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Proletari din toate țările, unitl-vă >

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
O.C.L. Produse industrialeColectivul de lucrători al O.C.L. Produse Industriale Petroșani a 
reușit să realizeze sarcinile planului de aprovizionare a unităților comerciale cu amănuntul, pre
cum și planul de desfacere către populația din Valea Jiului. Ast
fel, pînă la data de 16 decembrie s.c., au fost puse la dispoziția cumpărătorilor mărfuri ce depășesc cu 
18 692 000 lei valoarea mărfurilor

vîndute în perioada corespunzătoare a anului trecut.Ca o consecință a îndeplinirii olanului de desfacere, O.C.L. Produse Industriale a obținut rezultate pozitive și la indicatorii teh- nico-financiari. Astfel economiile obținute la cheltuielile de circulație se cifrează la 672 000 Iei, iar beneficiile peste plan la 1 175 000 lei.
MINORUL 
DELINCVENT

O urmare a vieții con
jugale

In cadrul anchetei „Invitație la 
luciditate", apărută recent în coloanele ziarului nostru, am amintit un fapt: Tribunalul nostru a ju
decat în acest an 17 minori pentru 
diferite infracțiuni. Am mai precizat atunci că majoritatea lor provin din familii dezorganizate. Iată o consecință a destrămării familiei ! Aceste consecințe nefaste dorim să le nominalizăm, să le nalizăm împreună cu cauzele 
le generează....Seara zilei de 16 noiembrie, stația de autobuz, două femei
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COTIDIA N

Zile
de decembrie

vîrstă cu desagi în spinare și damigene. Intr-un timp, se apropie de ele doi tineri. Vor țuică. bJe- fiind serviți, îmbrîncesc femeile, le iau damigenele și desagii, și dispar. Cine erau tinerii ? Doi ■ minori, Câldărar Vaier și- Măturai- Valeriu. Au fost trimiși de părinții lor, Măturar Nicolae și Căldă- rar Trifu în stare de ebrietate a- mîndoi să mai cumpere băutură. Bufetul fiind -Închis — era după ora 22 — minorii au atacat femeile din stația de autobuz.Mobilul acestui act huliganic e evident: iresponsabilitatea părinților față' de propriii copii.Iată și alte cazuri :Minorul Szilagyi Bela, deși un copii inteligent, cu rezultate bune la învățătură, a început să vagabondeze, să lipsească de la școală, să doarmă pe sub scările blocurilor și chiar să fure. Cum a ajuns aici ? Nu are părinți să-1 supravegheze ? Are. si încă salariați a- mîndoi : el fochist, ea garderobieră la Teatrul de stat. Amîndoi realizează lunar un venit mediu de 2 300 lei. Și totuși, copilul a rămas nesupravegheat. Mama copilului pleacă de multe ori. în turnee. Tată) venea acasă nu o dată sub influența băuturii, provoca scandaluri. îi alunga de acasă atît oe copil cît și pe mama copilului. De altfel, nici mama nu dovedea un interes deosebit față de educarea minorului. Dimpotrivă. Copilul a fost încredințat unei îngriji-
dintre cele 
îl măsoară 
una lingă 
de cărbune 
zilei sau il 

pe pinză

, Oricît am dori uneori, cli
pa nu poate fi oprită. Para
dox, neparadox, timpului cu 
dimensiunile-i infinite, omul 
n-a reușit să-i răpească nici 
o clipită. Drept compensație 
pentru această neputință, na
tura ne-a înzestrat cu darul 
de-a imortaliza clipa sub cele 
mai diferite forme de expre
sie. Punctele de referință față 
de care se purcede la această 
imortalizare sînt 
mai diferite. Unii 
în cărămizi puse 
alta, alții în tone 
scoase la lumina
fixează cu penelul 
sau pe gelatina peliculei, ori 
în cuvinte rînduite cu grijă.

In aceste zile, cind anul este 
pe sfirșite, caut să-mi întipă
resc în memorie imaginea cli
pelor de mari realizări.

Trecind într-o seară pe la 
Casa de cultură rn-am oprit 
o clipă lingă ușa unei săli în 
care se repeta intens. Dinăun
tru, o voce de bariton, acom
paniat la pian, făcea să plu
tească pînă departe cîntecul 
pornit din inimă : „REPUBLI
CĂ MĂREAȚĂ VATRA- ..

Caut să identific punctul de 
referință al febrilei pregătiri 
de care sînt cuprinși acești 
inimoși artiști amatori. II gă
sesc în acel decembrie istoric 
al anului '47.

T, KARPATIAN
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9 Provocări Ia frontiera Cam- 
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Lucrările unor comisii
permanente ale M.A.N.La Palatul Marii Adunări .Naționale au avut loc lucrările unor comisii .permanente.Membrii Comisiei administrative și ai Comisiei juridice, întruniți în ședință comună, prezidată de tov. Emil Bobu, președintele Comisiei administrative, au ascultat expunerea prezentată de tov. Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, referitoare la proiectul de lege privind alegerea deputaților în M.A.N. și sfaturile populare.La ședință au asistat tovarășii Adrian Dimitriu, ministrul justiției, și Dumitru Hoit, secretar general al Comitetului de stat pentru controlul și îndrumarea organelor locale ale. administrației de stat.Deputății au primit explicațiile cerute în legătură cu proiectul de lege prezentat.Lucrările comisiilor continuă.

(Agerpres)

OPINII

DE PRIN BLOCURI 
ADUNATE...

Cei care locuiți la bloc r nu prin ferestre cum e 
sinteți fericiți. Să nu zi
ceți că nu. Vă știu eu. 
O să spuneți oă numai 
fericire nu-i să stai la 
etajul șapte și să nu 
meargă liftul. N-am zis 
că este, dar stați Ia bloc. 
Sau că, deși a venit iar
na, nu funcționează bi
ne 
să funcționeze bine da
că centraiiștii fac focul 
după pofte și nimeni nu 
le zice nimic, dacă per
soane cu... funcții nu 
plătesc încălzirea cu lu
nile. Iar cind funcțio
nează caloriferul cum 
să fie cald pe scări dacă 
ușile de la intrare din 
cartierele Carpați și Li- 
vezeni sînt de multă 
vreme văduvite de gea
muri. Cine să le pună ?
Cine le-a spart. ** 
tele de blocuri, 
sabilii de scări 
siune au ? Să ia 
Să ia măsuri și 
Să fie lumină. Să ia tnă- 
suri și I.L.L. că ne intră 
iarna-n casă pe toate 
părțile.

