sectorului, inginerul 
RIAN CONSTANTIN. „Pe lingă 
tul că am avut unii maiștri mal pu
țin pregătiți și ne-au 
oameni, răminerea în 
gust și în septembrie 
prin aceea că trecerea 
Lonea II a coincis cu 
sarcinilor zilnice de plan cu 80 
tone. Dar, ce a fost greu 
Conducerea exploatării ne-a spriji
nit prin completarea efectivului șl 
repartizarea unor maiștri destoinici 
— Radu Vaier, Costinaș Gheorghe, 
Negru Simion. De asemenea, șl cu 
utilaje sîntem înzestrați. In prezent 
introducem stilpi hidraulici ,Sagem* 
la frontalul nr. 502. Ne-am bucurat 
și de ajutorul combipeluluiîn ul
timul timp ne-au controlat șl om 
primit îndrumări de la mai multe ca
dre cu experiență dir» C.C.VJ.”.

Și acum, părerea șefului exploată
rii, ing. BRÎNDUS AUREL „A exis
tat un timp, la sectorul IV, ◦ atmos
feră de delăsare. Disciplina, de ase
menea, a lăsat de dorit. Nici conce
diile nu au fosl acordate în mod 
rational. Acum situația s-a schim
bat în bine, efectul intervențiilor 
colectivului de conducere a) minei 
urmind să se concretizeze în redre-

BU- 
fap-

lipsit -10 de 
urmă în au- 
se explică și 
de la Jieț la 
suplimentarea 

de 
a trecut.

sarea întregii activități, în obținerea 
unor rezultate pe măsura posibili
tăților".

Ce concluzii am putea trage din 
ancheta noastră privind sectorul IV 
al minei Lonea decît că măsurile 
întreprinse sînt binevenite, salutare. 
Aceasta stă de fapt șl la baza opti
mismului ce animă acum cadrele 
tehnice ale sectorului. O constatare 
se impune totuși: că ajutorul con
ducerii exploatării, al combinatului, 
trebuia să se fi făcut 
timp. In acest fel se 
rămînerea în urmă 
luni consecutiv.

Apare totodată 
sprijinul, controlul
colectivului de conducere a) exploa
tării să devină mai concret, în sco
pul întronării la sectorul IV a unei 
discipline ferme, organizării temei
nice a activității la toate locurile de 
muncă șl în fiecare schimb. Va tre
bui îmbunătățită activitatea si în 
domeniu] pregătirilor deoarece a- 
ceastă latură s-a bucurat de mei 
tină atenție. Asta și explică de 
fel de ce sectorul a înregistrat 
fiecare trimestru normalizări de
tură să îngrijoreze șl care, după 9 
luni, s-au ridicat la 862 metri li
niari.

simțit mai din 
putea preveni 
timp de dou3

necesitatea cn 
si îndrumarea

pu- 
all- 

în 
na-

se

,O 
de

electromecanic 
.Efectivul necesar 

Doar 
Am 

perzi- 
revi- 

zle le-am repartizat pe maiștri $1 
schimburi. Cred că in curînd se vor 
auzi lucruri bune despre sectorul 
nostru*.

Dintre toți factorii de răspundere 
de la mina Aninoasa solicitați să-și 
spună părerea asupra ceuzelor ră
minerii în urmă a sectorului III. ni
meni n-a invocat imposibilități sau 
arhicunoscutele .cauze obiective*. 
Planu' zilnic al sectorului este de 
530 tune, dar din cele trei abataje 
cu front scurt de pe stratul 13, cu 
o capacitote de 250 tone fiecare, pot 
fi extrase 750 tone pe zi. Plus trei 
pregătiri în cărbune de unde pot re
zulta cite 30 tone de cărbune. Li
nie de front, deci, există și am pu
tea afirma că ea permite obținerea • 
unei depășiri substanțiale de plan. 
Esențial este de asemenea faptul că 
sectorul 111 nu poate reclama lipsa 
de efective. Avînd front de lurru, 
avînd oameni, preocupîndu-se de 
organizarea normolă a procesului de 
producție, conducerea sectorului 
poate asigura îndeplinirea normală 
a planului producției de cărbune.

Dar lucrurile nu stau așa. In pri
ma jumătate a lunii octombrie s-a 
Înregistrat o răminerc sub plan de 
1 116 lone care se adaugă altor 4 170

In primele sase luni din arest an, 
sectorul in al minei Urlcani. a în
deplinit ritmic sarcinile de plan, 
reușind să acumuleze un spor de 
3 855 lono.do cărbune. De mcnllonat 
faptul < a plusul de producție a fost 
realizat pe scama creșterii producti
vității muncii cu circa 0,100 
lone/post față de indicatorul plani
ficat, Dor. toropind cu trimestrul 111 
procesul «Ic producție s-a desfășurat 
necorespunzător. Bilanțul după nouă 
luni de activitate s-a încheiat cu un 
minus de 953 tone, nerealizărllc din 
iulie, august șl scptemhrie dimlnn- 
înd plusul «■ de cărbune obținut în 
perioada precedentă. Productivitatea 
a scăzut șl ea. De exemplu, în iulie, 
s-au realizat doar 2.350 tone/post. 
fa|ă do 2.486 tone/post cît n fost 
planificat.

Desigur, asemenea fluctuații în 
activitatea sectorului III au deter
minat realizarea în salturi a extrac
ției • do cărbune de către mina Url- 
canl, solicitînd mai mult celelalte 
sectoare.

Despre cauzele care au generat 
această stare de lucruri, am cerut 
amănunte del la șeful sectorului, In
ginerul Gailjninc Petru. Iată, pe 
scurt, cele relatate de interlocuto
rul nostru: «La începutul trimestru
lui III a Intrat în presiune galeria

Analizîndu-se neroallzarea planu
lui pe lunile august șl septembrie la 
sectorul III al minei Lupeni colecti
vul de conducere a Invocat ca pre
ponderentă o cauză evident obiec
tivă. Și totuși...

Dar,.să redăm pe scurt situația de 
fapt. I

In ipomenlul de fa|ă sectorul III 
exploatează felia superioară o stra
tului 5 (blocul 3 A), de înclinare 
mică în această zonă (cca 8 grade), 
printr-un singur abataj frontal, cu 
o lungime care depășește 150 metri.

Cu rare excepții, olanul era înde
plinit lună de lună. Dar, o dată cu 
primele zile ale lui august s-a con
statat... cu surprindere (1) că interca- 
lația de sub „paprlca", de cel mult 
20—30 centimetri pînă atunci, a în
ceput să crească, atingînd chiar o 
grosime de 1,2 metri la finele 
septembrie. Aceasta a făcut să 
înregistreze pe ultimele două 
ale trimestrului III minusurile alar
mante de 3 423 tone, respectiv, 3 335 
tone producție netă. Randamentele 
realizate: 3,86 tone pe post și 3,24 
tone pe post față de cele peste 4 
tone pe post planificate.

Datorită reducerii vitezei de înain
tare a abatajului — extragerea unei 
(îșii a „înghițit* 3,4, chiar 5 zilei 
— fronturile pregătirilor pentru fe
lia inferioară au rămas și ele în 
urmă ; evident, nu ->e puteau săpa 
într-o zonă in caro nu era înlătu
rată influenta puternică a presiuni-

Iul 
se 

luni

lor din abataj.
Cum se justifică, însă, surprinde-

rea în fața creșterii Inlercalației din
frontul de lucru a) abatajului ?

Ing. Ciuiigan loan, șeful de sec-
lor, s-a plins de lipsa documenta
ției, că lucrările de pregătire ale 
feliei n-au întilnit „anomalia*, că ar 
fi trebuit executate sonde la zi caro 
să o intercepteze... Să spunem că 
așa a fost. De ce nu s-au prevăzut 
in preliminar sonde de cercetare din 
lucrările subterane în săpare ? S-ar 
Ii încărcat... preja mult (!) prelul de 
cost. Dai do încărcarea de-acum ce 
avem de spus ? E posibil să se trea
că cu axul colector pe sub interca
lare și să nu se știe dacă această 
intercalare există și ce grosime are 
deasupra, mal ales că prin porțiu
nea respectivă urma să treacă aba
tajul ?

Să sptlnem căr nu s-a știut. Dai 
oare documentația tehnică a pregă
tirilor pentru leita Iniția nu reflectă 
cumva contrariul ?

Conducerea sectorului nu contes
tă că prin pregătirea liniei do front

Organizarea trebuie
i«HgSâ?

să-și spună cuvântul!
tone lipsă din plan de la începutul 
anului.

