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au fost 
deosebită 
lucrările

’ Oamenii muncii din 
minele, uzinele, de pe 
șantierele Văii Jiului au 
început munca în noul 
ah cu elan, conștienți 
de sarcinile ce le pu
ne în fața unităților e- 
conomice cel de-al doi
lea an al cincinalului, ale 
cărui exigențe 
subliniate cu 
pregnanță de
recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. care au dezbă
tut planul și bugetul de 
Stat pe 1967. Muncitorii, 
Inginerii și tehnicienii u- 
nităților economice din 
Valea Jiului au pornit 
în noul an cu hotărîrea 
de a realiza în întregi
me sarcinile sporite ale 
anului 1967 și de a le 
depăși chiar. Pe bâza 
condițiilor tehnico-mate- 
riale create, a perfec
ționării organizării pro
ducției și a muncii, a 
valorificării mai depline 
a rezervelor interne, se 
vor da peste plan ur
mătoarele cantități de 
produse: 20 000 tone
cărbune brut, 22 000 000 
kWh energie electrică, 5 
tone - fire și fibre de 
mătase artificială, 800 
m c material lemnos 
pentru export. Acestea 
sînt' numai cîte.va din 
i^rcitlile : stabilite pe 
196$ de Conferința oră
șenească de partid din 
luna trecută. Anul 1967 
pune sarcini deosebit de 
importante în fața uni
tăților economice în ceea 
ce privește' folosirea măi 
rațională a 
materiale și bănești, 
timpului de lucru,- în 
scopul reducerii continue 
a cheltuielilor de pro
ducție. O atenție deose
bită se va acorda îmbu
nătățirii calității produ
selor și ridicării perfor
manțele tehnice, ale aces
tora. Se va pune un ac
cent deosebit și în con
tinuare pe organizarea 
bazei științifice a pro
ducției și a muncii, prin

fondurilor
a

întărirea asistenței teh
nice, repartizarea măi 
judicioasă a cadrelor de 
ingineri și tehnicieni in 
sectoarele de producție, 
ridicarea nivelului teh- 
nico-profesional al sala- 
riaților. O sarcină im
perioasă pe care o pune 
noul an în fața unități
lor economice 
tuie 
de 
că, 
te 
lor 
vește îndeplinirea ritmi
că a planului la fiecare 
indicator de către toate 
unitățile, sectoarele, sec
țiile și brigăzile, prin fo
losirea judicioasă a fon
dului de timp, întărirea 
disciplinei sub toate as
pectele ei și asigurarea 
unui raport optim între 
muncitorii direct produc
tivi și auxiliari.

In cadrul exploatărilor 
miniere o 
tenție se cere 
sporirii 
ducției 
muncii, 
biectiv 
să stea 
tivului 
constituie 
funcționării neîntrerupte 
a agregatelor și reducerea 
consumului de combusti
bil și a celui tehnologic 
propriu.

In sectorul forestier 
va trebui perseverat în 
folosirea pe deplin n ca
pacității mecanismelor, 
refacerii drumurilor fo
restiere etc.

Anul 1967, pune sar
cini deosebit de impor
tante în fața unităților . 
economice din Valea Jiu
lui și în domeniul inves
tițiilor. O atenție deose
bită se cere acordată 
deschiderii minelor Live
zeni și Bărbăteni, a lu-

• crărilor miniere subtera
ne și a construcțiilor de 
suprafață, precum și noi
lor obiective social-cul- 
turale.

o consti- 
activității 

științifi- 
importan- 
colective-

întărirea 
cercetare 
Sarcini 
revin 

și în ceea ce pri-

deosebită a- 
acordată 

continue a pro- 
și productivității 

Principalul o- 
ce va trebui 

în atenția colec- 
1 E. Paroșeni îl 

asigurarea
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Zi și noapte fără întrerupe
re, la masa de comandă a 

R.C.M. Petroșani un om stă 
de veghe. Este operatorul de 
serviciu, care prin legătură 
continuă cu stațiile C.F.R. asi
gură circulația trenurilor con
tribuind astfel la reabzurea 
sarcinilor de transport. In eli- 

Wătorul R.C.M. Vah- 
'ictor.

șetrr-i 
novan

ANCHETA
NOASftU

Instantanee de sezon

> Iarna a acoperit cu man
tia de zăpadă orașele și sa
tele, drumurile și... trotua
rele. Circulația rutieră însă 
nu încetează: zeci de au
tobuze, sute de autocamioa
ne și mii de pietoni circulă 
pe străzi — traficul rutier 
pulsează deci intens.