Nu-i vorbă că au ș, 
locatarii lipsurile lor. Pe 
lingă cele gospodărești 
mai au și alte obiceiuri. 
La blocurile noi din car
tierul Tudor Vladimi- 
rescu — Lupeni unii fac 
la chefuri în apartamen- 
țe de scoală în picioare 
și pe vecinii vecinilor 
lor. Dacă cineva încear
că să le atragă atenția 
îl pun la punct la mo
ment : „In casa mea fac 
ce vreau, e bine î". Nu-i 
bine,, desigur, dar... Sau 
la unele blocuri din car
tierul Carpați — Petro
șani. Aici gospodinele 
aerisesc apartamentele 
(să vedeți metodă mo
dernă !) prin ușile de la 
intrarea în apartamente,

caloriferul. Păi cum

Comite- 
respon- 
ce tti*- 
măsurl. 
I.R.ti.Ii.

nbrmal. Și dacă ai no
rocul să locuiești la ul
timul etaj 
știe aerul 
în sus) e 
plăcere să 
mirosurile 
pe care le 
cinii și Care îți intră în 
apartament. Nu-mi ațî- 
țați pofta de tnîncare. 
Nu-mi' Îmbibați hainele 
cu miros de sarmale Sau 
de gogoși. Aerisiți apar
tamentele prin ferestre 
nu prin ușile de la in
trarea în apartamente. Și 
voi gospodari aleși ai 
blocurilor. Vedeți ce fa
ceți cu geamurile de la 
ușile de inftare în bloc. 
Nu-i suficient că ne in
tră iarna in casă prin 
nepăsarea I.L.L. ? (a se 
citi corect: ferestrele și 
ușile ce nu se închid 
bine, spărturile din aco
periș). Să mai intre și 
prin aceste geamuri pe 
care le-am spart noi sau 
copiii noștri ? Nu ve- 
i eți că la noi, în patria 
cărbunilor, e puțin căr
bune la centralele termi
ce și oamenii de aici îl 
mai și economisesc ? De 
ce, fraților ? Dați hrană 
centralelor, oameni buni ! 
Lăsați-le să ne dea 
dură și apă caldă, 
apa asta... După ce 
dați cu porția îi mai 
neți și încetinitor, 
sâți-o să curgă în voie 
să poată oamenii să spe
le funinginea ce se stre
coară în apartamente. 
Zău așa vecinilor și voi, 
OAMENI I Să avem gri
jă, respect unii de alții. 
Să . facem ca după ser
viciu, cînd venim Iabra
șele noastre, să ne sim
țim bine. Să ne simțită, 
într-adevăr, CA ACASĂ 1

(precum se 
cald se ridică 

o adevărată 
inhalezi toate 
de mincăruri 
pregătesc ve-

căl-
Și 

c-o 
pu- 
Lă-

(Continuare in pag. a 3-a) Deni. SARARU

DAN STEJARU

Viscoza" Lupeni. Maistorița Suszana Magyar discută cu un grup de mun
citoare despre calitatea firului de mătase artificială.

• Relatări despre conținutul 
cărții „Moartea unui preșe
dinte"

• Sesiunea extraordinară a 
parlamentului japonez a luat 
sfîrșit

• Declarația premierului Wil
son

„Urban 7“
nu va mai
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răspunde la apel
/eri, la ora 16 a- 

bonații telefonici 
din Petroșani care au 
ridicat receptorul pen
tru a efectua o convor
bire telefonică, n-au 
mai auzit la celălalt ca
păt vocea centralistei 
„Urban 7“ ce doriți ?“. 
Au auzit în locul vocii 
cîteva semnale sonore 
melodioase care însem
nau — traduse din lim
bajul tehnic — „aveți 
chematul". Pentru prima 
oară, de cind există în 
Petroșani centrală de 
telefoane, vocea omului 
a fost. înlocuită cu „vo
cea" tehnicii moderne, 
mina lui a fost înlocui
tă de aceeași tehnică cit 
aparatură automată.

feri a intrat în 
' funcțiune centra

la telefonică automată 
de 1 000 de linii. Am 
rugat pe unul din specia
liștii care au lucrat aici

să ne spună cîteva amă
nunte.

„Centrala va funcțio
na deocamdată pentru
I 000 de linii — ne spu
ne specialistul în mon
tarea centralelor auto
mate, Tănăsescu Vlaicu

Instalația acestei, cen
trale e 'proiectată și e- 
xecutată în întregime 
in țară. Am reușit s-o 
punem în funcțiune cu
II zile mai înainte de 
termenul planificat".

NJotăm aici numele 
1 ’ cîtorva dintre 

oamenii care au contri
buit la înregistrarea a- 
cestui succes : 'Tănăses
cu Vlaicu, Franzutti E- 
sio, Radulescu Mircea, 
Stănulescu Cristian spe
cialiști în montarea cen
tralelor telefonice auto
mate; maiștrii Ignat 
Zamfir, Nițulescu Cris
tian, Diaconii Nicolae.

Ion CIOCLEI

Vedere parțială a blocului automat■ J al centralei telefonice
Patinoarul din Lupeni 
își deschide porfile 

PENTRU ELEVI, ÎN VACANTA
Iii vederea sezonului, de iarnă 1966—1967, la 

patinoarul din Lupeni s-au luat toate măsurile 
pentru amenajarea terenului de hochei-patinaj, 
astfel inert 'cei peste 1000 de elevi din locali
tate să-și poată petrece vacanța în mod plăcut. J 

Bunăoară, lucrările de montare a matiiielei au 
fost executate de comiinistul Dinu loan, revi- 
zuirea .iluminației și completarea ei cu 16 lămpi- 
cu vapori de mercur au fost puse, la punct de ■ 
electricienii Lengyel Ladislau și Zai Nicolae. far 
repararea: echipamentului vechi a' fost făcută de 
Bălașa Constantin și Muțiu Dionisie. De mențio
nat că actualul echipament a fost completat Cu 
20 de’ crose pionier, 10 crose seniori, 3 crose 
portar, 20 pulovere pentru juniori și 10 perechi 
de ghete noi. In scurt timp se vor procura de la 
București 10 perechi de patine pentru hochei. 
12 perechi , mănuși și două apărătoare de față 
pentru portar.

Așadar, Asociația sportivă „Preparația" Lupeni 
își așteaptă cu porțile deschise amatorii ce în- f 
drăgesc patinajul și hocheiul.

MARCU CORNEL,’> corespondent
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Colocviu al 
marilor scadențe :

Întoarcem ultimele iile ale calendarului pe anul 1986.
Fiecare zi ne apropie de sfîrșitul primului an al cin

cinalului, an de mari răspunderi, menit să asigure temelia 
ascensiunii riguroase pe care o prevăd obiectivele cincina
lului 1966—1970. Dar a pune temelia acestei ascensiuni în
seamnă, in primul rînd, a realiza integral sarcinile anului In 
curs la toate capitolele planului economic, lată de ce, acum. 
Ia (inele anului, întrebarea: „Cu ce bilanț încheiem anul în 
curs, cu ce premize și certitudini pășim în al doilea an al 
cincinalului ?", prinde semnificații deosebite. Răspunsurile 
sînt în măsură să ne edifice nu numai asupra rezultatelor 
strădaniilor dintr-un an ci și asupra condițiilor create pentru 
ritmurile viitoare, Ce răspuns putem da, așadar, acestei in- 
trebâri cardinale ce ne-o impune perioadă scadențelor ? 
Care ne sînt rezultatele, experiența și concluziile după pri
mul an al cincinalului ? Cum ne-am pregătit pentru a, păși 
in al doilea an al cincinalului i Acestea sînt întrebările an
chetei noastre de față la care am solicitat răspuns din 
partea cîtorva conducători de unități economice. Iată răspun
surile primite :