Ceea ce împiedică realizarea rit
mică a planului în sectorul III este 
preocuparea Insuficientă pentru or
ganizarea muncii, pentru dirijarea 
cu spirit de prevedere a abatajelor, 
pentru folosirea cu eficiență sporită 
a potențialului tehnic ș| uman. A- 
batajul cu front scurt nr. 1 de pe 
stratul 13 a fost oprit cu o lună in 
urmă din cauza trecerii la rearma* 
rea .viforului ștrangulat de presiu
ne. Sectorul a dat conducerii minei 
asigurări că lucrările de rcarmare

a acestui suitor vor fl terminate 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie.

Dar în acest abataj extracția a 
fost reluată abia la jumătatea lunii 
octombrie. In cest timp minusurile 
s-au acumulat și e greu de prevăzut 
recuperarea lor pînă la sfîrșitul lu
nii.

Dirijarea abatajelor corespunzător 
necesităților realizării ritmice a pla
nului de producție, sprijinirea bri
găzilor pentru învingerea greutăți
lor n-a constituit o preocupare sus
ținută a conducerii sectorului. Pro
cesul de producție în abataje su-

Clnd unde lucrări
urgente sc amînâ
de pe o zi pe alta

Situația creată In această perioa
dă s-o dalorat, deci, In cea mal 
mare porte, lipsei do consecvență 
In organizareo procesului de produc
ție. Aceosiă situație opore cu allt 
mai neverosimilă, cu cît la începu
tul anului tov. Ing. Goftiniuc Petru 
ne-a relatat că Ia ,ectorul III pre
gătirile efectuate, osigură pe deplin 
realizarea ritmică a planului în 1968.

La sfîrșitul discuției despre activi
tatea din trimestrul HI șl perspecti
va realizărilor din trimestrul IV am 
fost Elin nou asigurați, 
certitudine, că planul 
anual va fl îndeplinit, 
lombrie recuporîndii-se 
953 tone.

Desigur aceste relatări optimiste 
nu pot detît să bucure. Se cere 
însă n mai multă preocupare pentru 
mobilizarea întregului colectiv ol 
sectorului la îndeplinirea sarcinilor, 
mal multă oportunitate în rezolva
rea situațiilor care la, un moment 
dat pot determina — cum de altfel 
s-o si înlîmplal — reducerea rapa
cității de producție a sectorului.

In nrțjași timp, din partea condu
cerii minei se cere mai multă intran
sigentă față de conducerile sectoa
relor, astfel ca realizarea ritmică a 
planului să devină o realitate.

cu aceeași 
de producție 
în luna oc- 

minusul de

de transport din lentila 2 șl preaba- 
tajul aflat !n săpare în lentila ă, 
blocul 2 nord, din caro cauză au 
fost oprite trei abataje în lentila B 
șl un abataj în lentila 6. In aceeași 
perioadă, timp de 4 zile, transportorul 
TR-3 care deservește abatajele din 
lentila 2, n-a functional, din cauza 
unor amenajări alo planului nr. 14'.

La o primă vedere, Justificările 
aduse ar părea argumente forte, 
care pot acoperi neroalizărilc din 
trimestrul UI.

Dar, din discuțiile purtate cu in
ginerul șef al exploatării, a rezultat

faptul că oprirea abatajelor din len
tila 2 ar fl putut fi evitată dacă con
ducerea sectorului nu neglija lucră
rile de întreținere a galeriei de 
transport, prelnttmpinindu-se astfel 
Intrarea el în presiune.

Dacă la aceasta se mal adaugă 
faptul că în medie 30 la sută din 
brigăzi nu și-au realizat planul, că 
în trei luni absențele nemotivote au 
ajuns la 530, rezultă că la sectorul 
III al minei Urlcani nerealizareo pla
nului în trimestrul III nu este toc
mai pe deplin efectul unor cauze o- 
blectlve.

GREUTĂȚILE MÂRI SOLI
CITA O DĂRUIRE TOTALA
pe panouri se puica exploata sepa
rat „paprlca*, extragerea proprlu- 
zisă a cărbunelui stratului 5 avînd 
loc, în acest caz, sub Intercala tie. 
Desigur, s-ar fl amplificat, In acest 
caz volumul lucrărilor de pregătire. 
Insă din punct de vedere economlo 
nu se ojungea, finalmente, Ia o si
tuație mal favorabilă ?

Să relevăm și-un alt aspect.
Mărimea gradului de dificultate a 

muncii din .abataj (manipularea ex
trem de greoaie a sterilului, pro
blemele acute ridicate de perfora- 
re-pușcare, de răpirea stîlpilor, etc) 
a făcut ca absentările din pricini de 
boală să se înmulțească îngrijoră
tor i 685 în august, 721 în septem
brie, față de cele 545 în Iunie. Ra
portate la aceeași lună, pentru un 
același interval de timp, motivatele 
aproape s-au triplat, iar nemotiva
tele au înregistrat deja o dublare. 
Credem că ar fi trebuit în mod co
respunzător să se Intensifice și mun
ca factorilor răspunzători de buna 
activitate a sectorului 1
din conducerea sectorului, organiza
țiile de sindicat și U.T.G., îndruma
te permanent de comuniști trebuie 
să-și spună răspicat cuvîntul. Nu 
este de conceput să se piardă atîtea 
tone de cărbune numai și numai din 
cauza indisciplinii. Crearea unui 
puternic curent de opinie în rîndu- 
rile minerilor înșiși se Impune ca 
o necesitate.

Nici echipele de revizii și repara
ții nu și-au făcut datoria așa cum 

aici cazuri de

prezintă tendințe de subtiere. Și cum 
planul zilnic s-a „subțiat" șl ol (de 
la 570 tone la 400 tone), sînt sem
ne de bun augur referitoare la înde
plinirea sarcinilor de producție alît 
pe luna în curs, cît șl pe lunile vii
toare. De la 1 octombrie fronturile 
galeriilor de cap șl ele bază, care 
asigură pregătirea feliei a doua, au

trecut peste „punctul stagnant* si
tuat pe prelungirea galeriei trans
versale nr. 2, și avansează norma).

Conducerea sectorului, sprijinită e- 
ficace do. organizația do partid, tre
buie să mobilizeze toate resursele — 
și mai ales cele umane — pentru 
ca dî.icultăVile — încă foarte mari 
— să poată fi învinse.

n’iii)

Tovarășii

muncă. De ce

trebuie. Au fost și
nemotivate sau de părăsire prema
tură a locului de 
oare lăcătușii mecanici Ciurea loan,
Palușek Ioan și electricianul Lăză- 
reanu Alexandru nu sînt de acord 
că tocmai atunci cînd greutățile sînt 
mai mari și eforturile trebuie să fie 
mai intense pentru a le putea eli
mina ?

Momentan, inlercalalia cu pricina

Ieră întreruperi frecvente din cauza 
slabei aprovizionări sau a întinde
rilor în efectuarea pușcării de către 
artificeri. Deficiențelor organizatori
ce li se alătură abaterile de la dis
ciplină concretizate mai ales în ab
sente nemotivate și nefolosirea com
pletă a timpului programului de lu
cru.

Sectorul II) al minei Aninoasa 
dispune de forle suficiente pentru 
realizarea integrală, în condițiuni 
bune, a sarcinilor de plan Brigăzile 
de mineri conduse de tovarășii Pană 
Nicolae, Mereuțfi 
Gheorghe, Kibedi Francisc 
vedit în repetate rlnduri că știu să 
învingă greutățile și să-șl realizeze 
sarcinile de producție. Exemplul ce
lor mai buni mineri din sector tre
buie urmat, iar eforturile depuse de 
mineri să fie fructificate printr-o or
ganizarea minuțioasă a întregului pro
ces tehnologic. Dirijarea corectă a 
abatajelor, executarea la timp a 
lucrărilor de pregătire, deservirea 
corespunzătoare a brigăzilor, asigu
rarea unei asistențe tehnice califi
cate, întărirea disciplinei — acestea 
sînt căile ridicării producției sec
torului III al minei Aninoasa la ni
velul sarcinilor de plan.