In ce condiții se desfă
șoară acum acest trafic ? Iată 
cîteva instantanee de iarnă, 
culese într-o singură- zi din 

. Valea Jiului.
■ CENTRUL ORAȘULUI PE
TROȘANI. Autobuzele I.C.O 
seîrțîie jalnic, se leagănă a- 
menințător prin gropile și 
hârtoapele care împînzesc 
partea carosabilă a pieții 
Victoriei. Deh, cum și-a aș
ternut I.C.O. în piață (vorba 
proverbului) așa și circulă 
autobuzele sale: ca pe va
luri !
. ...DEALUL MERIȘORU- 
LUI. Autocamionul nr. 21 
HD — 2139 urcă greu pînă 
la- jumătatea pantei, spre tu
nel, apoi tot patinînd pe 
drumul numai ghețuș, alu
necă înapoi la vale. Șoferul 

' mai face o încercare: dă 
înapoi mașina să-și ia avînt, 
apoi asaltează din nou pan
ta. Degeaba. Pe ghețușul șo-

Pentru ca toți copiii
sa co rie

- • Operațiile militare 
forțelor patriotice vor fi 
trerupte în Vietnamul de 

Prezențe românești
• Programul Partidului 

cialist din Japonia în anul
• Prințul ministru 

vizitează Polonia
• Cui folosesc bombarda

mentele americane ?

ale 
în- 

sud

So- 
1967 

danez

al drumului
nu reușește 
ar avea la

Să urce, 
îndemână 

nisip ori 
nici urmă

selei 
Dacă 
cîteva lopeți de 
zgură... Nicăieri 
de așa ceva. De fapt pe șo
seaua între Petroșani și Cri- 
vadia nu s-a asigurat nici 
zgură, nici nisip.

...DĂRĂNEȘTI. In curba 
șoselei dintre podul peste 
Jiu, în ramificația Hațeg și 
stația de autobuz asfaltul 
este presărat cu movile de 
ghețuș : joacă volanul în mi
na șoferilor, iar mașinile 
mai, mai să intre în șanț.

— O lamă de buldozer ar 
curăța rapid noroiul ăsta în
ghețat — spune cu năduf 
șoferul autobuzului care 
transportă călătorii spre Pe- 
trila, de parcă i-ar purta pe 
o pistă de obstacole.

...PEROANELE GĂRILOR 
C.F.R., trotuarele din fața 
magazinelor, locuințelor, etc. 
sînt pline de zăpadă și ghea
ță îngreunînd circulația. De 
asemenea, la streșinile u- 
nor clădiri atîrnă țurțuri a- 
menințători de gheață asu
pra capului pietonilor ca... 
sabia lui Damocles, gata in 
orice moment să se des
prindă.

Circulația rutieră pe tim-

• •0

pul iernii ridică anumite e- 
xigențe care se cer neapă
rat respectate.

• întreprinderile, institu 
țiile, toți cetățenii, au obli
gația de a 
gheața de 
rigola din 
pe care-l
bere gurile de 
canal.

curăța zăpada și 
pe trotuar^ și 
fața imobilului 

ocupă, lăSînd li- 
scurgere la

• Districtul de drumuri 
Livezeni, sfaturile populare 
să ia măsuri pentru așter- 
nerea de nisip in locurile 
periculoase ale șoselei (pante 
pronunțate, curbe bruște).

• întreprinderile care po
sedă autovehicule trebuie să 
doteze mașinile cu plase sau 
lanțuri la roți, iar șoferii să 
țină, seama de condițiile spe
ciale de circulație rutieră in 
timpul iernii în vederea pre
întâmpinării accidentelor pro- 

dera-duse de eventualele 
puri ale mașinilor.

Respectarea acestor înda
toriri echivalează 
ranță mărită a 
rutiere în timpul

Mihai

sigu-cu 
circulație; 
iernii.

ȘTEFAN

Două surori,- Gydnoszi . Elisabeta 
și Ana, deși au părinți, au pășit 
în viață fără să se bucure de co
pilărie. Vinovatul era tatăl, un fel 
de pierde-vară, care azi lucra aici, 
mîine dincolo, iar din banii ago
nisiți nici măcar nu se sinchisea 
să așigure strictul necesar fami
liei. Mama copiilor, nu știa cum să 
le asigure de azi pe mîine o bucată 
de pîine. Vecinii cunoșteau 
situația, au mai ajutat-o dar era o 
rezolvare de mo
ment. In cele din . 
urmă au adus ca
zul la cunoștința 
Comitetului exe
cutiv al Sfatului 
popular al orașu
lui Petrila, care în

calitate de autoritate tutelară a 
constatat la fața locului cum stă
teau lucrurile, luînd măsuri în con
secință. La cererea autorității tu
telare, Tribunalul din Petroșani 
l-a decăzut pe Gyonoszi Dionisie, 
tatăl fetițelor, din drepturile pă
rintești, obligîndu-1 totodată să 
plătească celor două minore pen
sia alimentară. Grija Comitetului 
executiv al Sfatului popular nu s-a 
oprit însă aici. Mama celor două 
minpre a fost ajutată să 
gajeze, așa 
poate crește

Asemenea 
în. raza de 
popular al
rezolvarea lor a constituit o preo
cupare permanentă a comitetului 
executiv. De fapt, cea de-a XXII-a 
sesiune a Sfatului popular al ora
șului Petrila a analizat activitatea 
comitetului executiv privind auto
ritatea tutelară.

