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Cu planul anual îndeplinit
SECTORUL V 
VULCAN

Ieri, la sfîrșitul 
schimbului I, sala de 
apel de la mina Vul
can a găzduit o festi
vitate deosebită. Sala 
a răsunat de ritmurile 
unui marș vioi, exe
cutat de fanfara mi
nei. La festivitate a 
fost prezent și un grup 
de pionieri și elevi — 
veniți să ofere buche
te de flori părinților 
lor — mineri ai sec
torului V, care au în
deplinit ieri la ora 
12,00 planul de produc
ție pe anul 1966.

Colectivul acestui 
sector și-a depășit sar
cinile de plan de Ia 
începutul anului cu 
9176 tone cărbune, a 
realizat o productivita

i 
"■ «'A

A început plata 
primelor 
de vechime

In unitățile aparținînd Com
binatului carbonifer Valea Jiu
lui a început ieri plata prime
lor de vechime.

Zeci de mii de mineri, teh
nicieni- și ingineri au primit 
răsplata în bani a aportului la 
sporirea continuă a producției 
de cărbune. Așa de pildă, teh
nicianul minier Tenczler Ștefan 
de la mina Petrila, pentru cei 
peste 20 de ani munciți în 
subteran, a primit drept recom
pensă 7000 de lei, iar minerii 
Culcear Iosif, Munteanu Petre, 
Novac Ștefan de la aceeași mi
nă au primit sume cuprinse- în
tre 3 000 și 3 200 lei.

Pentru o vechime în muncă 
de 18—20 de ani, minerii So- 
rescu Constantin, Orban Petru, 
Giulea Gheorghe din Uricani 
au primit cîte 2 500—2 700 Iei.

Pe Combinatul carbonifer 
Valea Jiului, valoarea primelor 
de vechime ce se vor plăti a- 
nul acesta se cifrează la peste 
6 400 000 lei.

Plenara (onsiljnloi 
national al Moi

In ziua de 19 decembrie a a- 
vut loc Plenara Consiliului na
țional al femeilor.

Plenara a analizat activitatea și 
sarcinile Consiliului național al 
femeilor, ale comitetelor și comi
siilor femeilor în munca cultural- 
educativă desfășurată în rîndul fe
meilor privind întemeierea și. con
solidarea familiei, creșterea nata
lității, îmbunătățirea muncii de e- 
ducare a copiilor și tineretului.

In cadrul plenarei a luat cuvîn- 
tul tovarășul Gheorghe Petrescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

La nivelul
In întrecerea cu celelalte 

sectoare productive ale bazi
nului nostru carbonifer, co
lectivul sectorului III de la 
mina Uricani a obținut în ul
timele luni rezultate dintre 
ep1e mai bune și a reușit să 
ocupe, decadă de decadă, un 
loc de frunte în clasamentul 
hărniciei. De la începutul a- 
nului, sectorul a cumulat o 
■depășire de 1 960 tone cărbune 
gocsificabil.

La succesele colectivului își 
adxic aportul îndeosebi brigă

te de 2,855 tone pe 
post față de 2,607 tone 
pe post planificat, iar 
la capitolul preț de 
cost a înscris o econo
mie pe 11 luni de 
331 345 lei. Semnifica
tiv este și faptul că 
față de salariul mediu 
de 1 850 lei, muncitorii 
din sector au realizat 
un salar mediu de 
1 929 lei. Printre bri
găzile care au adus o 
contribuție deosebită 
la succesele .colectivu
lui se numără cele 
conduse de Țarină Va
lerian, Costea Ion, De- 
ieanu Ion, Calotă Tu
dor și Bălțatu Ion din 
abataje și Rusu Gri- 
gore și Fazekaș loan 
de la pregătiri. S-au 
evidențiat, de aseme
nea, maiștrii mineri 
Szakacs Mihai și 
Sculțchi loan.

Comunistul Te- 
feleș Gheorghe de 
la U.R.U.M. Petro
șani își depășește 
cu regularitate 
sarcinile de plan, 
iar reparațiile exe
cutate de el sînt 
întotdeauna de 
bună calitate.
Foto :

Ileana TEREK

Invăfămînful de partid 
să fie condus mai concret

Au trecut două luni de la începe
rea anului învățămîntului de partid. 
Desfășurarea activității cursurilor și 
cerșirilor în această perioadă, ridică 
unele probleme care se cer a sta mai 
mult în atenția organelor și organiza
țiilor de partid, a lectorilor șl propa
gandiștilor. Pe lîngă aspectele pozi
tive privind organizarea învățămîntu
lui, conducerea mai concretă, ridica
rea calității, creșterea eficientei în 
desfășurarea învățămîntului de partid 
se mai întîlnesc anumite lipsuri care 
trebuie să fie înlăturate pentru ca 
învățămîntul să se ridice la nivel i’ 
cerințelor aotuale.

[onifBcerea înifătămîntalni 
să di se rezume 
numai la argaoizare

Una din sarcinile principale ce re
vine organelor și organizațiilor de 
partid este mdrumareg, conducerea 
permanentă a învățămîntului de par
tid. Avînd în vedere această sarcină 
comitetele de partid, birourile orga
nizațiilor de bază din Valea Jiului 
s-au. preocupat de selecționarea cu 
grijă a lectorilor și propagandiștilor, 
de organizarea diferitelor cursuri și 
cercuri.

Se poate aprecia că în organizarea 
învățămîntului s-aiu respectat reco- 

sarcinilor pe 1967
zile conduse de minerii Bria 
loan, Bali’ș Carpi, Scorpie 
Gheorghe și Hriț an Vasile, 
electricieni și lăcătuși activi 
ca Fieraru Marin, Vochițoiu 
Emil, Vlădău Constantin, Boar 
Tudor și Postolache loan. La 
majoritatea indicatorilor teh- 
nico-economici, colectivul sec
torului Iii obține realizări la 
nivelul primului trimestru al 
anului viitor.

OBRITEANU ANDREI 
corespondent
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mandările C.C. al P.C.R., cursurile și 
cercurile create corespund mai bine 
cerințelor cur-sanților, specificului lor 
de activitate.

Reducerea numărului de cercuri a 
permis asigurarea celor existente cu 
propagandiști temeinic pregătiți. A- 
proape 80 la sută din lectori și pro
pagandiști au studii medii sau supe 
rioare de stat.

Extinderea ciclurilor de conferințe, 
în mod deosebit în rîndul muncitori
lor minieri, a ușurat mult participa
rea la o formă accesibilă, a unui ma
re număr de cursanți care în anii tre- 
cuți au avut greutăți datorită condi
țiilor de muncă.

Crearea cercurilor de tip superior, 
școlile serale economice de la Lu
pani și- Petrila, universitatea serală 
de marxism-leninism, permite mem
brilor de partid, altor oameni ai 
muncii cn o pregătire corespunză- (Continuare în . pag. a 3-a)

Oră de limba română la. clasa a VIII-a A, clasă fruntașă de la Școala generală nr, 2 din Petroșani.