Vasile Bulqaru 
au do-

&

©

©

i

©
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îmbunătățirea substanțială a activității de producție 
la toate exploatările miniere ale Văii Jiului este condi
ționată strins de ridicarea Io nivelul planului a tuturor 
sectoarelor productive. Ritmicitatea producției reprezintă 
o cerință de bază pentru folosirea judicioasă a mașini
lor și utilajelor, a capacității abatajelor, o condiție de 
seamă pentru obținerea unei producții de calitate. Ex
periența sectoarelor fruntașe, demonstrează 
cuparca

că preo- 
a produc- 

irrtărirea disciplinei în pre
față de sarcinile încredințate, 
confirmare în realizarea ritmică

pentru organizareo superioară 
ției și a muncii, pentru 
ducție și a răspunderii 
își găsește cea mai vie 
a sarcinilor de plan.

lată de ce trebuie 
sprijinirii multilaterale a 
vederea încadrării lor in 
rec efectivelor acestor sectoare, dotarea cu utilaje și a- 
provizionarea corespunzătoare, pot da rezultate mai ales 
atunci cind acestor măsuri li se asociază un sprijin efi
cient în organizarea producției și a muncii. Pentru ca
drele tehnice, pentru serviciile de organizare științifică 
a producției și a muncii de la exploatări constituie o 
sarcina de maro răspundere efectuarea de studii con
cretizate prin măsuri eficiente care să contribuie nemij
locit la îmbunătățirea activității de producție a sectoare
lor rămase în urmă. Este indicat ca în programele de 
lucru ale serviciilor de organizare științifică a producției 
și a muncii să se înscrie studii privind stabilirea căilor 
de redresare a acelor sectoare care de multă vreme 
nu-și realizează sarcinile de plan. In felul acesta vom 
da serviciilor de organizare științifică a producției și a 

a 
unor probleme urgente și de niare importanță pentru ri-

acordată o atenție deosebită 
sectoarelor rămase in urmă in 
indicatorii de plan. Completa-

muncii posibilități largi de afirmare, de rezolvare

dicarea activității economice a exploatărilor miniere. 
Legat de sprijinirea sectoarelor rămase în urmă 

ridică o problemă acută, aceea a eficacității asistenței 
tehnice. Cadre cu o înaltă calificare și cu experiență 
din cadrul C.C.V.J., din conducerile exploatărilor sînt re
partizate să controleze și să acorde asistență tehnică sec
toarelor rămase în urmă. Se scot în evidență cauzele ne- 
realizării planului, se fac recomandările de rigoare, se 
stabilesc masuri și termene. Dar nu de puține ori situa
ția producției nu se schimbă pentru că lipsește eficacita
tea controlului și a asistenței tehnice, este încă scăzută 
exigenta față de modul in care sînt duse la îndeplinire 
măsurile stabilite. Aceasta este de altfel principala cauză 
pentru care unele sectoare între care III șl IV de la mina 
Aninoasa, IV de la mina Lonea și alt*lp au rămas multă 
vreme în urmă.

Ridicarea la plan a sectoarelor rămase in urmă tre
buie să stea în permanentă *n atenția muncii politico-or- 
ganizalorice desfășurată de organizațiile de partid. Atra
gerea celor mai valoroase cadre de specialitate la stabi
lirea de măsuri pentru realizarea ritmică a planului, în
tărirea disciplinei în producția, utilizarea cu maximum de 
eficiență a timpului programului do lucru, popularizarea 
experienței celor mai buni trebuie să constituie obiectul 
unor analize temeinice a adunărilor de partid, în vede
rea îndeplinirii ritmice a planului tn toate sectoarele ex
ploatărilor miniere. Vom asigura astfel condițiile pentru 
îndeplinirea cu succes a planului pe ultimul trimestru al 
anului 1968 și pregătirea temeinică a producției anului 
viitor.

se

Anchetă realizatâ de
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„CEI DRAGI
VĂ AȘTEAPTĂ ACASĂ"

ftdticțiunilov secundare — nord «I 
sud — totalizînd 135 'km.

De nenumărate ori am citit pe 
bordul diferitelor autovehicule „cele 
zece porunci", cum numesc șoferii, 
mai în glumă, mal In serios sfatu
rile prin a căror respectare se pun 
orietnd la adăpost de eventuale ne- 
pteceri. Și tot de allies ori m - m 
oprii la prima . poruncă" 1 „Șofat 
condu mașina cu grijă I Cel dragi 
Ir așteaptă acasă...'1.

Despre deosebita 
ccslci invitații la 
respectarea norme
lor de circulație 
pr drumurile pu
blice. ne dăm sca
ma gîndl-du-ne că 
nici o pieri’ore nu 
este atît de mare. 
<k ncrecuperat, ca 
unui om.

Mi-am reamintit de această pa- 
xuncă datorită unei Intîmplări tra
gico, ce a avut loc la Clmpu Iul 
Neag tn seara xileț de 22 septem 
bric a

Drăgan Florian. în vîrstă de 28 
i»ni, șofer pe atelierul mobil cu nu
mărul de circulație 31— HD—1 451 
era încadrat la I.L.H.S. București și 
lucra la șantierul Valea de Brazi. 
A venit din București, unde și-a 
lăsat familia, pentru a cîștiga mai 
bine pe șantier; deci plecase cu 
g înduri bune do acasă. Dar în seara 
de 22 septembrie 1968, Florian a 
uitat că este șofer, a uitat de lot 
ce era în jurul său și. în compania 
unui bucureștean de-al său, pe nu
me Ionescu M.. căruia îi venise so
ția din București cu fetita lor în 
vîrstă de numai 9 luni, a intrat la 
cabana Cîmpu lui Neag undo s-au 
apucat de băut. Buna dispoziție nu 
« a lăsat mult așteptată...

Din nefericire, toată buna dispo
ziție a lui Drăgan, după ce consu
mase împreună cu cei de mal sus 
nu mai puțin de 17 sticle cu berc, 
s-a transformat într-o adîncă dure-

Imporlanll n a-

re. Popă numai 20 de minute de la 
părăsirea cabanei, avînd tn cabină 
pe Ionescu M, pe soția acestuia, 
lonescu Elena, șl pe micuța Ionescu 
Aurelia. Ia traversarea unui pod. ma
șina s-a răsturnat în albia Jiului. 
Urmarea 1 Ionescu Elena, care veni
se CT1 fetița pentru a-si vedea ta
tăl a fost accidentală 
si micuța Aurelia. în 
mal trei luni.

mortal, la fel 
vîrstă de nu- 
murit In bra- 
roamei, Inain-

La Petrimanu, in zona de construc
ție o hidrocentralei de pe I otru. Io 
circa I 130 m altlludlne, s-n deschis 
șantierul de nducUuni și captări se
cundare sud. Aici vor li captate 35 
cursuri de apă între care Ollețiil, 
Pirîul Rece. Cerna. Luncavățul. Ho
rezu șl Petrimanu. Lungimea totală 
a derivației do Ionele va însuma 63 
de km. La Petrimanu șl Galbenul se 
vor amenaja două baraje din beton, 
construite în arc — asemănătoare 
celui de la hidrocentrala de pe 
geș. De aici o stație de pompare, 
o putere Instalată de 35 MW, 
împinge apa în lacul principal
acumulare, aflat la o altitudine mal 
mare. In final, pentru obținerea de
bitului planificat, la această centrală 
hidroelectrică, vor fl realizate 87 de 
captări de ape curgătoare, lungimea

Mișcarca de Inovați sl raționali
zări cunoaște în lara noastră o dcz-

de Inovații șl raționalizări, din care 
au fost aplicate pină acum aproxi
mativ 550 000. Avînd o tematică 
largă pentru diferite sectoare ale e- 
conomiel noastre naționale. în urma 
aplicării acestor inovații, au fosl 
realizate economii postcalculate In

c.

Ar
co
va 
de

Pe tema 
circulației rutiere

care a
țele 

de a fi învățat
pronunț*' nume-

aceea a vieții

te
să
le draq al părin
ților : mama.
El. șoferul 
gan Florian, 
accidentat grav, 11- 

spilal.
chemarea din cuvin- 
bordul mașinii șl a-

lnd internat în
De ce oare, 

lele scrisa pe 
mințile mai sus a rămas fără ecou
pentru Drăgan Florian 7 De ce acest 
lînăr do 28 de ani, prin faptele sale, 
a curmat viata a două ființe nevi
novate 7

La aceste două întrebări, răspun
sul este unul singur: „Cind bel al
cool, nu trebuie să conduci".

Intîmplarea este cum nu se poate 
mai dureroasă șl n-am rclatat-o pen
tru tragismul, pentru senzaționalul 
ei, ci pentru a atrage încă o dată 
atenția tuturor conducătorilor auto, 
asupra necesității respectării norme
lor de circulație, a căror nesocotire 
arc urmări nefaste, ca în cazul de 
fată.

Acum, autorul acestui tragic acci
dent se află sub îngrijiri medicale, 
dar și sub tratamentul legilor în 
vigoare pentru a răspunde de fap
tele comise.

Cpl. Ion DURECI

Venituri
importante

din desfacerea
legumelor

Cultivarea zarzavaturilor con
stituie o preocupare de sea
mă a membrilor Cooperativei 
agricole de producție din Ha
țeg. Deși în acest an au avut 
de înfruntat o secetă destul 
de îndelungată, cooperatorii 
au obtinut o recoltă bogată 
din grădina de legume.