In vederea desfășurării activi
tății tutelare în bune condițiuni, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar s-a bucurat de sprijinul uriui 
colectiv format din 21 de Cetățeni, 
în mare parte profesori, învățători, 
medici și deputați. Cu sprijinul lor 
au fost rezolvate șapte cazuri de 
tutelă a undr copii lipsiți de ocro
tirea ambilor părinți, au fost înfiați 
13 minori.

A XXII-A SESIUNE 
A SFATULUI POPULAR 
AL ORAȘULUI PETRILA

se an
că acum, cu salar, îșî 
fetiței?.
cazuri nu sînt multe 
activitate a Sfatului 
orașului Petrila, dar

Există însă ca
zuri de minori 

' care, datorită lip
sei de educație 
din fatnilie, au a- 
juns să săvîr- 
șească diferite in
fracțiuni și chiar 

violențe. Exemplusă se dedea Ia 
elocvent în acest sens este cazul 
minorului Munteanu Nicolae. Ce a 
putut el învăța bun de la tatăl 
său condamnat la 8 ani „închisoare 
pentru omor și care chiar și după 
ispășirea pedepsei a fost chemat 
în repetate rînduri în fața comi
siilor de împăciuire, pentru diferite 
abateri de la conviețuirea socială ? 
Alți minori printre care Andro- 
nescu Aron, Dako Rozalia, Boldi 
Lazăr și Boldi Alexandru se ocu
pau de furtișaguri. Anchetele so
ciale efectuate de autoritatea tu-, 
telară au scos în evidență, în ma
joritatea acestor cazuri, slaba preo
cupare a părinților în educarea co
piilor. Despre munca de educare

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

înfăptuirea sarcinilor sporite și complexe pe 
— va ridica 
economic al

1967 — al doilea an al cincinalului 
pe o treaptă superioară potențialul 
bazinului nostru carbonifer.

Ancheta noastră de față vizează 
premizele create in minele, uzinele, pe șantie
rele Văii Jiului pentru realizarea integrală, rit
mică a sarcinilor de plan pe 1967. Iată răspunsu
rile primite pe această temă de la diferite cadre 
de răspundere din economie.

preocupările.

Pregătiri temeinice, din timp !
încă din luna septembrie 

1966, lucrătorii din cadrul sec
torului forestier — Lupeni, 
și-au pus întrebarea ; cu ce 
și cum vom începe anul 
1967 ?

rilor de muncă unde trebuie 
să se pregătească producția 
ăriului 1967, stabilindu-se con
cret ce e de făcut. Astfel, 
primele lucrări efectuate au 
fost: pregătirea parchetelor

tregăioși, uscati și aninați 
care ar fi putut provoca ac
cidente.

Ridicarea gradului de me
canizare a lucrărilor din ex
ploatările forestiere este un 
factor de bază în mărirea pro
ductivității muncii și ușura
rea eforturilor muncitorilor; 
de aceea, în cadrul, sectorului 
nostru, în perioada trimestru
lui IV, au fost construite pen
tru producția anului 1967 un 
număr de patru funiclilare 
pasagere din care două do
tate cu grupuri-motoare 
Aceste funiculare au fost 
plasate în parchetele cu

noi. 
am-
vo-

masivele păduroase.un nou
Muncitorli din îndepărtata exploatare forestieră Cimpu lui Neag au început și ei 
an de „înfruntări" cu

' f ’
AT

H 1 Iffe k

ca 
cît

anul 1967 să ne 
mai pregătiți,

Pentru 
găsească 
am pornit cu toții la lucru. 
S-a făcut la început o recu
noaștere amănunțită a locu-

din punct de vedere al secu
rității , muncii, recunoașterea 
și marcarea tuturor locurilor 
periculoase, precum și dobo- 
rîrea tuturor arborilor pu-

lum mai mare de masă lem
noasă cum sînt .Bilugu, Pie
troasa, Tusu și Sohodol. De'

(Continuare in pag, 2-a)
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întrucît, în anul trecut s-a dat în 
luilcțiune noua instalație de spă- 
laie a mătăsii, cu ajutorul căreia 
s-au creat condiții mult mai supe
rioare pentru îmbunătățirea calită
ții firelor.

Pentru desfășurarea îti condiții 
optime a fabricației firelor de mă
tase și a sulfurii de carbon s-au 
întocmit lucrările privind planul de 
aprovizionare pentru marea majo
ritate a materiilor prime și a ma
terialelor, avînd repartiții și con
tracte încheiate. De asemenea, fa
brica este asigurată cu stocul ne
cesar de celuloză.