TELEGRAMA
Comitetului Central
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

r -
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 

și Consiliul de Miniștri, întregul popor român vă adresează cordiale fe
licitări și un fierbinte salut de solidaritate internaționaliști cu prilejul 
celei de-a Vl-a aniversări' a constituirii Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

înaltul spirit de sacrificiu și dîrzenia cu care poporul vietnamez 
luptă 'împotriva agresorilor demonstrează că nu poate fi îngenunchiat un 
popor care își apără libertatea, independența și integritatea patriei sale.

Urăm eroicei populații din Vietnamul de sud ca sub conducerea 
unicului său reprezentant legitim, Frontul Național de Eliberare; să ob
țină victoria deplină asupra agresorilor americani.

Reafirmăm cu acest prilej hotarîrea poporului român de a acorda 
poporului frate vietnamez întregul sprijin politic, material și moral în 
lupta sa justă împotriva agresiunii, pentru apărarea ființei naționale șl 
a dreptului sacru de a dispune de propria sa soartă.

COMITETUL CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI AI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Ssdinta Comisiei 
economito-liiianciare 

3 Marii Maoari naționale
La Palatul Marii Adunări Națio

nale au început luni lucrările Co
misiei economi co-financiare în le
gătură cu apropiata sesiune a Ma
rii Adunări Naționale. Ședința de 
lucru a fost prezidată de prof, 
univ. Manea Mănescu, președintele 
comisiei.

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării. Maxim Berghianu, 
a prezentat proiectul planului de 
stat al economiei naționale pe a- 
nui 1967.
’ Lucrările comisiei continuă.

iAjțerpres)

toare, să-ș! lărgească orizontul de 
cunoștințe politico-ideologice.

După organizarea învățămîntului 
era normal să se dea în continuare 
cea mai mare atenție bunei sale des
fășurări. Acest lucru nu s-a făcut în
să peste tot. Unele comitete de par
tid, birouri ale organizațiilor de bază 
ronsiderînd că și-au încheiat misiu
nea prin organizarea învățămîntului 
Așa se explică faptul că la E.M, Lo- 
nea, I.E.C. Paroșeni există cercuri ră
mase în urmă față de program, iar 
în orașul Petroșani la comerț, învă
țământul de partid nici n-a început. 
La U.R.U.M.P. frecvența este scăzută 
la cunsuri. Frecvență scăzută exis
tă și la unele cercuri de la E.M. Pe
trila, la ciclurile de conferințe de la

Pompiliu UNGUR

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe șantierul din Petrila

Efervescența 
ultimului efo ■■■

• 176 apartamente își 
așteaptă locatarii

( 120 camere „ocupate" 
de constructori

• Vitregia iernii în con
fruntare cu voința și 
priceperea oamenilor

A fost o sărbătoare... dar fă
ră vreo festivitate: comiSi'a 
de recepție a beneficiarului *â 
rutreetat cele 176) de aparta
mente din blocurile I 2 și 
E 10 examinînd lucrările, ca
litatea execuției... Apoi, a ur
mat formalitatea actelor și- 
gata : două blocuri au fost 
preluate, îmbogățind Petrila 
cu 176 apartamente noi. Nu. 
S-au rostit discursuri, nu au 
fost organizate recepțij. Totul 
â decurs simplu; dar uită 
muncă, cit efort omenesc, in
telectual și fizic, nu a însu
mat acest moment din viata 
șantierului Petrila !

Și, în tin. P ce în blocurile 
I 2 și E 10 se încheia ultimul 
a t al construcției lor, alături, 
în blocurile gemene I 1 și 
E 11, aceiași oameni care au 
lucrat dincolo, dădeau acum 
bătălia la finisarea acestor o- 
biective.

Sute de oameni au „ocupat" 
apartamentele aflate în fini
saj interior, ptedominînd zu
gravii, mozaicarii, parchetarii. 
Echipele conduse de Corobaie

ȘT. MIHAI
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Invăfămîntul de partid 
să fie condus mai concret

♦

TELEVIZIUNE
20 decembrie

(Urinare din pag. 1)

E.M. Lonea, la școlile serale econo
mice de partid.

Asemenea lipsuri se datorase fap
tului că nu peste tot se asigură » 
conducere concretă, permanentă a 
învătămîntului de către organele de 
partid respective.

li centrul atenției — 
grija pentru mirat
Ridicarea calității învățămîntului, 

legarea Iui staînsă de sarcinile prac
tice, de viată, sporirea eficientei ex
primata prin aportul adus la mobili
zarea celor ce muncesc la îndepli
nirea sarcinilor economice trebuie să 
constituie preocuparea esențială în 
conducerea și desfășurarea învăță- 
mîntul’ii de partid.

La E.M, Lupeni, E.M. Antooasa, 
complexul C.F.R., C.C.V.J., se mani
festă grijă pentru asigurarea unui 
conținut corespunzător învățămîntu- 
lui de partid, pentru legarea lecțiilor, 
seminariilor de problemele concrete 
ce preocupă cursanții.

In asigurarea unui conținut bogat 
învătămîntului, un rol de seamă re
vine lectorilor, propagandiștilor. Pre. 
gătrirea personală a acestora, 'folosi
rea celdr mai atractive și eficace me
tode în expuneri si seminarii stat 
condiții hotărîtoare pentru îmbu
nătățirea calității învătămîntului.

Mai sînt însă unii lectori și țtropa. 
gandiști de la „Viscoza" Lupeni, pre- 
parația Petrila, E.M. Lonea, I.E.C. 
Paroșeni orașul Vulcan, I.L.L. Petrila 
care nu dau atenția cuvenită pregă
tirii periodice, lipsesc de la instrui- 
rti» ae te erganiiieilizA lunar la Ca
binetul de partid.

Pentru ca dezbaterile în cercuri să 
se desfășoare la un nivel ridicat se 
cere ca în prealabil cursanții să stu
dieze materialul bibliografic reco
mandat. Nu există însă suficientă 
preocupare pentru procurarea mate
rialului, se exercită un slab control 
asupra studiului cursanților.

Este necesar să se dea cea mai 
fnare atenție pregătirii temeinice a 
propagandiștilor și lectorilor, contro
lării sistematice a activității lor, în
drumării studiului cursanților pentru 
a însuși principalele probleme ale 
teoriei marxist-leniniste, ale politicii 
partidului nostru.

Să io lie tolerate 
atitudinile înapoiate
Acordînd cea mai mare grijă con

ținutului învătămîntului de partid, 
este necesar să se manifeste o exi
gență sporită față de felul în care 
membrii de partid îșl îndeplinesc în

SPORT
LUME

Stlli a a tljlljat detașat 
aule s întllniri

Duminică, în fața unul număr 
mare de spectatori, a avut loc în 
sala I.M.P. întîlnirea de lupte cla
sice, din cadrul campionatului re
gional, între echipele Constructorul 
Hunedoara —- Jiul Petrila — Știin
ța Petroșani.

Cu un lot valoros, bine închegat 
studenții, dînd dovadă de seriozi
tate și bună pregătire fizică și tac
tică, au reușit să cîștige detașat 
în ambele întîlniri.

In cadrul acestor întîlniri s-au 
desfășurat 30 meciuri înreglstrîn- 
du-ae următoarele rezultate : Cons

datorirea statutară de a-și ridica con
tinuu nivelul politic și ideologic.