La un bilanț recent a rezul
tat că, din desfacerea legume
lor provenite din cele 30 de 
hectare ale qrădinii, s-au rea
lizat venituri de peste 145 
lei. Dc remarcat că aceste pro
duse sînt desfăcute prKtr-un 
chioșc aflat în centrul orașu
lui Hațeg.

Nicu SBUCHEA

NOlTATIdin țară

vor mal fi conectate municipiile 
Crafova, Sibiu, Cluj șl Timișoara. în 
acest scop, au fost elaborate o serie 
de măsuri privind urgentarea oxccu- 
țlel precum $1 organizarea mai judi
cioasă a aprovizionării cu utilaje, 
instalații și materiale.

Pini In prezent telefonia automa
tă Interurbană a fost Introdusă la 
București. Constanta. Mamaia. Eforie, 
Mangalia. Brașov sl Ploiești. P* tnj 
anul viitor se prevede ca telefonia 
automată Interurbană să fie extinsă 
în încă alte șapte orașe importante 
ale țării.

vollare continuă. Din date centrali
zate la Direcția generală pentru me
trologie, standarde șl Invenții, din 
anul 1950 și plnă la finele semestru
lui I din acest an. au fosl înregis

trate peste un milion de propuneri

valoare de aproximativ 5 mlHarde 
lei.

Pînâ la sfîrșitul acestui an, la sis
temul telefonic automat interurban.

In ultimele -zile In majoritatea ju
dețelor însămînțările de toamnă s-au 
Intensificat Pină la 14 octombrie în 
întreprinderile agricole de stat an 
fost semănate 75 la sută din supra
fețele prevăzute, iar in cooperativele 
agricole 61 la sută.

enqlezâ (reluarea lecției

din industrie.

Tema :

Miercuri

11,00

11,30

12,00

18,00

22,30

19.30
20.30
20,40

22,45
23,00

NOTE
„Stafiile"

septembrie. Noaptea. 
Zorilor din Petroșani e 

Deo-

27 
Strada 
cufundată in 'ntuneric. 
dală, pe ușa secției nr. 4 de
specialități a întreprinderii de 
morărit și panificație ies trei 
„umbre". La scurt timp, dis
par după colt. Cind aud pași 
pe stradă, o Iau la sănătoasa. 
Ce motiv au să fugă ? Poate 
li-e teamă... Să nu-șl piardă 
marfa. Dar cu gtndul la saco
șe, cele trei „stafii" t 
plasă. Fiind întrebate 
lucrător de miliție de 
leargă, incerclnd s-o 
spre colt. Nu reușesc 
vadeze' de sub supraveghe
rea omului de ordine. N-au 
încotro, fșl deschid sacoșele,

în 
lin
a-

cad 
de 
ce 
dea...

$d „e-

Televiziune
16 octombrie 
franceză (reluarea lecției

12,30

Curs de limba 
de luni).
Curs de limba 
de marți).
TV - pentru specialiștii 
Ciclul „Cibernetica",
închiderea emisiunii de dimineață. 
Curs de limba qermană. 
Consultații la limba română. 
„Principiile teoretice și practice ale a- 
nalizei qramaticale".
Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Rezu
matul filmat al zilei precedente.
Telejurnalul de seară.
Interpreți de muzică populară.
Fotbal : Manchester United — Estudian- 
tes la Plato In pauza r Avanpremieră. 
Estrada tinereții - muzică ușoară in in
terpretarea amatorilor.
Telejurnalul de noapte.
Jocurile Olimpice — Mexic 1968 
tletism.

„prezentlndu-și" produsele pe 
care le sustraseră din sec
ție : tramele mari și mici, 
cornuri — In total 31 bucăți. 
Cile 10 bucăți de fiecare I Ne 
întrebăm: ce s-ar întîmpla 
dacă fiecare din cei 34 de sa
lariat/ ai secției de specialități 
ar proceda ca cele trei .sta
fii* identificate sub numele 
de Barabaș Carol, Serpaczki 
Ioana și Preda lulica ?

Pentru a se evita pe viilor 
prejudiciile la secția de spe
cialități din strada Zorilor, 
conducerea I.P.P.F. Hui Petro
șani va trebui să l< â lumină 
In privința .stafiilor1' desco
perite în noaptea de 27 sep- 
lembrie 1068.

Florin BICÂ 
locotenent de miliție

Cu {c!e!e
îngălbenite

De vreo 2—3 ani, la gura 
de mind Jieț a fost ridicată

o originală gazetă de perete; 
ai fundament, două coloane 
și o placă acoperitoare con- 
leclionate din beton. Azi, in 
dosul geamurilor gazetei nu 
vezi decil trei iile Îngălbeni
te de vreme șl... nepăsare. Pe 
acea aliată tn partea centrală 
descifrezi cu greu următoa
rele :

.Colectivul ie redacție. Tca- 
cfuc N., 
f., Briac 
atîL

tn fala
prește nimeni, pentru 
motiv că s-au transiormal In- 
lF-un prozaic panou al tăce
rii.

Semn că gazeta n-a fosl de 
multișor vizitată de cineva 
din comitetul de partid sau 
al sindicalului minei. Cel pu
țin atunci 1 s-ar 11 găsit o altă 
destinafie...

Pe șantierul Uzinei de fibre 
sintetice din Iași se lucrează 
intens ia montarea instalați
ilor. Noua uzină va ii pre
dată beneficiarilor la 30 oc
tombrie a. c. și va Intra tn 
probe tehnologice ta sfîrșitul 
trimestrului IV al anului cu-

rent, cu 90 de zile înainte de 
termen. Cînd vor intra in func
țiune toate agregatele, uzina 
va avea o capacitate de 10 000 
tone fibre pe an. IN CLIȘEU: 
Vedere generală a uzinei.

(Foto Agerpres P. Dumitrescu).

Ardelean M 
V., Mureșan

gazetei nu se mai o- 
simplu

F. V.

NOTE

i

Elevii
din Iscroni 
joacă îotbal

După un scurt campionat interclase, desfășurat la 
Școala generală din Iscroni, s-a alcătuit o reprezenta
tivă a școlii care, în aceste zile, se pregătește în ve
derea unor intilniri cu reprezentative similare din Va
lea Jiului. De altfel elevii-fotbaliști din Iscroni au sus
ținut prima întilnire cu reprezentativa Școlii generale 
drn Aninoasa, întîlnire pe care elevii din Iscroni au 
pi rdut-o cu scorul de 4—0. A fost prima întilnire ofi
cială pe un teren normal care a avut drept scop omo
genizarea echipei în vederea meciurilor viitoare.

Tilu CORNEA

Jucătorul Vasile lonescu a 
fost duminică principalul rea
lizator al victoriei Jiului, aju- 
lînd prin aceasta echipa să 
„salte" pe locul șapte in cla
samentul formațiilor din divl- 
gia A de fotbal.

7-JfUL
e

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
CRITICA AJUTĂ

In urma mai multor sesizări din 
partea cititorilor, în ziarul nostru 
nr. 5 871 din 11 septembrie a. c. a 
apărut articolul „Lipsă de respect 
față de publicul călător” în care a 
fost relatată situația, cu totul neco- 
respunzătoarc, în care se găsește 
sala de așteptare I.C.O. din piața 
Victoriei Petroșani.

In răspunsul său, conducerea 
I.C.O. ne arată că s-au luat măsuri 
pentm a se crea condiții optime 
călătorilor care așteaptă plecarea 
autobuzelor din stația respectivă.

Publicul călător vrea să vadă e- 
feclul măsurilor promise, cunoscînd 
că pînă în prezent nu se observă 
nici o schimbare față de cele 
late în articolul de ziar.

tembrle a. c. a apărut articolul „Mă
celarul Baci nu trebuie demoralizai ‘ 
în care erau criticate comportarea 
în serviciu, abaterile și atitudinea 
nejustă a acestuia fată de cumpă
rători.

Cercelînd cazul, conducerea O.GL. 
Alimentara a constatat justețea ce
lor cuprinse în articolul critic co- 
munieîndu-ne, în răspunsul său, că 
măcelarul Baci Iosif a fost mutat dis
ciplinar la o unitate periferică din 
orașul Vulcan, cu o clasă de salari
zare mai mică.