In ceea ce privește rezervele 
noastre interne, consider necesar 
să luăm în continuare măsuri pen
tru o mai bună utilizare a timpului 
de lucru, atit prin folosirea judici
oasă a celor 4B0 de minute cit și îm
bunătățirea indicelui de utilizare a 
fondului de timp disponibil.

O dată cu lansarea și dezbaterea

Pregătiri 
temeinice, 
din timp !

(Urmare din pag. 1)

asemenea, au fost revizuite funicu- 
iarele ,.Mineciu“ (semi stabilite) din 
exploatările Bllugu și Mierleasa.

In parchetele noastre, în locul 
joagerului și al secularului topor, 
acționează azi ferăstraiele meca
nice eu benzină. In lunile noiem
brie și decembrie 1966 am fost do
tați eu un număr de 7 ferăstraie 
mecanice noi, care au lucrat pen
tru pregătirea producției anului 
1967, fiind mînuite de mecanizatori 
pricepuți ca : Ignatiuc Vasile. San
ta Gheorghe, Niga Traian și alții. 
Pentru buna întreținere și reparare 
a acestor utilaje, în cadrul secto
rului nostru s-a construit un ate
lier mecanic dotat cu strung, apa
rat de sudură electrică, polizor și 
mașină de găurit electrică unde, 
îhcepînd cu anul 1967, se va putea 
face întreținerea și repararea lor 
etirentâ, De asemenea, s-au con
struit drumuri de tras în parchete, 
în lungime de 3 km, care pe timp 
de Iarnă permit să se scoată și 
apropia lemnul la rămpile de în
cărcare.

‘ Formarea de stocuri de materiale 
lemnoase cît mai mari la instalați
ile de colectate și transport a preo
cupat continuu colectivul nostru, 
fapt care a făcut ca la începutul 
anului 1967 să avem următoarele 
stocuri : bușteni de fag pentru in
dustrializare la funiculate Wissen 
pregătit pehtru a fi apropiat — 
3 000 m C; la drumuri de tras — 
2 000 m c, pe rămpl de încărcare

■ — 800 m C; doage de fag pentru 
butoaie de bere — 50 m c-, lemn 
de foc la loc de încărcare și trans
port — 6 000 m st.

Nu a fost neglijată nici amenaja
rea cabanelor și dotarea lor cu Ca- 
zarmament pentru a crea condiții 
de cazare cît mai bune muncitorilor 
hoțiți. In felul acesta, din primele 
Zile ale anului 1967, putem spune 
câ pornim cu dreptul la muncă.

STANCAU ioan,
șâful sectorului forestier Lupani

Ritm 
de construcții 
susținut
In cel de-al doilea an al cinci- 

naiului, constructorii din Valea 
Jiului vor avea de realizat 1 494 a- 
partamente, repartizate astfel: la 
Petroșani •— 330 apartamente, la 
Petriia — 404 apartamente, la Vul- 
câh 376 apartamente, LUpeni — 
264 ți Uricanl — 120 ca și diferite 
ăi te lucrări. Pentru realizarea în 
bune eondițluni a obiectivelor spe
cificate mai sus, constructorii din 
Valea Jiului și-au pregătit dir. 
timp baza materială necesară, 
ațtfel ca pentru rezultatele ce se 
yor obține să nu mai existe pro
bleme care să încetinească ritmul 
Cu care am început planul cincinal, 

încă din trimestrul IV al anului 
1966, șantierele de construcții au 
atacat frontul prevăzut pentru 
anul 1967 în așa fel ca o dată cu 
începerea noului an să existe con
tinuitate la obiectivele prevăzute 
ih planul de perspectivă. Astfel. 
Ia Șantierul I Petroșani, în cvar
talul micro B-f-C din str. V. Boai

tă, muncitorii constructori lucrea
ză din plin la glisarea blocului 
C 3 b cu 66 apartamente și 10 ni
vele, primul bloc turn din Petro
șani,- la blocul C 3 a, fundația aș
teaptă montarea cofrajului glisant 
iar la C 3 c au fost atacate săpă
turile în spații înguste. Un alt o- 
biectiv important este punctul co
mercial 3 Aeioport care se găsește 
în fază de fundare .

La șantierul II Petrila a fost ter
minată glisarea blocului F 4 cu 40 
apartamente și se lucrează la fun
dații la blocul I 3 a 120 aparta
mente. In prima decadă a lunii ia
nuarie a.c. se vor ataca blocu
rile tip D cu cîte 31 apartamente. 
De asemenea, se lucrează la zidă
ria noului complex comercial, o- 
biectiv ce va fi dat în folosință 
în cursul acestui ah.