Jaloanele orieWârii 
de viitor: ridicarea 

nivelului îelinit, 
nerletiionarea 

oiflanizarii prodndiei
Ing. GHEORGHE ILIESCU 
director tehnic al C.C.V.J,

Activitatea colectivelor miniere din cadrul combinatului este rodnică: avem extrase peste plan 42 000 tone cărbune, planul producției nete depășit cu 76 000 tone, planul productivității muncii realizat în proporție de 103,3 la sută, iar la prețul de cost avem o economie pe 11 luni de 13 800 000 iei.încheiem, așadar, primul an al cincinalului cu rezultate bune, cu o experiență valoroasă. In acest an s-a asigu
rat îndeplinirea planului în condițiile respectării legislației muncii și într-o mai bună măsură a normelor de tehnica securității. Anul 1966 a însemnat noi progrese în domeniul ridicării nivelului tehnic al producției; a crescut numărul abatajelor susținute metalic cu stîlpi hidraulici. Avem în prezent 4 abataje susținute cu stîlpi ferromatici și G.S. cu pompe individuale. Am experimentat cu rezultate și o garnitură de stîlpi IGEMIN sub tavan elastic din plasă metalică, iar la Lonea o nouă metodă de exploatare cu abataje cameră în felii o- rizontale, urmărindu-se și aici înlocuirea materialului lemnos de la susținere. In privința creșterii nivelului tehnic al producției țin să mai amintesc că unitățile noastre au fost dotate cu 15 pompe Hausher, cu transportoarele T.R. de mare capacitate. Am obținut unele rezultate și în privința perfecționării organizării producției. In atenția noastră a stat, mai ales, întărirea asistenței tehnice pe schimburi, prin creșterea efectivelor de ingineri și maiștri minieri din sectoarele productive. Concluzia pe care ne-o impune activitatea acestui an e evidentă: să perseverăm 
in concentrarea producției în 
abataje mari, mecanizate, să 
ne orientăm spre noi metode 
de exploatare, să modernizăm, 
cele existente, să extindem 
susținerea modernă, mai ales 
cu stilpi hidraulici și tavan 
elastic artificial. Cadrele tehnice din combinat și de la exploatări vor trebui să dovedească, de asemenea, mai multă preocupare față de extinderea mecanizării operațiunilor de încărcare atît. în galerii cît și în abataje.Un deziderat primordial ce va trebui să ne stea în atenție, îl constituie folosirea din 
plin a timpului de lucru. Din 
cauza deselor învoiri, a ab

sențelor nemotivate și motivate, fondul de timp în unitățile noastre a fost utilizat în acest an abia în proporție de 93,4 la sută. Aceasta a a- vut repercusiuni mari asupra realizării ritmice a sarcinilor de plan. Pentru folosirea mai 
intensă a fondului de timp, 
unitățile vor trebui să dove
dească o exigență sporită față de învoiri, față de abaterile disciplinare,’ față de a- sigurarea condițiilor optime de lucru pentru fiecare brigadă, ca timpul de lucru să poată fi folosit din plin și în condiții optime de securitate. Folosirea celor opt ore de muncă de către efectivele de regie, ridicarea calificării cadrelor — iată alte cerințe, tot de primă importanță.Și acum cîteva precizări privind pregătirea producției anului viitor. Pot afirma, de altfel, de la început că, deși sarcinile de plan pe anul ce vine înregistrează un spor de 470 000 tone, există toate condițiile spre a fi realizat. A- vem asigurată, în acest scop, linia de front necesară, respectiv de 3 300 m 1; utilajele din dotare au fost revizuite. / reparate. Problema rămîne doar completarea efectivelor îndeosebi la minele Uricani, Lupeni și E.D.M.N. Și acum o dorință la adresa șantierului T.C.M.M. care nu ne-a predat in acest an 20 de o- biective de primă necesitate. Așteptăm ca în anul ce vine șantierul să do-^dească mai multă seriozitate IIn urma pregătirilor de pî- nă acum, avem toate premi- zele să realizăm și chiar să depășim sarcinile planului pe anul ce vine. De altfel, sîntem hotăriți ca în 1967 să extragem 20 000 tone cărbune peste sarcinile de plan, să realizăm o productivitate cu 5 kg pe post mai mare decît cea prevăzută, iar la prețul de cost să realizăm economii de 2 700 000 lei.
[oralaral igniăniiltlDf 

arestai ai: 
fieparalii de M 

calitate la agugalo!
Ing. ALEXANDRU REBREANU 

directorul I. E. Paroșeni:

In anul 1966 colectivul de energeticieni din întreprinderea noastră a avut de înfruntat numeroase greutăți cauzate în cea mai mare parte de unele defecțiuni tehnice ale utilajului, greutăți care au influențat negativ producția de energie electrică. Dacă trimestrul I a fost încheiat cu un plus de peste 6 000 MWh, în trimestrul II întreprinderea a rămăs sub prevederile planului eu 59 967 MWh. Situația aceasta s-a creat ca urmare a opririi neplanificate a grupului IV de

150 MW (în luna mai) și a opririi turbogeneratorului nr. 1. Ambele opriri s-au datorat unor deficiențe constructive ale utilajului. Pentru evitarea pe viitor a întreruperilor similare în funcționarea agregatelor de bază la generatorul de 50 MW s-au executat lucrări de modernizare a rotorului generatorului iar la turbina 4 s-au scurtat paletele de la ultimul rînd rotoric de joasă presiune. La generatorul 2 lucrările de modernizare a rotorului sînt pe terminate.Cu toate abaterile care au apărut față de planul de reparații inițial stabilit, am reușit ca la toate agregatele de bază din centralele întreprinderii să efectuăm lucrările de reparații mijlocii, agregatele fiind, astfel, pregătite pentru întîmpinarea vîrfului de iarnă, cînd e necesară o producție sporită de energie electrică. Paralel cu lucrările de reparații mijlocii, s-a executai și marea majoritate a lucrărilor prevăzute în planulM. T.O., planul de trecere a vîrfurilor de iarnă și planulN. T.S. pe întreprindere. In cursul anului care se încheie, numărul de avarii pe 11 luni a scăzut față de aceeași perioadă a anului 1965 cu 80 la sută. S-a aplicat pentru prima dată în centrala noastră soluția spălării depunerilor de săruri de pe paletele turbinei de 150 MW cu parametrii a- lunecători și cu turbina în. funcțiune, reducîndu-se în felul acesta perioada de indisponibilitate a blocului la c spălare de Ia 7 zile la 3 zile.S-a pus un accent deosebit pe instruirea personalului, prin organizarea corespunzătoare a cursurilor de instructaj profesional și a exerciți- ilor de avarii, urmărindu-se descoperirea și lichidarea lacunelor din cunoștințele teoretice și practice ale personalului.Toate acestea au avut drept rezultat faptul că după 11 luni, minusul față de preve
derile planului a scăzut de la 
59 967 MWh la 17 834 MWh. 
Analizînd posibilitățile din lu
na decembrie, putem afirma 
că pină la sfîrșitul anului și 
acest minus va fi recuperat 
in întregime.Din experiența și greutățile acestui an a reeșit clar că, 
condiția esențială pentru rea
lizarea ritmică a planului de 
producție o constituie respec
tarea întocmai a planului de 
opriri pentru reparații și exe
cutarea lucrărilor de repara
ții de bună calitate și in ter
menele stabilite. Această con
diție presupune ca exploata
rea agregatelor și lucrările de 
întreținere să asigure funcțio
narea neîntreruptă a grupu
rilor în intervalul dintre două 
reparații planificate.Pentru anul 1967, cel de-al doilea an al cincinalului, am stabilit deja perioadele de reparație ale fiecărui agregat și am făcut, totodată, demersurile pentru asigurarea materialelor și pieselor de schimb necesare. In vederea asigurării producției anului viitor și pentru atingerea indicatorilor tehnico-economici proiectați la grupul de 150 MW, sînt prevăzute a se lua următoarele măsuri mai importante : construirea și darea în exploatare a turnului de răcire nr. 5, înlocuirea actualelor pompe de alimentare cu pompe corespunzătoare ca debit, extinderea instalației de de- mineralizare a condensatorului principal de la turbina 4. 