La rubrica „Scrisori de la cititori" 
ziarului nostru nr. 5 879 din 20

oră-
a ______ _____ .... _— —_
septembrie a. c. am dat publicității 
scrisoarea muncitorului Constantin

DISTANȚĂ LUNGĂ

In miez de noapte pe vîrful Mîndra
Itinerarul turistic de siîrșit 

de săptămină a lost fixat in 
jurul orei 11. Tatăl și fiica au 
hotărî t să urce și să înnopteze 
pe virfui Mlhdra. Plecarea a 
avut loc la ora 12. Au luat 
rucsacurile pline la spinare șl... 
la drum! După vreo trei ore 
de mers, Dumitrescu Jan și 
Luminița au ajuns la Guta 
naiului. Timpul frumos la ple 
car ea din Petroșani a începui 
să dea semne de schimbare. 
Norii se vălătuceau ca niște 
balauri furioși năpuslindu-se 
tn sulițele vfrlurilor de brad.

— Ce-ar fi să înnoptăm la 
cabană — a încercat tatăl cu
rajul fiicei.

— Dar ce n-x sintem doar 
turiști de vreme bună ?/ Me- 
•eu m-al dăscălit că turismul 
în munți e un spori al celoi 
curajoși, și acum. .

— Atunci Ia drum.
...înserarea coborî se de mult 

pesle Paring. Spre vfrful Mfn- 
dra continuau su urce cei efo» 
turiști. Au ajuns sus la ora 
22, cînd aparatul de radia cu 
tranzislori capta radiojurnalul 
sosit pe calea undelor din 
Capitală. Sus pe virl vlnlu' 
s? dezlănțuîse ca la el acasă, 
împrăștiind norii, tn depărtare 
se vedeau luminile Craiovei. 
iar înspre vest ale orașulu: 
Uricani. A lost bun vlntul 
pentru alungarea norilor, dar 
nu și pentru Pregătirea locu- 
iui de popas. Aproape de 
miezul nopții, tatăl a hotăril 
coborirea. în zori se aflau 'a 
•linele de pe plaiul dintre 
Paring și Cirja. Un omn sa 
după baie și apoi la Petro

șani. Scopul tatălui de a 
verifica rezistenta si curajui 
iacei a lost atins. Dragostea 
ae munți, rezistenta și cura
jul Luminiței au fost cultiva
te de-a lungul anilor. Prima 
excursie în mun|i a tăcut-o 
la trei ani și furqătate pe vir
fui Clnrlelului. La 6 ani > 
trecut pdsle munte, de la Pe
troșani ta Sîbili și înapoi, 
împreună cu a IU trei turiști 
din care, bineînțeles n-a lip
sit tatăl ei, Luminița a tăcut 
o excursie de neuitat în mun
ții Făgărașului. Fetita aceasta 
de 16 api are,,. în palmares 
- 000 de km pe poteci mon
tane. Este o performantă dem
nă de invidiat. ; care expri
mă o dragoste ’* nemărginită 
lată de frumusețile naluni.

D. C.

Răspunzînd la articolul cu titlul 
de mai sus. publicat în ziarul nos
tru nr. 5 885 din 27 septembrie a.c., 
Oficiul de poștă și telecomunicații 
Petroșani ne comunică: „Din cerce
tările efectuate de noi în localitatea 
Lonea a reieșit că cele sesizate de 
abonatul dv. sînt adevărate. Au fost 
multe zile cind ziarul Steagul roșu 
a fost dus a 2-a și chiar a 3-a 
zi de la apariție.

Conducerea oficiului municipal 
Petroșani va lua toate măsurile ca 
în viilor să nu se mai producă a- 
semenea deficiente.

SPRE SATISFACȚIA 
CUMPĂR ĂTORII OR

In ziarul Steagul roșu din 23 -ep-

Ioan din Vulcan prin care iducea 
la cunoștința ziarului că deși i s-a 
comunicat în scris de către secto
rul LG.L. Vulcan că. reparațiile ne
cesare locuinței sale vor fi execu
tate în luna octombrie 1967, ace
lea nu au fosl începute nici după 
un an de zile.

Referindu-se la acest caz, conduce
rea LG.L. Petroșani ne arată în 
răspunsul său: „Tn urma controlului 
efectuat de organele în drept, s-a 
constatat că cele publicate în zia
rul Steagul roșu sînt adevărate.

Șeful sectorului LG.L. Vulcan. îm
preună cu conducerea întreprinderii, 
au luat măsuri să se execute repa
rațiile necesare la locuința din str. 
Carpați nr. 9/2 Vulcan, în cursul a- 
cgstei săptămîni".

FOTBALUL,.. INTERZIS
Că fotbalul e ccl mai în

drăgit sport, o știe o lume. 
Întregul mapamond a fost 
molipsit de microbul jocului 
cu balonul rotund. Excepție 
nu fac nici majoritatea lo
catarilor de pe Aleea Plopi
lor din orașul Lupenl. Do la 
copiii de cjțiva anișori și pî
nă la oamenii cu timplele nin
se de ani, toți joacă fotbal. 
Din pasiune pentru acest sport 
au amenajat, chiar in inima 
cartierului, un mini-teren de 
fotbal. Iți era mai mare dra
gul sa asiști la meciurile co 
se încingeau aici. In deschi
dere jucau copiii. Urmau a- 
poi tinerii intre 14—18 ani, 
iar in meciuri vedetă vîrstni 
cii. Nu lipseau nici specta

torii. Nimeni din cartier nu 
părea deranjat de aceste me
ciuri zilnice. Dar iată că la 
blocul 7. fost 1, de po a- 
ceastă alee, s-au mulat vecini

ÎNSEMNARE
noi. Ca primă măsură ei au 
interzis cu desăvîrșire prac
ticarea fotbalului amenințin- 
du-i pe jucători cu spargerea 
mingii. Puși in situația de a 
nu mai practica sportul pre
ferat. cîtiva iubitori al fotba
lului din cartier au adresai o 
sesizare ziarului. întrebau: 
„Unde să ne destindem după 
orele de școală sau de mun

că 7 Terenul l-am amenajat 
tocmai cu scopul de a prac
tica sportul". -

Sesizarea e justă. Terenul 
se află, e drept, în inima car
tierului dar destul de departe 
de blocurile ce-1 înconjoară. 
Dovadă că în decurs de doi 
ani n-a fost spart nici un 
geam. Că se tulbură oarecum 
liniștea, e și acesta un ade
văr, iar multi dintre locatari 
tac șut de noapte. Pină în 
prezent n-au fost insă r-cla- 
matii cum că nu se pol o- 
clihni. DacJ totuși pentru noii 
locatari fotbalul deranjează, 
se pot fixa anumite ore de 
joacă. Ar fi o rezolvare ce 
ar mulțumi ambele părți.

D. CRIȘAN

COMBINATUL CARBONIFER
VALEA JIULUI 

PETROȘANI
ANUNȚA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOA- 

REI.OR POSTURI:

® maistru miner principal

® maistru principal transport

• maistru miner

• maistru transport

® maistru electromecanic
Concursul va avea loc la data de 19 octombrie 1968, la 

sediul E. M. Dilja. Informații suplimentare se pot da la Ser

viciul organizarea muncii și salarizării de la E. M. Dîlja, str. 

Cărbunelui nr. 20 Petroșani.

Radio
JOI 17 OCTOMBRIE

PROOGRAMUL Iî

5,00 Buletin de știrii 5.05—* 
6 00 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastică» 5,30 
Buletin dc știri» 5,50 Jurnal 
agrar» 6.00—8.25 Muzică și ac
tualități» 6,00 Buletin de știri. 
Sport — ro7.ullate olimpice»
6.30 Buletin de știri» 7.00 Ra
diojurnal. Buletin meleo-ru- 
tier; 7,15 Mexic — 1968» 8,00 
Sumarul presei; 8,25 Moment 
poetic» 8.30 La microfon, me
lodia preferată; 9.00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Lectură 
dramatizată» 10,00 Cîntece» 
10.10 Curs do limba germană»' 
10 30 Jocuri populare; 11.00 Bu- 
lelin de știri: 11,05 Ora spe
cialistului. Știința conduroril 
întreprinderii; 11,25 Arii din o- 
pere; 11,45 Sfatul medicului» 
12,00 Miniaturi de estradă» 
12,20 Avanpremieră cotldianăi
12.30 întilnire cu melodia
populară și interpretul profe
rat; 13.00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic» 13,20 
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14.00 Orchestra de 
muzică populară a Filarmoni
cii din Oradea,- 14.15 Tot îna
inte (ediție pentru pionierii din 
clasele a 111-a și a IV-a); 14,50 
Dialogul instrumentelor; 15.00 
Buletin de știri. Buletin metco- 
rutler; 15/10 Consultație 1 iri- 
dică» 15,40 Ciută Glcă Petres
cu,- 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16.20 
Sextetul vocal feminin Perinl- 
ța, 16.30 Mexic 1963,- 16.45
Luminile rampei; 17.15 An’' na 
tineretului.- 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Tribuna radio,- 18,40 
Pagini celebre din opere; 19 00 
Radiogazeta de seară» 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20.00 Buletin de știrb 
20,05 Carnet plastic; 20,20 So
liști de muzică populară,- 20.45 
Cintă Sammy Davis-junior» 
20.55 Noapte bună, copii; 21.00 
O melodie, doi interpreți;. 21.05 
Scriitori la microfon. Paul An
gliei; 21,25 Revista cîntecelorr 
22,00 RadiojurnaL Buletin me
teorologic. Sport - rezulta
te olimpice» 22,20 Melodii li
rice cu Luminița Cosmin; 22,30 
Moment poetic» 22.35 Metro
nom '68,- 23,35 Refrene dragi» 
24,00 Buletin de știri. Sport — 
rezultate olimpice» 0,05— 
5.00 Estrada nocturnă. Buletire 
de știri și meteo-ruliere la o-
rele 1,00 și 2.00. Sumarul pre-
sei și buletin de știri la 
4,00.