Constructorii șantierului III Vul- 
cân lucrează în prezent la monta
rea planșeelor Ia blocul D 8 a 72 
apartamente și pregătesc glisarea 
noului bloc, F 7 cu 40 apartamente, 
glisare ce se va executa concomi
tent cu turnarea planșeelor. Co
lectivul șantierului IV Lupeni se 
află și el în plină glisare a blo
cului D 1 cu 88 apartamente, ope
rație ce va fi terminată în prima 
decadă a lunii ianuarie a.c. Tot 
în prima jumătate a lunii ianua
rie se va ataca blocul I, cu 120 a- 
partamente în Uricani,

Ca o măsură organizatorică me
nită să asigure o desfășurare co
respunzătoare a planului de pro
ducție pentru acest an, s-au luat 
măsuri de modernizare a tranzlte- 
lor cu instalații pneumatice de 
transport a cimentului vrac și 
descărcarea agregatelor din va
goane cu ajutorul lopeților me
canice, fapt ce va duce la crește
rea vitezei de descărcare din va
goane. De asemenea, au mai fost 
prevăzute din fonduri de mică me
canizare dumpere pitic de 0,75 
m c, ștanțe electrice de tăiat fier- 
beton etc. Pentru lucrări pe timp 
friguros, în cadrul șantierelor noas
tre și în special la glisarea blocu
rilor, avem în dotație 5 instalații 
de aer cald ce asigură o încălzire 
corespunzătoare la lucrări de be
toane.

Da sectorul I.P.I.P, Llvezeai au 
fost luate, de asemenea, toate mă
surile pentru punerea la punct a 
utilajelor de construcții și a mij
loacelor de transport, ceea ce va 
permite ca acest sector să asigure 
în condiții optime mecanizarea 
lucrărilor de construcții. Iată mă
surile a căror eficiență ne vor 
crea toate condițiile de a obține 
în anul în care am pășit rezultat? 
la nivelul așteptărilor.

I. SMARANDESCU, 
ing. șef adjunct grup îl construcții 

Petroșani

Ritmic, 
din primele zile
Realizările cu câte am încheiat 

anul 1966, măsurile tehnico-organi- 
zaterice aplicate pentru pregătirea 
producției pe 1967 fte dau certitu
dinea că activitatea noastră va fi 
la înălțimea exigențelor celui de-âl 
doilea an al cincinalului. Iată cî- 
teva din măsurile aplicate.

Pentru buna desfășurare a pro
cesului tehnologic, în fabrica noas
tră o atenție deosebită trebuie a- 
cordată instalațiilor de producere 
a energiei tehnice, "«mlației fri
gorifice și a celei de alimentare.

cifrelor de plan pentru anul 1967,

Iar firul argintiu, sub îngrijirea miinilor dibace ale răsucitoarel 
Tomoia Viorica — evidențiată în întrecerea socialistă la F.F.A. Viscoza 
Lupeni — iși continuă fuga pe bobine.

In această direcție la centrala ter
mică 1 s-au efectuat reparațiile ca
pitale si medii a cazanelor. In ceea 
ce prive'țfle răcirea corespunzătoare 
a locurilor de muncă și a fazelor 
de fabricație, măsurile aplicate în
1966 sînt pe deplin eficiente. In 
prezent dispunem de trei electro- 
compresoare și condensatoare noi, 
montate în anul 1966 cu o capa
citate de cîte 150 mii k. Cal. care 
asigură răcirea necesară desfășură
rii în bune condițiuni a fluxului 
tehnologic. Tot în anul trecut au 
fost montate noi evaporatoare în 
bazine corespunzătoare de- sara
mură. Ș-au luat măsuri și pentru 
achiziționarea în anul 1967 a unei 
linii frigorifice noi de 200 mii k. cal. 
care va fi pusă în funcțiune îna
inte de anotimpul verii.

Pentru alimentarea corespunză
toare a fabricii cu apă industrială, 
utiliate de deosebită importanță și 
cu influențe directe asupra nive
lului calitativ al producției, s-au 
făcut progrese simțitoare, depu- 
nîndu-se eforturi susținute pentru 
terminarea lucrărilor de la noua 
instalație do alimentare, ceea ce 
ne asigură să putem folosi,, în anul
1967 apă industrială de bună cali
tate atit prin tratare cu sulfat de 
aluminiu cît și prin filtrare.

Pentru anul în care am pășit sar
cinile noastre de plan sînt mobi
lizatoare, ele prezentînd importan
te creșteri față de realizările anu
lui 1966. Astfel, față de 1 716 tone 
realizat în anul 1966, va trebui sa 
producem în anul 1967, 1 750 lone 
fire de mătase. Acest lucru este 
posibil, insă impune o organizare 
rațională a producției, folosirea din 
plin a capacităților de producție, a 
tuturor utilajelor. In acest scop am 
acordat o deosebită atenție îmbu
nătățirii lucrărilor de întreținere, 
de reparare curentă, medie și ca
pitală a agregatelor cît și înlocui
rii celor improprii pentru funcțio
nare.