Lipsa de exigență în această direc
ție a făcut să apară în unele locuri 
atitudini înapoiate față de studiu. La 
E.M. .Vulcan, unele sectoare de la 
E.M. Lupeni, E.M, Lonea, E.M. Petai- 
la sînt unii membri de partid, chiar 
cadre cu munci de răspundere — 
ingineri, tehnicieni — oare consideră 
învățămîntul de partid ca o proble
mă de nilcă importanță la care tre
buie participat doar atunci cînd nu 
există altceva de făcut.

Faptul că mult timp organizațiile 
de partid le-au permis această atitu
dine înapoiată față de pregătirea po- 
litlco-ideologică, au tolerat încălca
rea prevederii Statutului P.C.R., a 
făirant ca și în prezent să se manifes
te asemenea tendințe dăunătoare, 
care influențează negativ buna des
fășurare a învătămîntului de partid.

Ținînd seama de rolul principal pe 
care-1 are în prezent munca ideolo

După o activitate de 40 (le aai
In urmă cu cîteva 

zile, la Depoul de lo
comotive C.F.R. Petro
șani a ayut loc un e- 
veniment deosebit. Au 
ieșit la pensie doi din 
veteranii depoului:
mecanicii Rudeanu
Francisc și Balog Tra
ian. Potrivit unei tra
diții, de mult încetă
țenită, sărbătoriții au 
fost felicitați pentru 
activitatea desfășurată, 
atît de către conduce
rea depoului cît și de 

foștii tovarăși de 
muncă.

In cei 40 de ani de 
activitate, din care 
majoritatea pe loco
motivă, eei doi meca
nici au remorcat mul
te trenuri cu suprato- 
naj asigurînd transpor
tarea și sosirea la des
tinație a bunurilor în
credințate în condiții 
ireproșabile. S-au spus 
multe cuvinte calde, 
emoționante. Atît tov. 
Dascălu loan, secreta

Incepînd de ieri, la cinematograful „Republica" din Petroșani rulează 
filmul „Lumină după jaluzele", o producție a studiourilor cinematogra
fice maghiare.

IN CLIȘEU: O secvență din film.

tructorul Hunedoara — Jiul Pe
trila 21—19; Știința Petroșani — 
Constructorul Hunedoara 36—4 și 
Știința Petroșani — Jiul Petrila 
32—8.

S-a remarcat în primul rînd e- 
chipa Știința cu luptători de cer
tă valoare ca: Ortelecan, Guga și 
Belu. Rezultate bune au mai ob
ținut Dudaș și Tătaru de la Jiul 
și Lazăr și Lăncrăjan de Ia Cons
tructorul.

Cornel DUMITRU 
corespondent

POPICE

li iltlni M 
a tinpliiitilil irismit

In cadrul ultimei etape a cam
pionatului orășenesc de popice, cea 
mai disputată partidă s-a dovedit 
cea dintre echipele Utilajul din Pe
troșani și Minerul Vulcan. Chiar de 
la prima pereche, vulcănetiii, prin 
popicarul Schuler Bela, (802 p.d.) 

gică, se cere ca fiecare organizație 
de partid să privească cu tot simțul 
de răspundere problema conducerii 
învătămîntului de pârtii, îmbunătăți
rii continue a desfășurării sale.

★

Au fost redate cîieve aspecte pri
vind desfășurarea învătămîntului de 
partid. Ele scot în7 evidență faptul că 
pe lîngă realizările obținute, în acest 
domeniu, mai sînt multe de făcut.

Indreptînd atenția spre înlr’'irr>-reri 
lipsurilor, asigurînd o conducere 
competentă, sistematică și permanen
tă a învătămîntului, organele șl cw 
ganizațille de partid din Valea Jiu
lui vor reuși să-î ridice continuu ni
velul calitativ, să facă din învăță- 
mîntial de partid un factor principal 
de însușire a politicii partidului și 
de mobilizare la traducerea în viață 
a acestei poitttcl.

rul organizației de ba
ză cît și tov. Josan 
Adrian, președintele 
comitetului sindicatului 
au mulțumit celor doi 
mecanici pentru acti
vitatea desfășurată 
de-a lungul anilor, u- 
rîndu-le o viață lungă 
și bătrînețe fără griji.

Prejban MIRCEA 
Humoilă FLOREA 

corespondenți

iau un avans față de adversarii lor, 
de peste 20 popice. La perechea 
a doua jucătorul vulcănean cedează 
în fața tînărului Neamțu de la 
Utilajul dar diferența este prea 
mică pentru refacerea handicapu
lui de către petroșăneni. In conti
nuare avantajul aparține tot ju
cătorilor din Vulcan și astfel ei ob
țin victoria cu un rezultat de 4 704 
p.d. față de 4513 p.d. cît a realizat 
echipa gazdă. Cei mai buni jucă
tori — Constantin Bloc cu 826 p.d., 
Schuler Bela 802 p.d. și Tunsoiu 
Manea 794 p.d. de la învingători 
și, respectiv, Stros J. 794 p.d. și 
Neamțu V. 779 p.d. de la Utila
jul.

îmbucurător este faptul că rezul
tatul de 4 704 p.d. cît a realizat e- 
chipa Minerul Vulcan, constituie 
cea mai bună performanță din 
actualul campionat.

S. BĂLOI
activist G.S.©.

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: Filmele: „Cu
nasul in vînt" și „Mota
nul" — 1001 de între
bări.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Micropremieră Tv: „Doar 

băieții sînt de vină".
19,35 Poșta televiziunii.
19,45 Recital poetic Nicolae 

Labiș.
20,00 Creatori ai filmului de 

animație: Vukotici (Iu
goslavia).
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Centru de tenis de nasi | 
pentru copii ' |

Nu de mult, în cadrul Școlii ge- I 
nerale nr. 3 din Lupeni, a luat 
ființă un centru de tenis de masă | 
pentru copii, unde 40 de elevi învață | 
sub conducerea instructorului E- |
duard Gyongyoși tainele acestei fru- |
moașe ramuri sportive. g

Recent, a avut loc un concurs |
rezervat elevilor care frecvehtea- 1
ză acest centru. Au participat pes- |
te 30 de copii, care, împărțiți pe a
grupe de vîrstă, s-au întrecut pen
tru cucerirea unui loc fruntaș la ■ 
primul concurs de la înființarea 1 
centrului. »

La categoria 9—13 ani, pe pri- I 
mul loc s-a clasat Vlad Aurel ur
mat de Enciu Mihai și Temelescii 
Viorel. I

La categoria 14—15 ani, primele | 
locuri au fost ocupate în ordine de . I 
elevii Suciu Vasile, Moanță Gheor- |
ghe și Reșetar Viorel. Cîștigăto- |
rilor le-au fost înmînate, într-un ■
cadru festiv, diplome. |

• Tov. IACOB MARIN, 
contabil șef la Preparația Lu
peni. Ne-ați scris despre fap
tul că la preparație continuă 
să sosească vagoane murdare 
(7 575 în 11 luni). Pe această 
temă ziarul nostru a publicat 
o notă în nr. 5 328 la care aș
teptăm răspuns de la orga
nele C.F.R.

• MIHOCI GHEORGHE, 
Lupeni. Poezia trimisă nu în
trunește condițiile pentru a 
fi publicată. Urmează să v-o 
înapoiem prin poștă.