ora

PROGRAMUL II:

7.00 Melodii populare» 7.10
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 7.45 Val
suri pentru fanfară; 8,00 Mu- 
zkă populară; 8.30 Buletin de 
știri,- 9,00 Matineu de operă» 
10,00 Buletin de știri,- 10.05 
Dc la duet la sextet — muzică 
ușoară; 10.30 Vreau să -tiu 
(emisiune de știință și tehnică 
pentru școlari).- 10 55 Cu cîn- 
tecul și jocul pe plaiul olte
nesc; 11,15 Muzică ușoară do 
Vasile Veselovski și H. Măli- 
neanu; 11.45 Dansuri pentru 
chitară; 12,00 Buletin de știri. 
Buletin meteorologic» 12,05 A- 
vanpremieră cotidiană; 12,15 
Melodii populare; 12,30 Arii 
din operele,- 13,15 Cintă Ana 
Ispas și Sandu Florea — mu
zică populară; 13.30 Din ță
rile socialiste; 14,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 14.03 
Concert de prfnz; t5,00 Muzică 
ușoară» 15.45 Cîntece și jocuri» 
16.15 Jocuri populare; 16,20 
Sfatul medicului; 16,25 Recu
noașteți interpreții 7 — muzică 
ușoară,- 17.00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 17.15 Pre
lucrări de folclo”; 18.00 Cinte- 
ce patriotice; 18,30 Memoria 
pămîntului românesc» 18,50 
Cintă Trio Alpin» 18.55 Buletin 
de știri» 19,00 Album folclo
ric; 19,30 Curs de limba rusă» 
19,50 Muzică din operete» 20,00 
Concertul orchestrei de studio 
a Radiotelevizinnii române. In 
pauză: Buletin de știri; Fono
teca de aur; 22.30 Muzică u- 
șoară; 23,00 Radiojurnal» 23,07 
„De la Euridice la Melisande"» 
23,40 Muzică de cameră» 24,00 
Șirag de melodii» 0,55—1,00 
Buletin de știri. Buletin meteo- 
rutier.

I. C. R. M.
angajează

Conducători auto 
cu gradul II și III

Condiții: cele prevăzute în 
nomenclatorul de studii și 
funcții.

Informații suplimentare se 
primesc zilnic la biroul perso

nal a) întreprinderii din str. 
Republicii nr. 92. telefon 1536.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE
NEW YORK — Trimisul .penal Agerpres, Nicolae lonescu, 

transmite: lnlrlnd In cea de-a patra săptămină de lucrări, sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U. cunoaște un ritm Intens de dez
bateri atil in ședințele plenare ale Adunării Generale, cit șl In 
cele șapte comitete principale ale acesteia.

ln Comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare au înce
put dezbaterile asupra bugetului adi
țional al O.NU. pe anul 1968. In 
proic.-tol de rezoluție supus spre c- 
Kaminarc participanlilor la lucrări se 
solicită aprobarea unor cheltuieli su
plimentare de aproximativ 2.8 mili
oane dolari fată de creditele opro- 
bale de Adunarea Generală. Jn a- 
ceastă ședință au luat cuvîntul dele
gații iugoslaviei. Marii Britanii. U- 
niunii Sovietice și Statelor Unite. 
Reprezentantul României. Dragos 
Șerbănescu. a subliniat caracterul 
dăunător al practicilor depășirii co
telor bugetare aprobate de Aduna
rea Generală.

La un buget de peste 140 de mili
oane dolari — a arătat delegatul ro-

Convorbiri între delegațiile 
guvernamentale ale U. R. S. S. 

și Cehoslovaciei
MOSCOVA 15 (Agerpres). — In 

zilele de 14 și 15 octombrie în capi
tala Uniunii Sovietice s-au desfășu
rat convorbiri între delegațiile gu
vernamentale ale Uniunii Sovietice 
în frunte cu Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, șl

r ----- e —

Ședința Prezidiului 
C.C. al P.C.
din Slovacia

PRAGA 15 (Agerpres). — După 
cum anunță .agenția C.T.K. la Bra
tislava a avut loc o ședință r Pre
zidiului G.C. ai P.C. din Slovacia.
Au fost discutate probleme ale acti
vității organizatorice in rîndul stu
denților comuniști, despre situația 
Frontului National Slovac, despre u- 
nele probleme ale învătămintulul 
mediu și despre situația politică în 
mișcarea sindicală. A fost aprobat 
proiectul de măsuri în legătură cu 
aniversarea în Slovacia a 50 de ani 
de la proclamarea Republicii Ceho
slovace.

La Bratislava a avut loc, de ase
menea. o ședință de lucru a Secre
tariatului C.C. al P.C. din Slovacia. 
La această ședință a participat Ale
xander Dubcek, prim-secretar al C.C. 
el P.C. din Cehoslovacia. 

ANGLIA : O nouâ navă la ca

re lucrările au intrat in faza fini

sării la șantierele navale din Glas

gow.

mân — pot fi găsite soluții în acest 
sens dacă există o preocupare per
manentă pentru controlul folosirii 
eficiente a resurselor.

Reprezentantul Romanici și-a ex
primat de asemenea, rezervele de 
principiu fală de înscrierea în bu
getul ordinar a unor cheltuieli fă
cute fără respectarea previziunilor 
pertinente ale Cartei O.N.U.

★
In ședinla plenară de luni după- 

amiază a Adunării Generale a O.N.U. 
au luat cuvîntul. in cadrul dezbate
rilor generale, reprezentanții Botswa- 
nei — ministrul afacerilor externe, 
M. P. K. Nwako, Noii Zeelande — 
primul ministru, Keith Holyoake, șl 
Bulgariei — ministrul afacerilor ex
terne, Ivan Bașev.

Republicii Socialiste Cehoslovace în 
frunte cu Oldrich Cernik, președin
tele guvernului cehoslovac. In comu
nicatul cu privire la convorbiri se 
arată că cele două părți au făcut 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme rezullînd din acordurile 
de la Moscova Inclusiv in ceea ce 
privește condițiile unei staționări 
temporare a trupelor sovietice pe 
teritoriul cehoslovac, așa cum se 
prevede în comunicatul cu privire 
la convorbirile sovieto-rehoslovace 
care au avut loc la Moscova în zi
lele de 3 și 4 octombrie 1968.

PE SCURT o PE SCURT
G> GENEVA. — „Războiul modern face mult mai multe victime 

printre civili decit printre militari", a declarat Jose Barroso Cha
vez, pieședintele Crucii Roșii Internationale, după reuniunea anuală a 
Ligii societăților de Cruce Roșie, care a avut loc luna aceasta la 
Geneva. El a adăugat că, potrivit unor surse autorizate, în conflic
tele armate actuale, la fiecare soldat ucis există 30 de morțl din 
rindul populației civile, în timp ce în cursul primului război mondial 
această proporție era de 10 militari la un civil.

Trei foști miniștri vor fi
LIMA. — Trei foști miniștri în 

guvernul peruvian în timpul preșe
dintelui Belaunde Terry, răsturnat 
de la putere în urma loviturii de 
stat de săptămină trecută, vor fi 
puși în libertate. Este vorba de Ma
nuel Ulloa, Pablo Carriquiry și Guil
lermo Hoyos Osores, arestați ime
diat după lovitura de stat pentru

Declarațiile 
primului ministru 
britanic,
Harold Wilson

LONDRA 15 (Agerpres). — „Noi 
nu capitulăm și nu închidem ușa 
negocierilor", a declarat marți du- 
pă-amiază în Camera Comunelor 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, prezentind textul .Cărții 
albe* <u privire la negocierile an- 
glo-rhodesiene care s-au desfășurat 
la bordul crucișătorului .Fearless" 
în Gibraltar. «Este acum rîndul au
torităților din Salisbury să răspundă 
propunerilor noastre", a -precizat 
Wilson. .Dar. a adăugat el, baza 
unui acord este și trebuie să rămî- 
nă cele șase principii care sînt e- 
sentiale pentru viitorul Rhodesiei". 
După ce a exprimat părerea că dis
cuțiile purtate în Gibraltar cu pre
mierul rasist Ian Smith nu vor duce 
la ceva definitiv. Wilson a afirmat 
că a înmînat interlocutorului său 
propunerile britanice pentru a le 
studia pe îndelete.

eliberați în Peru
..delicte împotriva republicii și im
plicații în legătură cu contractul în
cheiat între fostul guvern și com
pania nord-americană „International 
Petroleum Co".