In ceea ce privește înlocuirea 
de utilaje țin să amintesc că au 
fost montate două noi dizolvoare 
la preparația chimică, s-au achizi
ționat noi pompe de acid și s-a 
mărit numărul de cărucioare mari 
cu încă 5, s-au asigurat , condiții 
mai bune desfășurării muncii în fa
za de uscare a mătăsii artificiale.

In anul 1967 vom face pași în
semnați în ceea ce privește îmbu
nătățirea calității firului de mătase, 

au fost incluse în planul M.T.O. 
un număr de 57 măsuri, din care 
21 au fost aplicate în anul 1966 și 
36 urmează a fi realizate în anul 
1967.

Sub îndumarea comitetului de 
partid, colectivul de muncă al fa
bricii va depune toate eforturile 
pentru realizarea în mod ritmic încă 
din primele zile ale anului a sar
cinilor de plan sporite pe anul 1967.

Ing. 1REMIE CÎMPIANU 
directorul F.F.A. „Viscoza" Lupeni

Accentul 
pe eficiența 
utila jelor
Pentru colectivul exploatării mi

niere Aninoasa, noul an 1967 mar
chează un important salt nu numai 
în ce privește sporirea producției 
de cărbune la nivelul prevederilor 
celui de-al doilea an al cincinalu
lui, ci și în domeniul înzestrării 
tehnice a minei. In ultimele luni 
ale anului de curînd încheiat, mun
ca susținută pentru îndeplinirea 
planului pe 1966 a fost împletită cu 
o intensă activitate pentru pune
rea în funcțiune a unor instalații 
noi, menite să asigure Creșterea 
capacității de producție a minei. 
Cantități tot mai mari de cărbune 
iau acum drumul spre preparația 
Coroești prin noua galerie princi
pală de transport, instalația de ex
tracție multicablu cu skip și funi- 
cularul Aninoasa — Coroești. Acest 
nou flux de transport creează con
diții pentru creșterea masivă ă ca
pacității de producție a minei. Pași 
importanți pe tărîmul noului s-au 
făcut în numeroase alte verigi ale 
procesului de producție. Ih abata
jul frontal de pe stratul 3, sectorul 
I, s-a pus la punct metoda de creare 
a tavanului artificial din plasă me
talică, prin care Se obțin econo
mii înseninate de material lemnos 
și manoperă. In anul în care am 
intrat se prevede ca acest procedeu 
să fie extins atit în abatajul fron
tal din sectorul IV, cît șL în noul 
abataj frontal prevăzut să fie des
chis tot în sectorul I. La înaintă
rile în steril s-au introdus de cu
rînd mașini de încărcat pneumatice 
MIP-2, produse de industria noastră 

constructoare de mașini, care deși 
sînt folosite de puțină vreffie au 
dovedit cablați reale, fiind astfel 
un utilaj de mare eficiehță pentru 
mecanizarea încărcării, reducerea e- 
fortului fizic și creșterea producti
vității muncii la săparea de gale
rii. Se preconizează introducerea 
de cărucioare de perforat pentru 
baterea simultană într-un timp scurt 
î găurilor de pușcare la înaintări, 
a stîlpilor hidraulici de susținere 
în abatajele frontale, precum și a 
altor utilaje moderne. Esențialul în 
activitatea colectivului exploatării 
este de a asigura Ca eforturile fă
cute de stalul nostru socialist pen
tru modernizarea procesului de pro
ducție să se materializeze în efeș- 
lerea substanțială a productivității 
muncii și pe această bază în rea
lizarea ritmică a planului de pro
ducție, în reducerea prețului de 
cost.

Introducerea utilajelor noi, de 
mare productivitate, trebuie prece
dată de măsuri tehnico-organizato- 
rlce care să creeze condiții pentru 
folosirea din plin a acestora. Ast
fel, prin organizarea rațională a 
muncii, printr-o bună aprovizionare 
și deservire la fiecare loc de mun
că unde se folosesc mașini de în
cărcat trebuie să se realizeze lunar 
avansări de peste 100 metri. Un 
deosebit accent trebuie pus pe cu
noașterea de către personalul de 
deservire a caracteristicilor și prin
cipiilor de funcționare a noilor in
stalații, astfel ca acestea să fie ex
ploatate la parametrii lot' nominali, 
fără avarii, fără întreruperea flu
xului de producțje. La un înalt ni
vel calitativ trebuie efectuate re
viziile și reparațiile utilajelor — 
condiție de seamă pentru buna des
fășurare a procesului de producție.

Posibilitățile pentru realizarea a- 
cestor cerințe sînt multiple. Cursu
rile de ridicare a calificării — din
tre care unele nu și-au început 
încă activitatea, propaganda tehni
că prin conferințe, organizarea de 
schimburi de experiență, de demon
strații practice la locurile de mun
că, controlul exigent asupra folo
sirii fondului de timp de lucru și 
exploatării corecte a dotării teh
nice, o asistență tehnică calitativă, 
sînt factori care pot contribui din 
plin la folosirea eficientă a dotării 
tehnice a minei.