mărirea rezervei de apă demineralizată și altele.
Plin jpotiiH (oalină 

a capacitatii 
de prnlgitie

Ing. GHEORGHE OLARIU 
directorul U.R.U.M.P.:

Ca și în alți ani, colectivul U.R.U.M.P. se apropie de încheierea anului 1966 cu realizări frumoase. Avînd ia bază rezultatele din cele 11 luni și analizînd posibilitățile lunii decembrie, avem convingerea că anul 1966 se va încheia cu rezultate valoroase. Astfel, planul valoric va fi depășit cu 6 la sută — obți- nîndu-se o producție suplimentară de 7 000 000 lei — productivitatea cu 3 la sută, iar economiile suplimentare la prețul de cost se vor ridica la eca. 1 500 000 lei. Toate sortimentele de plan vor fi realizate iar la unele sortimente, cum ar fi cazul pieselor de schimb, cu depășiri substanțiale.Greutăți am avut și noi, și întîmpinăm și în prezent în privința aprovizionării cu laminate profil T.H. pentru armături de galerii (furnizor C.S. Hunedoara). O altă greutate în activitatea noastră t.ehnico-economică-financiară a constat în neîncadrarea în trimestrul I în normativele de producție neterminată. Prin efortul colectivului nostru, această deficiență a fost înlăturată și am reușit în con- . tirjuare să ne încadrăm în normativul stabilit. In aceasta direcție ne vom strădui să aplicăm concluziile desprinse din studiul întocmit în cadrul uzinei. Din studiu se desprinde clar că menținerea unei 
producții ritmice, în cadrul 
profilului nostru de activita
te, se bazează pe cunoașterea 
din timp a programelor de 
fabricație, cu atît mai mult 
cu cit diversitatea de produse 
este foarte mare și variată.In cursul anului 1966 am avut greutăți în ceea ce privește completarea cadrelor tehnice și de execuție în raport cu necesitățile curente ale procesului de producție Se menține încă ridicată fluctuația de personal calificat. Mai avem greutăți și în ceea ce privește recrutarea de cadre inginerești.Planul M.T.O. pe I960 cuprinde măsuri care rezolvă o parte însemnată de probleme legate de planul de producție pe 1967. Astfel de măsuri, ce au și fost aplicate, sînt: re- amplasarea mașinilor unelte în flux în cadrul secției mecanice, înființarea atelierului de prelucrări priti rectificare, dotarea atelierului de ajustaj și lărgirea acestuia, aplicarea u- nor măsuri de mică mecanizare la secția de construcții metalice, reorganizarea procesului tehnologic la turnătoria de oțel, îmbunătățirea condițiilor de muncă în secții, reorganizarea depozitelor și altele. Pe linia organizării producției este în curs de definitivare programul operativ de încărcare a mașinilor u- nelte pentru trimestrul I 1967 și în continuare.Ca o măsură mai radicală se prevede aplicarea studiului tehnico-economic de dezvoltare a uzinei, care urmează a fi pus în practică înce- pînd cu 1967 pentru a asigu

ra în continuare capacități de producție sporite la nivelul cerințelor tot mai mari ale industriei extractive.Deși sarcinile pe anul 1967 cresc substanțial, colectivul uzinei s-a angajat să depășească indicatorii prevăzuți cu un spor suplimentar de producție în valoare de peste 2 000 000 lei și să mărească productivitatea muncii cu 1 la sută peste sarcina de plan.
Milii mai Ime' 

de iBtro in taie 
exploatare forestiera

Ing. NICOLAE BĂDICA 
directorul I. F. Petroșani:

Pe cele 11 luni care s-au scurs din acest an, întreprinderea noastră și-a realizat sarcinile de plan la principalii indicatori și pe baza datelor preliminare pe luna decembrie, putem afirma că întreprinderea își va îndeplini integral planul anual la producția marfă vîndută și încasată, la productivitatea muncii și numărul mediu scriptic, avînd rămîneri in urmă doar la planul pe sortimente.La analiza activității întreprinderii pe anul 1966 trebuie avute în vedere greutățile care ne-au stînjenit mult în desfășurarea normală a procesului de producție. Așa au fost calamitățile din lunile iulie și august care au paralizat activitatea sectorului Cîmpu lui Neag și, parțial, a sectorului Lupeni; o serie de instalații neputînd fi încă refăcute. Greutăți am întîmpinat și îș aprovizionarea cu piese de schimb, în special cu cele, ■ pentru ferăstraiele mecanice.Pe lingă greutățile arătate, în activitatea noastră au e- xistat și unele deficiențe proprii care au influențat, de a- semenea, negativ realizările a- cestui an. Am avut deficiențe mai eu seamă în aprovizionarea exploatărilor forestiere.Iată cîteva- din măsurile mai importante luate pentru asigurarea realizării integrale a planului pe 1967 :
• Am stabilit încă din 

luna august a.c. parchetele
’ in care să creăm stocuri 

pentru semestrul I 1967. In 
luna octombrie, în aceste 
parchete a și început ex
ploatarea, ajungîndu-se ca 
în momentul de față să 
avem cca. 18 000 m c lemn 
rotund tag. 200 m c celu
loză lag și 30 m c doage 
îag în fazele scos și apro
piat — stocuri care se vor 
putea da în producție în 
orice condiții atmosferice.

V S-au construit toate 
cabanele prevăzute pentru 
cazarea muncitorilor, ele 
fiind dotate cu cazarma- 
mentul necesar. De aseme- 4
nea, s-au construit și graj
durile pentru adăpostirea 
animalelor.

• O parte din instala
țiile necesare pentru scos- 
apropiatul lemnului au fost 
construite iar altele sint 
în curs de construcție.

Pe baza pregătirilor efec
tuate, avem condiții create 
ca in anul 1967 să ne rea
lizăm sarcinile de plan in
tegral, ritmic și la toți in
dicatorii.

Anchetă realizată de 
ION DUBEK
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Preocupările unei grupe sindicale

tura condu- mișcare O-dinde stația Petroșani

anului și pînă de 107,63 la vagoanelor la a fost redusă
Unul din frumoasele cămine studențești ale Institutului de mine, în care 400 de studenții au crea

te condiții optime de găzduire.