• BABA IOAN, Grupul 
școlar minier Lupeni. Ne-ați 
scris că elevii de Ia Grupul
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redacției
școlar minier Lupeni nu se 
bucură de aceleași drepturi 
în ceea ce privește primirea 
de îmbrăcăminte și încălță
minte ca elevii de la Grupul 
școlar din Petroșani. Cerce- 
tînd cazul, ne-am convin" că 
sesizarea dv. este nereală.

• VULPE GHEORGHE, Li- 
vezeni. Corespondența dv. „Un 
garaj bine gospodărit" va apa
re în zilele următoare cu titlu 
schimbat. Despre „Fapte de 
întrecere de la I.P.I.P." și „La 
șantierul nr. 2 Petrila" va 
trebui să discutăm. Vă rugăm, 
așadar, să treceți pe la redac
ție într-una din zilele urmă
toare.

• In ultimele zile am pri
mit corespondențe de la Filip 
Augustin, Pop Vasile, Chira 
Iosif, Cilibia Ioan, Pocora E- 
eaterina, Pișcorean Pavel, Da
vid Constantin, Costache Vio
rica, Mira Eugenia, Popescu 
Ioan, Samuel Andrei, MUcuță 
Tudor, Bugnariu Dumitru, FJ 
Belei.

20,30 Seară de teatru româ
nesc : „Muza de la Bur- 
dujeni“ de C. Negruzzi; 
„Drumul de fier" și „Mi
lo director" de Vasile .4- 
lecsandri. Interpretează 
studenți ai Institutului 
de artă teatrală și cine
matografică din Bucu
rești. In pauze: filmele 
documentare „Orizont ști
ințific nr. 6" și „Scoica" 
realizate de studioul ci
nematografic Al. Sahia.

22,35 Telejurnalul de noapte. 
. 22,45 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

21 decembrie

PROGRAMUL I : 6,25 Pro
gram muzical de dimineață;
6,35 Anunțuri, muzică; 6,45 
Emisiune pentru pionieri; 7.00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Piese distractive , interpretate 
de fanfară; 7,30 Muzică ușoa
ră; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,10 Viers si joc; 8,25 MO
MENT POETIC; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului; 9,35 Forma
ția de fluierași din Bistrița, 
regiunea Cluj; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Cîntece pa
triotice; 10,15 Buchet de me
lodii populare; 10,30 EMlSlU- 
NE LITERARA PENTRU 
ȘCOLARI; 11,20 Limba noas
tră; 11,30 Melodii dragi; 11,45 
Cîntă Artemiza Bejan și Va- 
leriu Vărzaru; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,55 Cîntă Vali 
Manolache și sextetul Victoria; 
13,15 Piese instrumentale;
13.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,15 De 
Ia banner, la Oscar Straus; 
15,00 Programul orchestrei an
samblului folcloric al Sfatu
lui popular al Capitalei • 1' "0 
Anunțuri și reclame; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Intîl-, 
nire cu soliștii Sheila și Ale
xandru Jula; 16,30 O poveste 
pentru voi, copii; 16,40 Ioan 
Chirescu în arta corală româ
nească; 17,10 ;,Ce-ți dorim noi 
tie, dulce Românie". Montaj 
radiofonic de Gh. D. Vasile;
17.30 Muzica și dansul; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
TRIBUNA RADIO; 18,15 Va
rietăți muzicale; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 19,30 Concert de melodii 
românești; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARA; 20,30 Con
cert de melodii românești 
(partea a Il-a); 21,00 Melodii 
magazin; 21,43 Din creația e- 
nesciană; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,45 Gintă corul „Ma
drigal" dirijat de Marin Con
stantin: 23,00 Melodii cu de
dicație; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
21 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Vremea zăpezilor: Re
publica : Lumină după jalu
zele; PETRILA: Zorba gre
cul; LONEA — Minerul; Q 
clasă neobișnuită; LIVEZENI: 
Duminică la New York; CRI- 
VIDIA : Camera albă; PARO- 
ȘENI : Culorile luptei; LU
PENI — Muncitoresc: Fanto- 
mas; Cultural: Dragostea este 
interzisă; BARBATENI : In 
compania lui Max Linder; 
URICANI: Cu mîinile pe 
oraș.



UN NOU GIGANT LA HUNEDOARA
La Hunedoara fumegă un coș înalt 

Are aproape 100 metri. Fumul se în
tinde spre înălțimi, subțire ca o fla
mură, vestind parcă faptul că aici în 
cetatea oțelului un nou izvor de 
metal a prins viață. Uriașul coș apar, 
ține celui de al doilea furnal de 
1 000 mc, care face parte din seria 
marilor agregate siderurgice ale 
patriei, dat recent în exploatare îna
inte de termen. Obiectiv al cinci
nalului, furnalul produce în mai pu
țin de 20 de zile cantitatea de fontă 
r&alizaită la Hunedoara în întreg ri
nul 1938. El este o creație exclusi
vă a specialiștilor și constructorilor 
români, o realizare a științei și teh
nicii noastre. Furnalul, gigant argin
tiu, suplu și lucitor, are forma u- 
nui cilindru, de proporții im
presionante, așezat vertical pe 
un postament masiv de beton și 
oțel, înconjurat de scări și platfor
me ce urcă în serpetine parcă spre 
cer.

Construcția copleșește privirile. Să 
facem cunoștință cu ea. Iartă silozu
rile de minereu și cocs de deasupra 
și dedesubtul cărora circulă, ca prin 
niște galerii, trenuri încărcate cu 
„provizii" pentru furnal. Alături se 
profilează trei caupere uriașe, cam 
de mărimea unui furnal vechi, care 
produc aerul cald necesar întreține
rii temperaturii ridicate în procesul 
de topire a fontei. Acționate automat 
din hala troliilor, schipurile încarcă 
succesiv în furnal șarjele de cocs șî 
minereu. Sub acțiunea puternică a 
căldurii, încărcătura metalică este 
topită și transformată în lavă fluidă 
de fontă. Rețeaua de relee electrice, 
un adevărat „creier" al furnalului, 
semnalizează prin diagrame și lumini 
ce se aprind pe tabloul de comandă 
complicatele procese ce au Ioc în 
măruntaiele agregatului, stadiul die 
topire a șarjelor și calitatea acesto
ra. Totul se desfășoară întir-o perfectă 
ordine, fără nici o eroare. Fiecărei 
scîntei și țăcănituri, fiecărei căderi 
de releu îi corespunde o mișcare 
automată a instalațiilor.

Noul Furnal hunedorean a marcat, 
prin intrarea lui în exploatare, 
o nouă și importantă realizare în 
dezvoltarea siderurgiei țării noastre, 
în înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

— Construirea unui fumai este un 
lucru grandios, ne spune inginerul 
Ion Tifrea. Și într-adevăr, șantierele 
sînt concentrate aici nu numai pe 
orizontală, ci și pe verticală pînă la

1 
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CONVORBIRE 
TELEFONICĂ

— Alo, maestre Goguță, eu 
sînt... eu, Petrică.

— Eos' că vii tu acasă ! i-o 
taie cu severitate Goguță. La 
ora asta îmi telefonezi ? Acum 
lasă poantele. Știu, iar mă 
iei cu...

— Nu, nu. Greșești maestre 
Goguță. E ceva scris!