Ing. ION BRANEA
E. M. Aninoasa

Ne propunem: 
închegarea 
colectivului 
și omogenizarea 
brigăzilor

In acest ari vor continua într-un 
ritm susținut lucrările de deschi
dere la mina Dîlja. Extinderea lu
crărilor de investiții are loc atît 
pe verticală cît și pe orizontală.

Colectivului pe care-1 conduc îi 
revine sarcina să excaveze în acest 
an cu 340 mc steril și să betoneze 
CU ‘200 mc mai mult decît în 1966. 
Sarcini mari ne revin și în dome
niul creșterii productivității mun
cii, al reducerii prețului de cost 
al lucrărilor de investiții, creșterii 
vitezei de avansare în galerii cît 
și în ceea ce privește micșorarea 
consumului de material lemnos.

Pentru a încheia anul cu rezul
tate favorabile, pentru îndeplini
rea sarcinilor la toți indicatorii 
ne-am propus următoarele obiec
tive :

— înființarea a două brigăzi 
noi;

.— mecanizarea operațiilor care 
incumbă un volum mare de mun- 
că și îndeosebi încărcarea sterilului 
derocat;

— aplicarea unor procedee mo
derne de susținere a ramificați
ilor de galerii, prin foloslrga ar
măturilor mețalice;

— ridicarea pregătirii profesio
nale a muncitorilor prin îndruma
rea lor către școlile de Oaliflbare.

Sectorul nostru a huit fUntfl abia 
de 7 luni așa că unul dintre Obiec
tivele de bază oe care ni le-am 
propus este de a continua acțiunea 
de închegare a colectivului, de 0- 
mogenizăre a brigăzilor, de întă
rire pe mai departe a disciplinei 
în producție.

Ing. PATRUÎCA GRIGORE
Șeful Sectorului III investiții 

mina Dîlja
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DIN ACTIVITATEA 
SINDICATULUI 
MINEI PETRILA
O Lectorate tehnice

La mina Petrila funcționează 
patru lectorate tehnice Care au 
ținut pînă în prezent cite trei 
lecții. Pentru ca prezența să fie 
cit mai bună, expunerile sînt or
ganizate pe schimburi. Ele sint 
făcute de către tehnicieni cu ex
periență, în măsură să dea răs
punsuri competente la problemele 
ridicate de auditori. Pînă în pre
zent tehnicianul Tamburlini Victor 
a ținut lecția „Cum se face circu
lația personalului pe puț respec- 
tindu-se N.T.S.“, iar maistrul mi
nier Foro Ervin a expus-o pe cea 
intitulată „întreținerea locomotive
lor cu acumulatori și buna orga 
nizare a transportului".

Pentru a avea o eficiență spo
rită, lectoratele tehnice sînt pro
filate pe profesii; în sectorul VIII, 
de pildă, lectoratul este frecven
tat de 50 de lăcătuși.

4B Bilete de băi
Comitetul sindicatului a primit 

deja 73 bilete de băi pentru primul 
trimestru al anului 1967. Ele au 
fost repartizate grupelor sindicale 
care, în zilele următoare, vor sta
bili salăriații ce vor pleca în sta
țiuni balheo-climaterice. Majorita
tea biletelor sînt pentru tratament 
îh stațiunile Govora, Herculane, 
Olănești, Eforie-Nord etc. și vor fi 
repartizate salariaților exploatării 
care suferă de boli cronice.

PORT
■PieBtuoaiB senîfu lezolialt spaime

dai si peana sîisatia la WMa
Nu de mult, în aula Institutului 

de mine din Petroșani a avut loc 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri a Consiliului clubului 
sportiv studențesc „Știința". Da
rea de seamă a reliefat suc
cesele obținute de echipa de 
handbal a clubului (locul al 
II-lea la campionatele re
publicane universitare), de echipa 
de rugbi (locul al V-lea în cam
pionat) și de echipa de fotbal (lo
cul I la sfîrșitul turului campiona
tului regional). A crescut numă
rul studenților angrenați în acti
vitatea sportivă de masă. Aproape 
850 studenți și studente și-au tre
cut normele și au obținut insigna 
de polisportiv (sînt evidențiați 
studenții din anii I și II). Numeroși 
studenti au participat la campio
natele orășenești de atletism, box, 
șah, volei, schi, ocupînd locuri 
fruntașe. S-au analizat pe larg 
succesele secțiilor sportive, s-au 
arătat deficiențele (destul de multe) 
din munca acestora. S-a insistat

ADUCERI AMINTE
O veste bună pentru ama

torii hocheiului și patinajului 
din Lupeni ne-a transmis co
respondentul T. Șipoș. De cî- 
teva zile — ne-a scris dîn- 
sul — s-a deschis patinoarul 
din localitate, loc de întîlni- 
te zilnică a numeroși iubi
tori ai sportului pe gheață. 
E o plăcere să-i urmărești 
alunecînd pe patine, „aler- 
gînd" pucul cu crosa pe o- 
glinda lucie a gheții.