I & f /

, -AȘ*

Grupa sindicală să de impiegatul prea Ioachim din s-a preocupat insistent de realizarea in mod ritmic a planului de transport. compunerea și descompunerea trenurilor în minim de timp, punerea și scoaterea vagoanelor în cel mai scurt timp. Datorită acestei preocupări, planul de transport la toți indicii a fost realizat de la începutul acum în proporție sută iar staționarea încărcare-descărcare cu 6,8 la sută.In cadrul adunărilor lunare, biroul grupei sindicale a analizat realizarea indicatorilor din planul lunar și a venit cu propuneri concrete pentru înlăturarea lipsurilor
CARTEA

un prieten 
apropiat

meșteșugă- 
Petroșani 

cu un bo- 
fiecare an

crește. Anul

Clubul cooperativei 
reijti „Jiul" din orașul 
dispune de o bibliotecă 
gat fond de cărți. Și cu 
numărul volumelor
acesta, de pildă, fondul de cărți al 
bibliotecii s-a îmbogățit cu noi vo- 

j lume în valoare de peste 2 000 lei, 
".biblioteca dispunînd în prezent de 
; peste 3 200 cărți politice, științifice, 
tehnice și beletristice.

Pentru atragerea de noi cititori 
aici se organizează cu regularitate 
acțiuni de popularizare a cărții 
printre care amintim : recenzii,

peri literare, consfătuiri cu citito- 
jrîi, simpozioane, medalioane, con
cursuri „Cine știe cîștigă", acțiuni 
jeu cartea tehnică etc., ceea ce a 
făcut ca 90 Ia sută dintre lucrăto
rii cooperativei să devină cititori 
permanenți ai bibliotecii.

j Ca urmare a muncii perseveren
te desfășurată cu cartea, au fost 
înregistrați în cartotecile bibliote
cii, de la începutul anului și pînă 
acum, un număr de peste 400 ci
titori care au lecturat în această 
perioadă cca. 3 000 volume.
' Printre cei mai pasionați cititori 
enumerăm pe Feldrihan Nicolae. 
Romul eseu Ilie, Berea nu Ana, Fur- 
?oianu Mariana, Hoca Rodica, 
vas Elisabeta și alți prieteni 
cărții.
j O contribuție importantă la
pîndirea cărții, în rîndul lucrăto
rilor cooperatori, o aduc și cele 28 
biblioteci mobile existente, care 
țși desfășoară activitatea în cadrul 
Secțiilor cooperativei, precum și 
popularizarea cărții Ia locurile de 
țnuncă de către bibliotecarul Co- 
man Constantin.

IOAN CHIRAȘ, ; corespondent

Ga- 
ai

răs-

TELEVIZIUNE
21 decembrie

ÎS,00 Pentru copii și tineretul 
școlar. Aritmetica ^glu
mește.

t
I

ÎS,20 Aventurile lui Rbbin
Hood.

18,50 Publicitate.

18,58 Ora exactă.

19,00 Telejurnalul de seară.

19,17 Buletinul meteorologic.

19,20 Varietăți pe peliculă.

19,30 Seară de teatru: „O 
scrisoare pierdută" de 
Ion Luca Caragiale. Spec
tacol prezentat de colec
tivul Teatrului Național 
I. L. Caragiale din Bu
curești in cadrul Festi
valului Teatrelor Națio
nale. Transmisiune de 
la Iași. In pauze: Artă 
plastică; Desene anima
te; Telefilatelia. In în
cheiere : Telejurnalul de 
noapte.

MINORUL DELINCVENT
(Urmare din pag. 1)toare. Insă și aceasta, alcoolică, numai de copil nu se îngrijea.Cum văd acești părinți ^salvarea" copilului lor ? Pe calea cea mai comodă : să fie internat într-o 

instituție de reeducare morală, fiind hotărîți să .plătească oricît numai să li se realizeze „planul", deoarece, ei n-au timp să pe de educarea copilului, cunde această motivare ? ceva decît lipsa simțului pundere față de familie : tate, eschivare de la o îndatorire nobilă și firească în același timp : 
educarea copilului lor. Nu poate fi calificată altfel nici atitudinea părintelui Luca Traian față de copilul său, Luca Mircea. Părinții copilului s-au despărțit de 7 ani, copilul rămînînd la tată. Acesta 
a intrat în relații (concubinaj) cu o altă femeie, cu care mai are doi copii, dar pe primul l-a neglijat. In anul școlar ce a trecut, minorul Luca Mircea a fost la școală. In acest mai fost înscris la lăsat să vagabondeze țile Văii Jiului.Ce denotă cercetarea dosarelor minorilor delincvenți ? Că terenul care generează și fertilizează delictele sînt familiile dezorganizate prin divorț, concubinaj, comportarea nec^respunzătoare a părinților în familie, societate și mai ales în faț'a copiilor. Pentru ilustrarea acestei afirmații mai notăm cîteva exemple. Unul e cel al minorului Rus Lazăr în vîrstă de 17 ani din Lupeni. Din cauza lipsei de supraveghere a părinților n-a terminat nici și a fost lăsat să nă Ia vîrsta de 17 comită chiar acte alt minor, Opriș Petru din Vulcan,

ocu- as- alt- răs-
i seCeNude și socie-

o singură zi an nici nu a școală, fiind prin localita-

școala generală vagabondeze plani, ajungînd să de tîlhărie. Un

în vîrstă de 15 ani, a fost părăsit de mamă chiar de mic (a fost născut în afara căsătoriei), rămînînd în grija bunicii — o femeie în vîrstă, neștiutoare de carte și cu o capacitate de muncă redusă. Nesupravegheat, deși nu este un element înrăit, copilul â ajuns, sub influența a doi majori (Alexandru P. și Miklos I.), să comită un furt din avutul obștesc. Au fost judecați pentru delicte de furt și minorii Lăcătuș Marin, Mafiei Gheo- glie.Au fost judecate așadar, în aces- an 17 cazuri. Unii din inculpați au fost condamnați, alții au fost achitați. In orice caz, anchetele, judecarea delincvenților minori s-a făcut cu o maxima atenție, cu o grijă deosebită pentru viitorul lor. Totuși faptele rămîn fapte șî reclamă o răspundere deosebită din partea tuturor factorilor chemați să asigure educarea tinerei generații.Discutăm pe tovarășul Coca tele Tribunalului Iui Petroșani.
— Pentru prevenirea 

antisociale în 
ce s-a făcut și 

ce se va face în

tia, starea lor fizico-etică și perspectivele de dezvoltare a acestora. E adevărat, s-a întîmplat ea în u- nele cazuri ancheta socială să se facă superficial. Așa s-a întîmplat la autoritatea tutelară de pe lingă Sfatul popular din Petrila, în cazul minorei Pop Iuliana. Deci, se cere și în această privință mai multă răspundere. In munca de anchetă penală s-a abordat cu o atenție deosebită atît cercetarea aptelor, precum și stabilirea măsurilor legale împotriva minorilor anchetați.Dar. în general, în prevenirea 
delictelor săvîrșite de minori se 
cere făcut mult mai mult. Organele de stat și obștești, țiile de masă, școala (o aici : din cei 17 minori 11 sînt elevi) să ia toatepentru prevenirea manifestărilor antisociale în rîndul minorilor. Iar ceea ce propunem noi, e ca această acțiune de prevenire să-și găsească obiectul principal în consolidarea familiei, în îndrumarea permanentă a părinților de a se ocupa cu educarea siderăm organeleprocuraturii — care au în primul rînd obligația să se ocupe de a- ceastă sarcină de mare răspundere 