© ROMA. — Un comunicat 
al Ministerului de Interne ita
lian, publicat de curind la Ro
ma arată că inundațiile au pro
vocat in cursul anului 1965 
pagube evaluate la 36 miliar
de de lire.

Din cele 40 928 de incendii 
declarate in anul menționat, 
0,8 la sută au fost provocate 
în mod intenționat, 8,2 la sută 
de către fumători și 43,2 la 
sută de cauze necunoscute.

lian, publicat de curind la Ro
ma arată că inundațiile au pro
vocat in cursul anului 1965 
pagube evaluate la 36 miliar
de de lire.

Din cele 40 928 de incendii 
declarate in anul menționat, 
0,8 la sută au fost provocate 
în mod intenționat, 8,2 la sută 
de către fumători și 43,2 la 
sută de cauze necunoscute.

In ciuda tuturor avertismentelor.
WASHINGTON. In ciuda tuturor 

avertismentelor medicilor, lumea fu
mează din ce în ce mai mult, căuta 
rea cea mai mare avînd-o țigările 
cu filtru.

Ministerul Agriculturii al Statelor 
Unite a publicat un raport în care 
se arată că producția de țigări și 

@ BRUXELLES. — Potrivit unui 
raport publicat la Bruxelles, în pri
ma săptămină a lunii octombrie au 
fost înregistrați 74 929 de șomeri. In 
comparație cu ultima săptămină a 
lunii septembrie, numărul șomerilor 
a crescut cu 2 873 de persoane.

• HOUSTON. — Ce) de-al patrulea pacient al' spitalului 
St. Luke din Houston, căruia la 21 mai i-a fost transplantată 
inima, Louis Fierro, a decedat raarti dimineața. Un purtător 
de cuvînt al spitalului a declarat că la 11 octombrie Fierro 
a fost reinternat, prezentind unele siraptome do respingere 
a organului grefat, printre care o foarte scăzută presiune ar
terială. Fierro părăsise spitalul la 29 iulie și*lucra în Houston 
ca vînzător.

La același spital, cu aceleași simptome* se afla sub ob
servația medicilor Everett Thomas, primul pacient cu inima 
transplantată de la St. Luke.

PANAMA

Incidente între adversarii 
regimului militar 
și Garda națională

CIUDAD DE PANAMA 15 (Ager
pres). — Știrile transmise de agen
țiile de presă relevă că în anumite 
cartiere ale capitalei panameze și 
în unele regiuni ale tării s-au sem
nalat incidente intre adversarii re
gimului diilitar și Garda națională. 
La Ciudad de Panama, soldați ai 
Gărzii au (pătruns în clădirea Insti
tutului național, încercind să împie
dice o demonstrație a studenților 
ostili juntei instalate la putere ca 
urmare a loviturii de stat. Politia 
a operat 24 de arestări.

Generalul Vallarino, șeful Gărzii 
naționale, a rupt tăcerea pronuntîn- 
du-se in favoarea noului guvern mi
litar. El a declarat că, la 10 octom

O nouă garnitură 
a si»|nerrapi<t>i!m 
„Hikk-»ri“

TOKIO. — Căile ferate japoneze 
au prezentat o nouă garnitură a tre
nului „Hikkari", care urmează să 
circule pe căile ferate „New Tokaido 
Line" și „New Sanyo Line". Această 
garnitură, produsă în orașul Kawa
saki de firma „Kawasaki Rolli 
Stock , are o formă aerodinamică 
și rotile mai mari decit actualele 
trenuri. Ea va fi dată în exploata
re în 1971., va circula cu o viteză 
medie orar<\ de 250 km, puțind dez
volta și 300 km pe oră, viteza ma
ximă admisp do sistemul actual de 
căi ferate. <

® ATENA. — Agenția France 
Presse anunță că vicepremierul gu
vernului grec, Stylianos Patakos, a 
declarat luni seara la Atena că ale
gătorii care n-au participat la refe
rendumul constituțional din 29 sep
tembrie vor trebui să explice în scris 
politiei motivele care i-au determi
nat să nu "apară in fata urnelor. 
Patakos a adăugat că in cazul în ca
re nu vor fi găsite motive reale, cei 
care au refuzat să. participe la .ot 
ar putea fi^-dați îiA judecată.

havane a lumii capitaliste a atins 
in 1967—68 cifra de 2 897 000 000 
bucăți, sporind cu 2,5 la sută fată 
de producția din 1966—67.

Singura ttră de pe continentul a 
merican unde s-a fhregistrat o scă
dere a producției de țigări este 
Peru.

• NEW YORK. — Greva 
celor 130 000 de mineri de la 
exploatările de bitum din 22 
de state americane a luat sfir- 
șil. Patronatul a fost nevoit să 
satisfacă majoritatea revendi
cărilor muncitorilor privind 
majorarea salariilor.

Cei trei cosmo- 
nauli americani, 
Don Eisele, Wal
ter Scbirra (mij
loc) și Walter 
Cunningham care, 
la bordul navei 
,.Apollo-7" efectu
ează o călătorie de 
11 zile în spațiul 
cosmic.

brie, fostul președinte Arias i-a ce
rut să treacă în rezervă. în vede
rea reorganizării Gărzii Naționale 
(Vallarino este șeful Gărzii de 16 
ani). Fostul președinte i-ar fi pro
mis generalului Vallarino să respec
te ierarhia militară existentă în si
nul Gărzii naționale. Ulterior însă, 
el ar fi procedat la reorganizarea 
Gărzii fără să tină seamă de aceasta, 
ceea ce, potrivit lui Vallarino, a pro
vocat o vie reacție în rîndurile ofi
țerilor superiori.

După cura s-a aflat, vineri, în 
•ziua loviturii de stat, mai multe co
municate au fost publicate de diver
se grupări și organizații. Partidul 
democrat-creștin s-a pronunțat împo
triva loviturii de stat. Federația stu
denților s-a declarat, de asemeuea. 
ostilă noului guvern militar. Colegiul 
Avocaților panamezi a dat publicită
ții o declarație in care cheamă la 
restabilirea ordinii constitutionale.

Dublu record 
mondial

și olimpic realizat de atletele 
Viorica Viscopoleanu și Mihaela Peneș

GIUDAD DE MEXICO — De la 
trimisul Agerpres Iile Goga: Doua 
medalii, una de aur șl alta de ar
gint, un dublu record mondial și 
olimpic, acesta este darul făcut cit
irilor noastre sportive, iubitorilor 
de sport din România, de minunatele 
noastre atlete Viorica Viscopoleanu 
și Mihaela Peneș. împreună cu cei 
70 000 de spectatori prezenli în tri
bunele stadionului olimpic din Ciu
dad de Mexico, am asistat la una 
dintre cele mai emoționante după- 
amiezi din istoria atletismului. Și 
esle ușor de imaginat cil de mindri 
erau loji cei din delegația noastră 
văzind că eroina esle atleta român
că Viorica Viscopoleanu, câștigătoa
rea medaliei de aur la săritura In 
lungime cu extraordinara perfor
mantă de 6.82 m, care înscrie primul 
record mondial feminin la această 
Olimpiadă.

Proba de săritură in lungime a 
început la ora 16 (ora locală) cu 14 
concurente. Fnglezoaica Sherwood 
sare din prima încercare 6,60 m, o 
cifră care intr-o finală olimpică 
poale avea serioase efecte psiho
logice. Viorica Viscopoleanu, pujin 
emoțională, intră a șasea in concurs. 
De unde ne aflăm o zărim cum Își 
ia elan, o bătaie bună și trupul a- 
tletei, ca împins de un resort, zboa
ră peste groapa de nisip. Aterizare 
bună, aplauze și un murmur admi
rativ- al tribunelor ne confirmă pre
simțirea că acolo, pe pista roșie de 
tartan, lingă tribuna a doua deasu
pra căreia arde flacăra olimpică, 
s-a petrecut ceva deosebit. După cî- 
leva secunde pe tabelul electronic 
apar cifrele 6,82 m. record mondial 
Șl olimpic (vechiul record era de 
6.76 m și fusese stabilit la Tokio de 
Marv Rând); perlormantă superioară 
cu 23 de cm. recordului personal sl 
national deținui de Viorica Visco
poleanu. Deci din prima încercare 
o performantă senzațională, care i-a 
stupefiat pe ziariști, pe trimișii ma
rilor agenții de presă, care s-au 
grăbit să transmită lmbucurăloarea 
veste.