— Ce?
— O „petiție" întreagă. As- 

cultă-mă cu atenție. In ziua 
de 31 august a.c. cetățeanului 
Cazan Oscar, din orașul Vul
can, i s-a defectat televizorul...

— Formidabil!! Ce mai su
biect I De unde-ai mai scos-o 
și p-asta ?

— Ei, am scos-o ! ? Stai 
să-ți spun mai departe. A 
dus televizorul la cooperati
va „Deservirea" din Lupeni. 
Acolo i s-a spus: „N-avem 
piese de schimb" 1

— Nu i l-a reparat, și ce 
vrei ? Să il repar eu ?

— Nu maestre Goguță. Te 
rog mai ai puțină răbdare. O- 
mul a trimis o sesizare la „E- 
lectronica" București. I s-a spus 
să apeleze la U.R.C.M. Hune
doara. Cică ăsta-i forul tute
lar al cooperativelor din re
giunea noastră.
- Și?
— Clientul e client, nu e 

în măsură să ceară piese de 
schimb de la „Electronica". 
Eu zic că asta e datoria co
operativei din Lupeni... Nu ?

— Desigur. Și ce mai vrei ?
— Să le spunem celor de 

la cooperativa „Deservirea" 
că asta nu e... deservire !

Pentru conformitate
Valerlu COANDRAȘ

80—90 metri înălțime. Pasiunea mun
cii de constructor de furnale își gă
sește aici concretizarea in toată 
splendoarea marelui agregat. Căci 
iată, la construcția lui au fost mon
tate și cusute în nituri și suduri 7 000 
tone de construcții metalice și 1 600 
tone utilaje tehnologice, ha căptu- 
șirea furnalului, preîncălzitoarelor de 
aer, sacului de praf, conductelor de 
gaze și altor instalații aderente s-a 
înzidit o cantitate de cărămidă re
fractară pentru transportul căreia 
ar fi nevoie de 1 000 de vagoane.

Agregatul a fost înălțat în 18 luni, 
ceea ce reprezintă doar cu ceva man 
mult de jumătate din durata de cons
trucție a furnalului similar . de la 
Hunedoara. E un timp record. In a- 
tenția constructorilor a stat tot tim
pul dezideratul realizării unei bune 
calități a lucrărilor. Sudurile blinda
jului metalic la furnale și preîncăl- 
zitoarele de aer au fost, de pildă 
controlate pe fiecare centimetru pă
trat cu ajutorul razelor gama. Vatra 
furnalului a fost zidiită cu cărămidă 
refractară aluminoasă și blocuri car
bonice pentru a avea o durată cît 
mai mare. Zidăria refractară interioa
ră a fost marcată cu izotopi radio
activi, care aiu misiunea de ai deter
mina și arăta locul de apariție a uzu
rii în timpul funcționării mai înde
lungate a furnalului.

Brigăzile de fumaliști cărora le-a 
fost încredințat acest important o- 
biectiv industrial se străduiesc acum 
să atingă într-on timp cît mai scurt 
parametrii de producție proiectați, 
ceea ce va face ca noul furnal să se 
situeze Ia nivelul marilor agregate 
moderne din lume.

A. ZAHARIE, 
corespondentul „Agerpres" în reg.

Hunedoara

întărirea disciplinei, 
respectarea N.T.S. 
în discufia comuniștilor

In recenta adunare generală a 
organizației de bază pe schimb nr. 
7 C din sectorul de transport al mi
nei Petrila, comuniștii au discutat 
tema: întărirea disciplinei în pro
ducție și respectarea N.T.S. Cu a- 
cest prilej, tov. Sîrbu Mihai, organi
zatorul grupei sindicale, a prezentat 
un referat. Atît materialul prezentat 
în fața adunării generale, dar mai 
ales discuțiile pe marginea kii au 
relevat faptul că, in ultimele luni 
a sporit grija colectivului sectoru
lui pentru întărirea disciplinei și 
respectarea N.T.S. Biroul grupei sin
dicale a manifestat preocupare pen
tru popularizarea largă a N.T.S. In 
acest scop au fost așezate, la locuri 
vizibile, numeroase afișe privitoare 
la N.T.S. De asemenea, s-au prelu
crat instrucțiunile de aplicare a 
N.T.S. la fiecare loc de muncă în 
parte.

Luînd cuvîntul la discuții, Buia 
Gheorghe, Holmi Iosif, Boca Mar
tin și alții au subliniat că membrii 
de partid au obligația să mobilizeze 
în jurul lor întregul colectiv pentru 
a întări disciplina în sector. Ei sînt 
chemați să contribuie la crearea u- 
rtei opinii de masă împotriva ace
lor salardați cere mai săvîrșesc aba
teri de la disciplina producției.

GAINA PETRU 
corespondent

T.A.P.L Petroșani 
invită publicul consumator 
să petreacă

REVELIONUL 1966-1967
la unul din restaurantele sau bufetele frustului 
din localitățile Petroșani, Lupeni, Urlcani, Vulcan, 

Aninoasa, Petrila și Lonea.
Se va servi un meniu bogat și un variat 

sortiment de băuturi.
— MUZICĂ Și DANS PÎNĂ IN ZORI — 

După orele 24 diferite surprize. 
Locurile fiind limitate, rețineți mese din timp I

Doi muncitori vrednici de la sectorul electromecanic de la mina Lu
peni — sudorul Kappel Carol și lăcătușul Moldovan Ion, în timpul lucrului.

Pînă la chioșc e cale lungă
Am radio și televi

zor de mă țin la cu
rent cu evenimentele 
interne și internațio
nale dar de ziar nu 
mă pot lipsi nici in 
ruptul capului. Ceea 
ce aud și văd îmi pla
ce să citesc negru pe 
alb. Deși sînt abonat 
la mai multe ziare, 
totuși pentru a afla 
mai repede noutățile, 
cumpăr dimineața un 
ziar. Am însă o ne
mulțumire: La chioș
curile din Petroșani nu 
găsești ziare nici la 
ora opt dimineața. Mai 
deunăzi, pe la ora opt 
și zece minute am

căutat ziarul „Elăre" 
la chioșcul de lingă 
biroul de voiaj.

— N-a venit încă — 
a răspuns lapidar vîn- 
zătoarea.

— Atunci dați-mi un 
„Steagul roșu" — că 
vorba ceea e din loca
litate și sosește mai 
ușor, i-am zis.

— N-avem nici „Stea
gul roșu".

La chioșcul de lingă 
parc, același răspuns 
deși ceasul se făcuse 
opt și cincisprezece 
minute. In jurul orei 
opt și treizeci am a- 
juns la chioșcul de lin
gă sfatul popular și

■. , ■' Si

Efervescenta ultimului efort—
(Urmare din pag. 1)

Alexandru, Jenei Dionisie, An- 
dreevici Alexandru, Deak Ște
fan, Mladin Ilarie, Bețivu Du
mitru, Mătușa Nicolae, Ne- 
delcu Gheorghe și mulți alții 
se numără printre cele mai 
bune ale șantierului. Fiecare 
t ameră, coridor, etaj are gra
ficul lui de execuție, iar tim
pul este scurt; de aceea oa
menii se străduiesc să folo
sească fiecare oră din zi ! 
Maiștrii, șefii de brigăzi și de 
echipe sînt cuprinși de frea
măt; aleargă după materiale, 
se preocupă de........mîine ce
vom lucra" ? Și ceea ce e 
foarte important, există con
vingerea colectivă, hotărfrea 
unanimă de a termina și aceste 
două ultime obiective din an, 
la data prevăzută !