— să-și intensifice preocuparea 
pentru identificarea familiilor — nu doar a minorilor 
expuse pericolului 
să ia 
preună 
Dentm 
familii.
opinia 
muncă, 
tive de masă să intervină mai 
prompt, mai cu curaj și eficient 
în probleme de familie. în proble
me, așa z>«- ..personale", îndeo
sebi atunci cînd e vorba de soarta 
copiilor minori.Acestea

ort'aniza- precizare judecați măsurile
această Victor, popular temă cu presedin- al orașu-

manifes- 
rîndul mi

mai cu 
acest

țărilor 
norilor, 
seamă 
scop ?— Adevărul e că asociația juriștilor a inițiat în ultimul timp — și va. iniția și' în viitor — numeroase acțiuni educative pentru consolidarea familiei, pentru sporirea responsabilității părinților față de educarea copiilor. De asemenea, autoritățile tutelare au chete sociale care au ganelor minorilorcorespunzătoare, diul familial în care trăiesc

înrh» complete cunoscut■iaț an- prin or-făcutjudecată situația manifestări
au descris

decu ne-
me-aceș-

PROGRAM DE RADIO
22 decembriePROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 Program muzical de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 

Buletin meteo-rutier; 6,15 Actua
litatea agrară; 6,45 Emisiunea pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 Uvertura la opera „Raymonda" de Ambroise Thomas; 7,30 Să cîntăm; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Melodii populare interpretate la diferite instrumente; 8,25 Moment poetic; 8,30 La 
ferată; 9,30 Cîntă Sofia 
9,50 Recital10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15. Din cîntecele popoarelor; 10,30 RADIORACHETA PIONIERILOR: 11,00 Ansamblul Teatrului muzical din Constanța prezintă fragmente din opera „Don Pasquale" de Donizetti; 11,20 CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTĂ; 11,45 Cîntă Achim Nica și Constantin Chisăr; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteorologic ; 12,10 Ascultătorii ne 
cer... (muzică din operete); 12,20 Muzică ușoară cu Marina Voica;

12,30 Aici, Craiova!; 12,50 Muzică ușoară; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 Alo?!... Răspunde muzica ușoară; 15,00 Programul orchestrei de muzică populară „Cindrelul" din Sibiu; 15,30 Casa de discuri Electrecord prezintă. Cvartetul de coarde în mi minor de Mihail Ruha); 16,00
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Muzică; 16,20 Teatru scurt. Săptă- 
mîna teatrului, românesc .Premieră 
..UNDIȚA"; 16.52 Recital Ion Dacian; 17,10 ODA VITEJILOR, PENTRU PATRIE, PENTRU ZIUA LUMINOASA DE AZI;17,30 Din lumea copiilor; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI;18,40 RITMURILE CINCINALULUI; 19,00 SEARA PENTRU TINERET: 20,00 RADIOGAZPta DE SEARA: 
Continuarea „Serii pentru tineret"; 22,00 RADIOJURNAL; Sport. Buletin meteorologic; 23,00 Tonomat radiofonic; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Jora (Cvartetul ’ RADIOJURNAL.
microfon, melodia prestatul medicului; 9,35 Popa și Emil Drosu : 
vocal Irina Atanasiu : DE ȘTIRI; popoarelor; 18,15 Varietăți muzicale;

onstatate. O preocupare a avut-o biroul grupei sindicale și în direcția respectării normelor de tehnică a securității și protecția muncii. Cu toate acestea, nu întotdeauna se respectă prevederile N.T.S. Din această spre 12 l-a s-a muncă, un lăcătuș de manevră Murăreț Dumitru ce a compus trenul 2 876 iar lăcătușii de revizie se aflau deja la revizia trenului — contrar prevederilor regulamentare care interzic efectuarea de manevre pe liniile cu trenuri compuse deja — a mai dirijat un grup de vagoane peste acest tren care au surprins un lăcătuș de revizie ce făcea Verificări între vagoane, acciden- tîndu-1).Disciplina în muncă nu s-a situat nici ea la nivelul sarcinilor actuale. Astfel, mai sînt sălariați care lipsesc nemotivat de la serviciu, îngreunînd prin aceasta buna desfășurare a programului de lucru. Printre aceștia se numără și Budescu Gheorghe, impiegat de mișcare și Chiș Gheorghe magaziner. De asemenea, sînt cazuri cînd unii salariați părăsesc locul de muncă. In ședințe ale grupei sindicale, tov. Marcu Marcu, O- prea Ioachim, Nedopaca Petru si alții au criticat faptul că s-a promis prelungirea liniei de tragere de la manevra a II-a în scopul ieșirii la manevră cu un număr corespunzător de vagoane, dar pînă în prezent nu s-a făcut nimic; că nici în prezent nu este apă potabilă la manevra a H-a și nici instalații sanitare iar la magazia de mărfuri munca se desfășoară greoi din cauza gropilor ce s-au făcut pe rampa magaziei.In prezent lucrurile încep să se îndrepte — se respectă întocmai normele de tehnica securității — dar trebuie insistat în continuări, cu precădere, asupra acestei probleme !

cauză, în noaptea de II noiembrie a.c., la manevra produs un accident «re cu urmări grave pentru revizie (șeful de după

mai multă răspundere de minorilor. De aceea, con- că este necesar ca atît de miliție cit și cele ale
care sînt 

destrămării și 
măsuri în consecință. îm- 

cu organele de justiție, 
consolidarea resnoHIwInr 
Și subliniez încă o dată : 
publică. colectivele de 
formele activității educa- 

de masă să intervină

care vom țială care manifestări minorilor

*.

I. CRIȘANimpiegat
IHTREPRlHDEBEfi

DE PMIFICflTIE 
$1 PRODUSE fftIHOlSE 

petroșani

sînt, așadar, căile prin înlătura o cauză esen- generează o serie de reprobabile în rîndul din Valea Țiului.

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

ou bogat sortiment 
le (owl

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

O.C.L.
Petroșani, unde puteți pro
cura articole de :

Un cadou util și frumos 
vă puteți procura la maga
zinele

LUNA
Cadourilor (

metalo-chimice ale
Produse industriale

PARFUMERIE ȘI COSMETICE
MUZICALE, PICUPURI, MAGNETOFOANE, DISCURI 
MENAJ
ELECTRICE, RADIOURI, TELEVIZOARE, ASPIRATOARE DE 
PRAF ȘI ALTELE.
Vizitați magazinele de specialitate care vă oferă un bogat 

sortiment de cadouri, pentru cei dragi.
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Continuă protestele 
opiniei publice internaționale 
împotriva agresorilor americani

O. N. tl
Ieri s-au încheiat lucrările celei de-a 
21-a sesiuni a Adunării Generale

Interviul ministrului 
vest-german 
al finanțelor

din 
po- 
In- 

Na-

întregul sprijin și solidaritatea

— In capitala Statelor Unite a 
de culoare împotriva agresiunii

• PARIS 20 (Agerpres). — Asociația internațională a juriștilor 
democrați a adresat o scrisoare președintelui Johnson în care protestea
ză împotriva agresiunii americane în Vietnam. „Sîntem indignați de 
bombardamentele masive asupra capitalei Republicii Democrate Viet
nam și cerem încetarea imediată a bombardamentelor criminale și a a- 
gresiunii" se spune în scrisoare. O scrisoare asemănătoare a fost adre
sată și secretarului general al O.N.U., U Thant.