Rezultatul sportivei noastre este 
fenomenal, victoria sa o încununare

Deschiderea celei de-a 
15-a sesiuni a Conferinței 
generale a 11. N. E. S. C. 0.

PARIS 15. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite: 
Marți dimineața și-a început lucră
rile la Palatul U.N.E.S.C.O. din Pa
ris cea de-a 15-a sesiune a Confe
rinței generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (U.N.E.S.C.O,), forul 
suprem al acestui organism, care so 
întrunește o dată la doi ani. La se
siune participă delegațiile celor 122 
de state membre ale U.N.E.S.C.O. 
Delegația română este condusă do 
Vasilc Giiga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de B. Tuncel (șeful delegației Tur
ciei). președinte al sesiunii prece
dente. A luat, de asemenea, cuvîntul 
Dell’Oro Mâini (Argentina), preșe
dintele Comitetului Executiv ăl 
U.N.E.S.C.O. Conferința generală a 
ales apoi în unanimitate comitetul 
pentru verificarea împuternicirilor, 
din care (ac parte reprezentant' din 
Australia, Spania. S.U.A., Kenya, Li
ban, Panama, România, Tallanda și 
Uniunea Sovietică.

Reprezentantul român, ambasado

VIETNAMUL DE SUD

Pafriofii meaifin presiunea 
asupra pozițiilor trupelor 
americano*saigoneze

SAIGON 15 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vielnameze își 
mențin presiunea asupra pozițiilor 
trupelor americane și saigoneze si
tuate în diverse puncte strategice 
ale tării. In regiunea de deltă au 
avut loc noi ciocniri violente, sol
date cu pierderi de ambele părți. 
Una din aceste lupte s-a dat la a- 
proximativ 35 km de Saigon șl a 
durat cîteva ore. In partea de nord 

a voinței, a seriozității și a pasiunii 
pentru sportul pe care-1 practică. 
Seara în salul olimpic, Viorica Vis
copoleanu a fost purtată in triuml 
de sportivii noștri.

Imediat după terminarea probei, 
noua campioană olimpică, cu ochii 
plini de lacrimile bucuriei, a decla
rat zecilor de ziariști care o înconju
rau: .Sirii mindră că mă voi reîntoarce 
in tara mea cu un asemenea suc
ces". Principala sa concurentă, Shei
la Sherwood care a început să plin- 
gă ci nd a fost întrebată ce gîndea 
după prima săritură, in momentul 
cind și-a dat seama că va trebui 
să lupte împotriva unei noi record
mane mondiale, a răspuns: .Ce aș 
mai ii pulul să iac Ea s-a decla
rat totuși mulțumită cu medalia de 
argint.

Bucuria delegației noastre a fost 
sporilă și de medalia de argint cu
cerită de Mihaela Peneș, care la 
virsta de numai 21 de ani, a urcat 
de două ori pe treptele podiumului 
olimipic. Și puțin a lipsit ca Mihae
la să repete isprava de la Tokio. Din 
prima încercare, ca și în urmă cu 
patru ani, Mihaela și-a pus în va
loare toată puterea și priceperea. 
Am văzut sulița zburlnd sus și de 
parte, infigindu-se în dreptul podiu
mului de premiere, la aproximativ 
60 de m. dar panoul luminos ne-a 
arătat 59,92 m. Mihaela a mai avut 
o aruncare bună de 68,04 m, dar in
tre timp fusese întrecută de sporti
va maghiară Angola Nemeth, care 
cu o aruncare de 60,36 m (realizată 
in a doua încercare! și-a adjudecat 
titlul olimpic. Performanta Mihaelei 
Peneș rămine insă •emarcabilă. de- 
monstrind constanta In pregătire și 
rezultate a acestei minunate atlete 
românce. Recordmanul mondial al 
probei de aruncarea greutății, ame
ricanul Randy Matson, a confirmat 
toate pronosticurile cucerind meda
lia de aur cu o aruncare de 20,54 m 
obflnulâ din prima încercare

La ora 18,00 (ora locală), cind cei 
opt linaliștl ai probei pe 100 m aș
teptau cu mușchii încordați semna
lul starlerului o tăcere totală a cu

rul Valentin Lipattl. delegatul per
manent al României la U.N.E.S.C.O., 
a contestat în numele delegației ro
mâno in Comitet și in ședința ple
nară legitimitatea mandatului repre
zentantului Taivanului la Conferința 
generală U.N.E.S.C.O.. arălînd că sin
gurul reprezentant legitim al poporu
lui chinez este R. P. Chineză și gu
vernul său legal. El și-a exprimat, 
de asemenea, regretul pentru faptul 
că reprezentanți ai unor state su
verane șl independente ca R. D. 
Germană R.P.D. CoTeeană și P D. 
Vietnam nu participă la hirrflr'le 
Conferinței generale.

In ședința plenară a (ost pus apoi 
la vot - un proiect de rezoluție al 
delegației S.U.A., prin caro se cerca 
ca, Conferința generală să nu adoplo 

i o hotărîre privind propunerile 
dș modificare a reprezentării Chinei 
la cea de-3 15-a sesiune a Confe
rinței generale. Rezoluția a întru
nit 55 de voturi pentru 30 contra 
și 27 abțineri. Delegația -epublirii 
Socialiste România a votat împotri
va acestei rezoluții.

Lucrările Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. continuă.

est a tării, patriotii au supus unul 
bombardament cu rachete poziții alo 
trupelor guvernamentale situate in 
apropiere de Pleiku.

Alte lupte au fost semnalate in 
jurul taberei forțelor speciale ame
ricane de la Thuong Duc, arena unor 
ciocniri continue în ultimele două 
săptamîni. In această zonă, bombar
dierele B-52 au efectuat luni și marii 
noi raiduri.

prins stadionul. Țișnind din blok- 
starturi ca niște adevărate rachete 
umane, concurenta au pornit inlr-n 
cursă fantastică, la silrșilul căreia 
atletul american de culoaie Jim Hi
nes a reușit să egaleze recordul 
mondial al probei și să stabilească 
un nou record olimpic cu excelentul 
timp de 9"9/10.

Cind umbrele inserării începuseră 
să coboare, pe stadionul olimpic 
și-au făcut apariția rei care eu o 
oră și jumătate inainle luaseră star
tul in dificila probă de 20 km marș. 
Primul a pătruns pe pista de tartan 
sovieticul Vladimir Golubnicii, ur
mărit ca o umbră de mexicanul 
Jose Pedraza Zuniga Păstrlnd pro
porțiile. sosirea a avut dinamismul 
finișului dinlr-o cursă de sprint, 
provoci nd entuziasmul delirant al 
tribunelor. Deși încurajat frenetia 
de iniocații suporteri mexicani, Zu
niga, cu toate eforturile depuse, nu 
a reușit să-l depășească pe mărșă
luitorul sovietic, care a trecut pri
mul linia de sosire. fiind cronome
trat in Ih 33'58"4/10. O comporlaie 
meritorie a avut atletul r<>mân l co
rida Caraiosifoglu, riasal pe l'-cul 
9 din 41 de concurenti El a fost 
marcat cu timpul de 1li37'07"6jl0.

tn inlrccerile pugiliștilor de la 
Arena Mexico, boxerii români ne-au 
prilejuit noi satisfacții, tn limitele 
categoriei mijlocie mică, Ion Covaci 
l-a învins la puncte, intr-un meci de 
mare luptă, pe polonezul Stachurs- 
ki. A treia victorie a boxerilor noș
tri de la începerea turneului olim
pic. a lost obținută de Constantin 
Ciucă (categ. muscă), învingător la 
puncte în fata marocanului Hilmari. 
tn turul următor, ton Covaci îl va 
inii Ini pe italianul Rentini.

In urma frumoaselor succese rea
lizate de atletele noastre, în clasa
mentul pe medalii, după două zile 
de întreceri România ocupă locul 
trei cu o medalie de aur șl un.r do 
argint.

Pe primul loc se află S.U.A. cu 
2 medalii de aur, una de argint șl 
una de bronz. Locul secund esle di 
linul de U.R.S.S. cu o medalie de 
aur. una de argint și 3 de bronz.
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