Efervescența muncii poate fi 
întîlnită și la alt punct de pe 
acest șantier și anume la pre
gătirea noilor fronturi de lu
cru pentru anul 1967.

ÎNSEMNARE

totodată în posesia zia
rului.

— Cum de le primiți 
așa de tîrziu ? că doar 
oficiul poștal e la un 
pas ?

— Mai știu eu de. ce 
— a venit răspunsul 
însoțit de o ridicare 
din umeri.

îndrăznesc să mai 
pun o dată această în
trebare dar deschis, 
prin ziar, s-o afle toți 
cei ce răspund de di
fuzarea presei. Poate 
nu va fi în van și vom 
avea satisfacția de a 
citi presa mai de di
mineață.

D. C.

Sub conducerea pricepută a 
tehnicienilor, a fost începută 
glisarea blocului F 4 cu 9 e- 
taje și 40 apartamente. In- 
fruntînd vitregia iernii, con
structorii petrileni au trecut, 
o dată cu glisarea blocului, 
și la execuția placajului exte
rior cu plăci ceramice, apă- 
rînd pereții de aerul rece prin- 
tr-o perdea de foi de polieti
lenă — perdea la adăpostul 
căreia brigada de zidari a lui 
Covrig Grigore execută fini
sajul exterior ! Este o biruin
ță însemnată a voinței și pri
ceperii constructorilor petri
leni care poate servi ca exem
plu și pentru alte colective 
de șantiere.

Zilele și nopțile ultimului 
efort pe acest an depus de 
constructorii petrileni sînt în
cordate. Există însă convin
gerea fermă a efectivului că 
roadele vor fi pe măsura e- 
forturilor, predîndu-se la timp 
ultimele două blocuri prevă
zute în plan.

IHTREPRINDEHEft
DE PANIFICAȚIE 

SI PRODUSE FĂINOASE
PETROȘANI

Produce și desface 
prin magazinele spe
cializate ale O. C. L. 
Alimentara

un Donai snitimeol 
du (oionati

Magazinele specializate 
ale O.C.L. Alimentara pri
mesc și comenzi anticipa
te din partea consumato
rilor.

REMARCA 
PENTRU 
CEI
DINTR-A 
IX-A

Cu o săptămînă înaintea înche
ierii primului trimestru al anului 
școlar am fost, oaspeții Liceului 
Lupeni. Elevii tocmai terminaseră 
orele de cursuri. Cele 16 cataloa
ge, 8 la cursul de zi și 8 la seral, 
se aflau în... pauză. Am profitat 
de aceasta pentru a le răsfoi îm
preună cu tovarășul profesor Dum
bravă Dimitrie, directorul adjunct 
al școlii. In dreptul numelor mul
tor elevi am aflat numai note bu- . 
ne și foarte bune, dovadă a con
știinciozității lor în pregătire. Rîn- 
durile de mai jos le consacram 
celor de la zi.

„In această perioadă — ne-a In
format tovarășul Dumbravă — la 
ordinea zilei în școală se află co
rectarea tezelor, trecerea notelor 
în cataloage, preocuparea pentru 
încheierea cu succes a primului 
trimestru. Noi ne-am propus, și 
am respectat propunerea, să ter
minăm de dat tezele pînă în 10 
decembrie pentru a da posibilitate 
elevilor cu rezultate mai slabe 
să-și corecteze notele. Aș vrea să. 
remarc cu plăcere un lucru : cela 
două clase a IX-a, deși reunesc 
elevi care au învățat în toate cele 
cinci școli generale din localitate, 
au o situație bună la învățătură, 
promit în continuare lucruri fru
moase".

Spusele tovarășului profesor le 
confirmă notele obținute pînă a- 
cum de majoritatea elevilor celor 
două clase. Ne-am notat și numele 
cîtorva dintre cei mai conștiincioși 
elevi dintr-a IX-a : Răcuciu Ilea
na, Severineanu Lucian, Zeleneak 
Ernest, Costin Ileana, Ciriperu Ve- 
turia, Fiț Alexandru, Filip Estera. 
Luca Dorothea, Pigui Constantin. 
Bolosin Victor. Asemenea celor 
din' clasa a IX-a, am găsit elevi
fruntași și-n celelalte clase. Este, 
firește, meritul lor, la care se a- 
daugă acela al cadrelor didactice.

Profesorii de la Liceul din Lu- 
peni, diriginții s-au preocupat cu 
simț de răspundere de instruirea 
elevilor, au folosit în munca la 
clasă mijloace moderne și eficien
te de lucru, au respectat cu stric
tețe principiul notării ritmice și 
obiective. Și rezultatele muncii lor 
sînt acum, în preajma încheierii 
primei părți a anului școlar, cele 
scontate. Tovarășul Dumbravă 
ne-a informat că pe lîngă elevii 
buni mai sîțit și... unele excepții, 
puține la număr, dar pe care ca
drele didactice le vor avea în per
manență în atenție. Pe acestea nu 
le-am trecut în carnet, dar nici 
cu vederea. Poate vor fi cunoș
tințele noastre plăcute în trimes
trul al doilea. Pînă atunci • timp 
să ne convingem că pot învăța ca 
și colegii lor. Așteptăm confir
marea.



4 STEAGUL ROȘ®

Agresorii americani au bombardat 
din nou Hanoiul

HANOI 19 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Coman
dament al Armatei populare viet
nameze a adresat Comitetului In
ternațional pentru supraveghere și 
control în Vietnam un protest în 
care se arată că în zilele de 17 și 
18 decembrie avioane americane, 
decolînd de pe portavioanele fio

Sârbâtorirea o trei aniversari 
vietnameze

HANOI 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei, de-a 20-a aniversări a 
războiului de rezistență împotriva 
colonialiștilor francezi (19 XII 
1946), celei de a 22-a aniversări 
a constituirii Armatei Populare 
vietnameze (22 XII 1944) și celei 
de-a 6-a aniversări a constituirii 
Frontului de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud (20 Xli 
1960), la Hanoi a avut loc un 
mare miting, la care au luat parte 
reprezentanți ai partidelor politi
ce, organizațiilor de masă, Arma
tei populare vietnameze, diferite
lor naționalități și comunități re
ligioase, precum și conducătorii 
Reprezentanței permanente din 
Vietnamul de nord a Frontului 
de Eliberare Națională din Viet
namul de sud.