• DAR-ES-SALAAM 20 (Agerpres). — Federația sindicatelor 
întreaga Africă a condamnat agresiunea Statelor Unite împotriva 
porului vietnamez și recentele bombardamente asupra Hanoiului, 
tr-un mesaj adresat președintelui Prezidiului C.C. al Frontului
țional de Eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen Huu Tho, federa
ția s-a pronunțat pentru retragerea totală și necondiționată a trupelor 
americane din Vietnam și și-a exprimat 
cu lupta poporului vietnamez.

• WASHINGTON. 20 (Agerpres). 
avut loc un mare miting al populației
americane în Vietnam. „In timp ce pentru războiul din Vietnam se 
cheltuiesc peste 20 de miliarde de dolari, războiului împotriva sărăciei, 
foametei și analfabetismului îi sînt alocate doar 1,7 miliarde dolari-1 
au declarat oratorii care au luat cuvîntul la miting. Vorbitorii au con
damnat guvernul S.U.A. care „a uitat programul „Marii Societăți" 
și a dezlănțuit agresiunea din Asia de sud-est".

Participanții la miting au hotărît să organizeze un marș asupra 
Washingtonului sub lozinca luptei împotriva sărăciei.

0 BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — In cadrul săptămînii de soli
daritate cu lupta poporului vietnamez, în numeroase orașe din Argen
tina au loc mitinguri, adunări și demonstrații de protest împotriva 
agresiunii Statelor Unite în Vietnam.

Provocări Ia frontiera 
CambodgieiPNOM PENH 20 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Cambodgiei a trimis Tailandei două note de protest împotriva provocărilor comise de soldații tailan- dezi la frontiera cambodgiană. In note se arată că la 25 și 26 noiembrie persoane înarmate au deschis focul de pe teritoriul tailan- dez asupra posturilor de frontieră cambodgiene din provincia Batta- ambang. La 3 decembrie, un cetățean cambodgian a fost ucis de explozia unei mine puse de tailan-

11 decembrie Meanchey. cambodgiana de asemenea.
în provin-de presă că, în pe- 8 americano

dezi. Un. incident asemănător s-a produs la cla. OddorAgenția transmite,rioada dintre 20 noiembrie și decembrie, '.avanele saigoneze au violat în 16 rînduri spațiul . .aerian cambodgian. In zj- lele de 4 și 5 decembrie soldați a- mericani șf saîgonezi au deschis focul asupra provinciilor Takeo și Preyveng.
Declarația premierului WilsonLONDRA 20 (Agerpres). — Luînrî cuvîntul marii în Camera Comunelor, primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, a declarat că guvernul englez se angajează să nu acorde independență Rhode- siei decît in momentul cînd majoritatea populației aceȘtei țări va fi consultată în vederea formării u nui guvern. Wilson a precizat, totodată, că în conformitate cu angajamentele pe care și le-a asumat față de Commonvealth, Marea Bri- tanie își retrage ofertele pe care le-a făcut pînă în prezent regimu-

iui de Ia Salisbury, oferte care prevedeau posibilitatea recunoașterii unui guvern minoritar. In încheierea declarației sale, premierul britanic a relevat că acordul intervenit între el și Ian Smith pe bordul crucișătorului „Tiger" nu a putut fi pus în practică, datorită presiunilor exercitate de anumite grupuri de dreapta împotriva premierului sud-rhodesian. Ținînd cont de situația care există în sînul guvernului de la Salisbury, a precizat Wilson, este inutil să se mai poată vorbi de eventuale tratative.

YORK 20 — Trimisul spe- Nicolae Ionescu,NEWcial Agerpres, transmite: Cea de-a 21-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat marți lucrările, la capătul a trei luni de dezbateri în cadrul cărora au fost examinate a- proape 100 de probleme multe dintre ele de o importanță majoră pentru viața politică internațională.Desigur, este nevoie de un interval mai generos de timp pentru o confruntare amănunțită și aprofundată a elementelor pozitive și negative ale sesiunii, a realizărilor și insucceselor ei. Totuși, cîteva caracteristici generale ale acesteia pot fi desprinse de pe acum.Dacă pe de o parte, sesiunea a demonstrat interesul crescînd al majorității statelor față de problemele care confruntă astăzi omenirea, față de necesitatea de a se lichida sursele de tensiune, de a se găsi căi spre îmbunătățirea înțelegerii între popoare și consolidarea păcii în lume, ea a demonstrat în același timp că în caleâ eforturilor îndreptate spre aceste țeluri stau o serie de piedici, printre care, în primul rând, continuarea și intensificarea agresiunii Statelor Unite ale Ameri- cii împotriva poporului vietnamez, agresiune care creează un pericol grav pentru pacea și securitatea internațională.Cele 98 de puncte aflate pe a- genda sesiunii a 21-a a Adunării Generale au fost concentrate în special asupra cîtorva problethe esențiale : dezarmarea și căile care pot duce la realizarea acesteia; lupta împotriva colonialismului și rasismului, situația mondială, necesitatea fidele a Cartei O.N.U. și a principiului universalității acesteia.Tn dezbaterile pe marginea tuturor problemelor de importanță majoră ale vieții politice internaționale, glasul reprezentanților României a putut fi identificat întotdeauna de partea forțelor care se pronunță pentru respectarea principiilor fundamentale care trebuie să stea la baza relațiilor dintre

state, care înfierează agresiunea și încălcarea brutală a acestor principii, care cer cu hotărâre respectarea fidelă a Cartei organizației. Delegația română s-a afirmat și în acest an ca o delegație activă care a adus o contribuție e- sențială la desfășurarea lucrărilor sesiunii, la examinarea complexelor și multiplelor probleme aflate pe ordinea de zi a acesteia. Cele peste 80 de intervenții ale reprezentanților României, rostite în cursul lucrărilor sesiunii care a trecut, faptul că țara no-râră a fost coautoare a numeroase rezoluții și amendamente atestă din plin acest lucru.

BONN 20 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Die Welt“, ministrul vest-german al finanțelor Strauss, a declarat că R.F.G. nu va putea în nici un caz satisface cererile americane și britanice cu privire la compensarea deplină a cheltuielilor în devize pentru întreținerea trupelor lor staționate în Germania occidentală. El a spus că și o compensare parțială, dar mai ridicată decît în prezent, nu va putea fi suportată de bugetul vest-german. Strauss a afirmat că țara sa nu realizează aproape nici un venit în valută de pe urma staționării trupelor a* mericane și britanice, dat fiind eă numeroase bunuri și servicii destinate acestor trupe trebuie sȘ fie importate.
COMUNICATUL COMUN IRANIANO-IRAKIAN. dintre ele. S-a hotărît, de asemenea. ca cele două țări să examineze în comun problemele referitoare la dezvoltarea relațiilor comerciale, economice și culturale și să încheie acorduri în domeniile respective. In timpul convorbirilor au fost examinate și o serie de aspecte legate de una din principalele Drobi eme ale lumii arabe,. lupta, oentru apărarea resurselor naționale și în special a petrolului.Miniștrii afacerilor externe ai -elor două țări au făcut, totodată, un schimb de păreri într-o serie de probleme ale situației internaționale. subliniind necesitatea continuării eforturilor în direcția menținerii păcii și securității în O- rientul Apropiat și Mijlociu.