La miting a luat cuvîntul Hoang 
Quoc Viet, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al Fron
tului Patriei din Vietnam, care a 
vorbit despre victoriile repurtate 
de poporul vietnamez și de arma
ta populară de eliberare împotri
va agresorilor S.U.A. în ultimii 12 
ani. ..Poporul vietnamez, a decla
rat el, va repurta victoria în lupta 
sa împotriva agresiunii S.U.A. și

li truse americane
Marais In Vietnam

SAIGON 19 (Agerpres). — Potri
vit recunoașterilor Comandamentu
lui militar american, în urma ata
curilor patrioților, divizia I de ca
valerie aeropurtată a înregistrat 
importante pierderi. Atacuri ale 
forțelor patriotice s-au semnalat 
ieri în apropiere de portul Qui 
Nhon, la 480 km nord de Saigon, 
unde după o serie de ciocniri, în
tăririle americâne sosite la fața 
locului nu au mai găsit ..nici o 
urmă de partizani, aceștia fiind în- 
ghițiți de întuneric". Acțiuni ale 
partizanilor au avut loc și în a- 
propierea bazei militare de la Da 
Nang, precum și în delta Mekon- 
gului, unde în ultimele 24 de ore 
agențiile de presă au semnalat o 
intensificare a activității patrioți- 
lor.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
anunță că primele unități ale di
viziei a 9-a de infanterie ameri
cană au început să fie debarcate 
în portul sud-vietnamez Vung Tau. 
Este vorba despre primii 1 400 de 
soldați din totalul de 5 000, cît re
prezintă efectivul care va fi de
barcat în următoarele zile. întrea
ga divizie, numărînd 15 000 mili
tari, va sosi pînă la mijlocul lunii 
februarie.

Centrul capitalei unui stat brazilian 
bombardat „din greșeală"
RIO DE JANEIRO 

19 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publi
cității la Rio de Ja
neiro, Ministerul Apă
rării al Brazilie a con
firmat că o navă de 
război braziliană a 
bombardat „din gre

șeală" centrul orașului 
Porto Alegre, capitale 
statului Rio Grande 
do Sul. Declarația 
menționează că cu pri
lejul festivităților oca
zionate de „Ziua Ar
matei", nava „Bena- 
vente" a lansat mai

tei a 7-a americane și de la bazele 
S.U.A. din Vietnamul de sud șl 
Tailanda, au pătruns în spațiul ae
rian a! orașului Hanoi și au bom
bardat și mitraliat zone dens popu
late și obiective economice, pre
cum și regiunile Vinh Linh, Quang 
Binh, Hă Tinh și o comună situată 
în nordul zonei demilitarizate.

pentru salvare națională, pentru 
bpărarea Vietnamului de nord, e- 
liberarea Vietnamului de sud și 
reunificarea țării sale, contribuind 
în felul acesta, la apărarea păcii 
în Asia de sud-est și în lume".

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care sînt demas
cate politica agresivă și acțiunile 
războinice ale S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez din sud și din 
nord și este sprijinită declarația 
de protest a guvernului R. I.). 
Vietnam împotriva raidurilor ae-, 
riene repetate asupra Hanoiului.

Rezoluția exprimă țărilor socia
liste și popoarelor lumii mulțumiri 
pentru sprijinul acordat luptei 
poporului vietnamez pentru salva
re națională și adresează tuturor 
popoarelor iubitoare de pace și 
dreptate, inclusiv poporului ame
rican, chemarea de a-și întări 
lupta pentru a opri acțiunile sîn- 
geroase ale imperialiștilor ameri
cani. ■ . . .

Declarația Comisiei
pentru relații externe a F. E. N.

HANOI 19 (Agerpres). - Agen
ția sud-vietnameză de presă Eli
berarea a difuzat o declarație a 
Comisiei pentru relațiile externe 
a Frontului de Eliberare Națională, 
în care se adresează un avertis
ment imperialiștilor americani și 
cercurilor guvernante tailandeze 
privind folosirea teritoriului Tai- 
landei ca „bază de plecare pentru 
bombardierele americane B-52 în 
raidurile lor criminale împotriva 
poporului vietnamez". Declarația 
subliniază că dacă pînă acum au
toritățile tailandeze au permis sta
ționarea pe teritoriul țării unul 
număr de 35 000 militari americani 
și a unui număr de 100 avioane 
care întreprindeau raiduri zilnice

Biosatelitul american
s-a pierdut în spațiu

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că biosatelitul lansat 
miercurea trecută de la Cape Ken
nedy nu a putut fi recuperat, pier- 
zîndu-se în spațiu. La bordul biosa- 
telitului se aflau aproximativ 10 
milioane de diferite bacterii, vi
rusuri, insecte, ouă de broască a- 
supra cărora trebuiau efectuate nu
meroase experiențe pentru a se 
determina efectele spațiului cosmic 
asupra proceselor vitale. In timpul 

multe obuze de 40 mm 
asupra orașului. Bom
bardamentul a provo
cat panică în rindurjle 
populației și unele pa
gube materiale, dar nu 
s-a soldat cu victime. 
Autoritățile au ordo
nat deschiderea unei 
anchete.

LONDRA 19 (Agerpres). Nume- ' 
roși tineri englezi au demonstrat 
duminică pe străzile Londrei, ce- 
î’ind încetarea acțiunilor agresive 
comise de S.U.A. în Vietnam. De- 

^monstranții, aparținînd unui nu
măr de 14 organizații de tineret 
din Anglia, și-au exprimat indig
narea față de recentele bombar
damente întreprinse de aviația a- 
mericană asupra cartierelor popu
late ale Hanoiului. O delegație a 
manifestanților a remis Ambasa
dei S.U.A. din Londra o scrisoa
re de protest împotriva agresiunii 
americane în Vietnam.

Bilanț al victoriilor 
Armatei de eliberare

HANOI 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a șasea aniversări a 
creării sale (20 decembrie). Fron
tul de Eliberare Națională din Viet
namul de sud a dat publicității un 
comunicat în care se face un bi
lanț al victoriilor obținute de Ar- I 
mata de eliberare și populația din | 
Vietnamul de sud împotriva agre
sorilor americani. De la începutul 
acestui an pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie, se arată în comunicat, 
au fost uciși, răniți sau luați pri
zonieri peste 230 000 de soldați 
inamici, între care numeroși ame
ricani și ai trupelor satelite. Au 
fost doborîte sau grav avariate 
1932 de avioane de diferite tipuri, 
și au fost distruse 3182 de care 
blindate și tancuri, precum și nu
meroase trenuri și alte materiale 
militare și ambarcațiuni navale.

împotriva Vietnamului și Laosului, 
și participau la acțiuni provoca
toare împotriva Cambodgiei, în 
prezent se petrece un lucru și mai 
grav. Cercurile guvernamentale ale 
S.U.A. și Tailandei pregătesc mu
tarea bazei aeriene americane din 
Guam (Oceanul Pacific) în Tailan
da pentru a înmulți atacurile ae
riene împotriva poporului vietna
mez, asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și a altor țări din Indo
china, „transformînd astfel Tailan
da în principala bază a agresiunii 
americane împotriva poporului 
vietnamez. Aceasta constituie o 
amenințare gravă și directă la a- 
dresa păcii, independenței și su
veranității popoarelor din Indo
china și Asia de sud-est“.

celor patru zile de zbor au fost 
totuși efectuate un număr de 13 
experiențe, care se află în pre
zent în laboratoarele N.A.S.A. Ini
țial, biosatelitul trebuia să ameri- 
zeze în Oceanul Pacific, de unde 
urma să fie recuperat.

> BAGDAD. Muncitori și studenți irakieni 
au organizat duminică la Bagdad o demonstra
ție, cerînd naționalizarea petrolului irakian, 
cleclaundu-se în sprijinul poziției adoptate de 
Siria față de „Iraq Petroleum Company".