BAGDAD 20 (Agerpres). — La Bagdad s-au încheiat convorbirile între delegațiile irakiană și iraniană condusă de miniștrii de externe ai celor două țări. In comunicatul comun dat publicității se constată cu satisfacție că în ultimele lur.i relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit. Cele două părți și-au manifestat dorința de a consolida și dezvolta relațiile dintre ele în domeniul politic, economic și cultural. La baza politicii guvernelor celor două țări, menționează comunicatul, stau principiile respectării independenței și integrității teritoriale și a neamestecului în treburile interne. Delegațiile celor două țări au hotărît crearea unor comisii în vederea discutării reglementării problemelor în suspensieeconomică respectării Sesiunea extraordinarăa parlamentului japonez a luat sffrșitTOKIO 20 (Agerpres). — La Tokio au luat sfîrșit marți lucrările sesiunii extraordinare a Parlamentului japonez. Bugetul suplimentar al Japoniei a fost adoptat numai de deputății partidului nămint liberal-democrat.
partidelor să partici- cerînd di* și organ i-de guver- După cuc;

Greva salariahlor din
Uttar Pradesh

sîaful indian

Relatări despre conținutul cărții 
„Moartea unui președinte"

DELHI 20 (Agerpres). — Greva celor cîteva zeci de mii de sala- riați de la instituțiile de stat din statul indian Uttar Pradesh a intrat în cea de-a 14-a zi. Greviștilor, care revendică majorarea salariilor, li s-au alăturat și muncitorii din transporturile orășenești. Activitatea majorității întreprinderilor din diferite orașe ale statului este în

mod practic paralizată Circulația auto între principalele orașe și capitala statului a fost și ea paralizată, împreună cu transportul o- rășenesc. Poliția din statul Uttar Pradesh a operat arestări în rândurile greviștilor și conducătorilor grevei.

NEW YORK 20 (A- 
gerpres). — Ziarul 
„New York Times" 
publică pe prima pa
gină relatarea unei 
persoane, al cărei ne 
me nu este menționat, 
despre cartea lui 
William Manchester 
„Moartea unui preșe
dinte", 
pectivă 
potrivit 
posesia 
de 1 300 _ 
ții scrise de Manches
ter la cererea familiei 
fostului președinte a- 
sasinat, John Kennedy:

Persoana res- 
s-ar fi aflat, 

ziarului, în 
manuscrisului, 
pagini, al căr-

In carte, relevă ziarul, 
abundă exemplele pri
vind incompetența sau 
neglijența persoanelor 
din garda președinte
lui Kennedy în ziua 
cînd el a fost asasi 
nat. „Cartea este pli
nă de exemple, demas- 
cînd incapacitatea ce
lor care aveau sarcina 
să-l protejeze pe pre
ședinte", scrie „Noi. 
York Times".

Se vorbește, de ase
menea, despre disen
siunile care au apărut 
în cadrul serviciului 
secret imediat după

t lui John 
precum și 

neînțelegerile

asasinarea 
Kennedy, 
despre 1 
existente între preșe
dintele Johnson și se
natorul Robert Ken
nedy, fratele președin
telui asasinat. Cartea 
redă, de asemenea, dis
puta care ar fi existat 
între președintele
Johnson și familia fos
tului președinte ame
rican, John Kennedy, 
în legătură cu stabili
rea locului unde pre
ședintele asasinat ur
ma să fie înmormîntat.

I

Protocol comercial 
semnat de R. D. Germană 
și R. P. AlbaniaBERLIN 20 (Agerpres). — Agenția A.D.N. informează că la Berlin a fost semnat un protocol comercial pe anul 1967 între R.D. Germană și R.P. Albania. Protocolul prevede creșterea volumului schimbului de mărfuri dintre cele două țări de aproximativ 20 la sută în comparație cu anul precedent.

tIl«

< BRASILIA. Peste 30 de 
persoane și-au pierdut viata 
în urma alunecărilor de teren 
care s-au produs în regiunea 
muntoasă Resende (statul Rio 
de Janeiro). Ploile torențiale 
au rupt un dig natural, iar 
apele umflate ale rîului Preta 
au devastat întreaga vale. Sa
tul Maramba a fost complet 
izolat. Numeroase familii sur
prinse de catastrofă au 
părut.

a început prima reuniune â 
consiliului unit al șefilor de 
stat major ai R.A.U. și Siriei, 
care va dezbate probleme pri
vind securitatea celor două 
țări și diferite probleme inte- 
reșînd lumea arabă.

țiunii și al Biroului Politic, 
care face o vizită în R.P.D. 
Coreeană. A avut loc o con
vorbire în cursul căreia au 
fost abordate probleme de in
teres reciproc.

ăis

+ DAMASC. Postul de 
dio Damasc a anunțat că

ra- luni

> PHENIAN. La 20 decem-
Kim Ir Sen, secretar ge

neral al C C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a primit 
delegația Partidului Comunist 
Italian, condusă de Enrico 
Berlinguer, membru al direc-

+ MADRID. La Uzina metalurgică „Echevarry" din Bilbao domnește o vie agitație. Direcția uzinei a hotărât să concedieze 800 de muncitori care se află în grevă de trei săptămîni. Conflictul care a izbucnit Ia 29 noiembrie a
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se știe, reprezentanții de opoziție au refuzat pe la lucrările sesiunii, zolvarea parlamentului zarea de noi alegeri.In legătură cu desfășurarea lucrărilor sesiunii extraordinare a parlamentului, influentul ziar burghez „Yomiuri“ scrie că guvernul premierului Sato trebuie să aprecieze în mod niei publice-' mentul pînă an.
realist părerea opi- și să dizolve parla- la sfîrșitul acestui

Hotărîrea 
guvernului irlandezDUBLIN 20 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Irlandei, Frank Aiken, a anunțat că guvernul irlandez a hotărît să traducă în viață cu strictețe sancțiunile e- conomice adoptate de O.bLU. față de regimul rasist al lui Ian Smith. Ministrul a precizat că ministerelor de resor? li s-a cerut să reducă la minimum importul din Rhodesia.
avut la bază nemulțumirea , muncitorilor privind atribuirea unor sporuri la salariu.

> CANBERRA, 
nistru australian, 
a anunțat într-o conferință de 
presă că guvernul său a hotâ- 
rît trimiterea, Ia începutul a- 
nulul viitor, de noi trupe în 
Vietnamul de sud. Amănunte 
asupra numărului și datei e- 
xacte vor fi furnizate "iterior.

Pînă în prezent, Australia a 
trimis în Vietnamul de sud, în 
total, 4500 de militari.

Primul mi- 
Harold Hol:
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