+ BUENOS AIRES. Aproximativ 2 000 de po
lițiști de la serviciul de circulație din capitala 
Argentinei au organizat o manifestație, revendi- 
cînd plpta salariilor restante pe două luni în 
urmă. împotriva polițiștilor neînarmați au fost 
trimise detașamente ale poliției federale, care, 
făcînd uz de bastoane și grenade cu gaze lacri
mogene. au împrăștiat demonstrația.

< QUITO. Poliția din Quito a folosit gre
nade cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia 
pe participanții la un miting studențesc organi
zat in fața clădirii Palatului prezidențial. Stu
denții au ripostat, aruncînd cu pietre și cu alte 
obiecte în polițiști. Reuniunea fusese organizată 
pentru a se cere sporirea alocațiilor bugetare 
destinate învățămîntului superior.

0 W A.SHINGTON. Partidul nazist din S.U.A. 
și-a schimbat denumirea. Liderul partidului, 
Lincon Rockwell, a anulat intr-o conferință de 
presă că organizația va purta numele de „Par
tid național socialist al albilor". El și-a expri
mat speranța că in acest fel partidul nazist va 
deveni mai acceptabil... A fost schimbat și sa
lutul. In locul „tradiționalului" „Heil Hitler 
care va fi folosit doar în ocazii oficiale, va 1i 
introdus salutul „Puterea albilor !“.

+ BELGRAD. Duminică, la șantierele navale 
din Split a avut loc lansarea la apă a celei mai 
mari nave construite pînă cum în Iugoslavia 
Este vorba de vasul „Sisak" cu un deplasament 
de 41 000 tone.

& DAMASC. In urma tratativelor sovieto- 
siriene care au avut loc la Damasc, a fost sem
nat un acord prin care Uniunea Sovietică va 
acorda ajutor tehnic și material Siriei în con
struirea primei părți a complexului hidrotehnic 
de pe fluviul Eufrat. Acesta va intra în func
țiune la sfîrșitul anului 1972.

SUDAN

Disensiuni între partidele 
coaliției guvernamentale

KHARTUM 19 (Agerpres). — Di
sensiunile dintre cele două partide 
ale coaliției guvernamentale su
daneze, Partidul Umma și Par
tidul Național Unionist, continuă 
să se agraveze, riscînd să produ
că o adevărată criză guvernamen
tală în Sudan. Partidul național 
unionist, informează agenția A.F.P.. 
a respins condițiile puse de pri
mul ministru Sadik el Mahdi (ca
re aparține partidului Umma) 
pentru menținerea coaliției guver
namentale și au amenințat că, 
dacă acestea vor fi menținute, ei 
vor părăsi guvernul.

Dat fiind refuzul Partidului Na
țional Unionist de a accepta a- 
ceste condiții, evoluția situației po-

„COSMOS-136"
MOSCOVA 19 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansat 
luni satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-136“.

Aparatajul instalat la bord func
ționează normal. Un centru de 
calcul Coordonator efectuează pre
lucrarea informațiilor.

Satelitul este menit să continue 
cercetările, în conformitate cu 
programul anunțat de agenția TASS. 
Ia 16 martie 1962.

încheierea lucrărilor sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 19. Corespondentul 
Agerpres S. Podină, transmite: 
Luni, și-a încheiat lucrările sesiu
nea Sovietului Suprem ăl U.R.S.S. 
la care au fost adoptate legile cu 
privire la planul de stat de dez 
voltare a economiei naționale și 
la bugetul pe anul 1967. In dezba 
terile care au avut loc în cadrul 
sesiunii, deputății au aprobat, de 
asemenea, politica externă a gu
vernului sovietic și au condamnat 
războiul dus de S.U.A. în Vietnam.

La propunerea comisiilor per
manente ale celor două camere 
ale Sovietului Suprem — Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționalități
lor — au fost aduse amendamente 
legilor cu privire la plan și buget.

Patrioții angolezi și-au intensificat 
atacurîie
DAR ES SALAAM 19 

(Agerpres). — Detașa
mentele patrioților an
golezi și-au intensificat 
considerabil în ultima 
vreme atacurile în sec
torul de, nord al fron
tului de est din Angola, 
se spune într-un comu
nicat dat publicității de 
reprezentanța din Dar 
es Salaam a Mișcării 
populare pentru elibe
rarea Angolei. In comu
nicat se arată că un 
detașament motorizat 

al trupelor colonialiste 
portugheze a căzut la 
21 noiembrie într-o 
ambuscadă organizată 
de patrioți în apropiere 
de Calunda. In timpui 
luptei, 35 de soldați 
portughezi au fost o- 
morîți, iar trei mașini 
au fost scoase din lup
tă. In ziua următoare 
un nou detașament al 
trupelor portugheze a 
căzut într-o aihbuscadă. 
Patrioții au provocat

litice sudaneze, apreciază obser
vatorii de presă, este determinată 
acum de reacția primului ministru, 
care ar putea menține sau modi
fica condițiile amintite. In orice 
caz, această luptă dintre parti
dele de guvernămînt n-a fost de
clanșată de ciocnirea unor orien
tări politice contradictorii și ră- 
mîne, în ultimă instanță, o simplă 
dispută pentru acapararea puterii.

IM ffi[E Bavflfill 
IU MIM

STOCKHOLM 19 (Agerpres). 
Iama face ravagii în diferite 
țări ale Europei. Furtuni, nin
sori și geruri s-au abătut a- 
supra . Peninsulei Scandinave, 
provocînd pagube și victime 
omenești. In apropiere de 
coasta de nord-est a Suediei a 
eșuat pe o stîncă vasul grec 
„Zinnergasia", cu 13 marinari 
la bord. Există puține șanse 
ca marinarii să poată fi sal
vați, deoarece furtunile și vira
tul foarte puternic fac impo
sibile operațiunile de salvare. 
Vasul este acoperit treptat de 
un strat gros de gheață îm
potriva căruia luptă din răs
puteri echipajul. Un alt vas, 
sub pavilion libanez, „Arti- 
gas“, se află, de asemenea, în 
dificultate în Marea Baltică, 
în apropiere de Stockholm.

Mari căderi de zăpadă și 
geruri accentuate au fost în
registrate în Turcia centrală. 
Circulația pe șoselele dintre 
marile orașe a fost întrerup
tă. Numeroase sate sînt izo
late. Au fost semnalate vic
time omenești.

Ploi torențiale s-au produs 
în Scoția, unde întinse tere
nuri cultivate au fost acope-, 
rite de apă. Unele cartiere, 
ale orașului Glasgow suferă*'* 
de pe urma inundațiilor. Opt
zeci de familii au trebuit să 
fie evacuate din casele lor. 
Legăturile telefonice, precum 
și circulația pe șosele și căi 
ferate sînt serios afectate.

inamicului pierderi în 
oameni și materiale de 
luptă. La 30 noiembrie, 
patrioții angolezi au 
lansat un atac prin sur
prindere asupra cazăr
milor portugheze din 
localitatea Calipande. 
Toate clădirile garni
zoanei portugheze au 
fost incendiate. Un nu
măr mare de soldați și 
ofițeri din garnizoană 
au fost omorîți sau 
răniți.
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