O altă scrisoare trimisă de 
elevul M. Z. din Vulcan cu
prinde amărăciunea micului 
corespondent pentru faptul 
că în orașul său nu există 
patinoar, iar pe potecile pe 
care copiii și-ar putea da 
drumul cu patinele sau cu 
săniuțele gospodinele presa
ră cenușă.

Soluția adoptată de gospo
dine și cu care elevul nu este 
de acord are rostul, de a-i 
feri pe ei, pe cei mici de e- 
ventuale accidente. Cu un 
alt aspect cu care nu e de 
acord copilul nu sîntem nici 
noi. Dintre toate localitățile 
Văii doar gospodarii prepa- 
rației Lupeni s-au gîndit la

PENTRU CA TOȚI COPIII SĂ AIBĂ COPILĂRIE
(Urmare din pag. 1)

a acestor minori și-au spus punc
tul lor de vedere mai mulți de- 
putați și invitați.

Educație permanent! — 
făcută cu toată 
răspunderea

KRISTALY ANTON, deputat.
Comportarea părinților în fami

lie are o importanță covîrșitoare 
în educarea copiilor, Ei au o mare 
putere receptivă atît privind ceea 
ce este bine cît și ceea ce este rău. 
In educarea propriilor noștri copii 
trebuie să pornim de la a fi noi 
înșine exemplu de comportare 
demnă în relațiile de familie, de 
conviețuire socială cu vecinii noș
tri. Trebuie sâ-i învățăm pe copii, 
și aceasta prin exemple semnifica
tive, să desprindă binele de rău, 
cum trebuie să se comporte.

Prof. COCOR DAN, invitat.
Climatul sănătos din viața fa

milială are o influență pozitivă in 
educarea copiilor. Ce exemplu edu
cativ putea avea asupra propriu
lui său copil numitul Cebuc Ni- 
colae care chiar și după ce a di
vorțat de soție amenința liniștea 
mamei și a copilului. A fost ne
cesară intervenția organelor în 
drept spre a-1 face să înțeleagă cum 
că atitudinea lui contravine în 
mod flagrant legilor statului nos- 
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apoi asupra muncii educative cu 
sportivii, direcție în care s-au 
manifestat dese abateri. Este Vorba 
de actele de indisciplină săvîrșite 
de sportivii Bursumac Ștefan, Sat- 
mary Iosif (fotbal), Stamate Ion, 
Ionescu Iulian, Dragoș Alexandru 
fțrugbi), Mărgulescu V., Vîjdea S., 
Popovici N. (handbal), Fărcașu 
Gheorghe, Cibu Constantin (volei), 
Bodo C. (baschet) și alții. Iată de 
Ce, în principal, discuțiile cele mai 
vii au fost purtate tocmai în jurul 
educației sportivilor legitimați ai 
„Științei" cît și a rezultatelor lor 
la învățătură. Vorbitorii și-au 
canalizat discuțiile spre justa in- , 
telegere, de către toți studenții — 
sportivi, a datoriei lor principale — 
studiul temeinic și consecvent. 
Cum înțeleg acești studenți me
nirea lor principală de a deveni 
cadre inginerești bine pregătite 
profesional pentru activitatea din 
producție ? Sînt realizări dar.. 
Sînt și multe lipsuri care se cer 
înlăturate în viitor.

D. R. 

bucuriile de sezon ale co
piilor și chiar ale maturilor. 

Ne revine în memorie o 
discuție , purtată astă-vară 
cu tov. Hlopețchi Vasile, di
rectorul clubului muncitoresc 
din Lonea și Belu loan, vi
cepreședintele comitetului 
sindicatului minei. „Demolăm 
această baracă iar aici (N.N. 
pe terenul viran din spatele 
clubului) amenajăm un pa
tinoar pentru la iarnă". 
Ne-am zis atunci: e-n ordi
ne. Omul gospodar își face 
iarna car și vara sanie. Nu
mai că „gospodarii" noștri 
își făceau vara... planuri și 
cînd a venit iarna n-au mai 
făcut nimic. Sau poate fac 
și acum... planuri pentru la 
vară.

Că asemenea gospodari e- 
xistă și în alte localități ale 
Văii, nu ne îndoim de vrCme 
ce nici pînă acum, după 
mai bine de o lună de iar
nă, nu s-au gîndit să ame
najeze patinoare.

La fel ca cei doi din Lo
nea plănuia astă-vară și tov. 
Șodolescu loan, șeful secției

gospodărie a Sfatului popu
lar Petroșani.

Să vedem ce scuze putem 
invoca în favoarea lor. Te
ren viran ? Nu! E destul în 
fiecare localitate. Materiale ? 
Nici. Apă... curge gîrlă. Lip
să de meșteri ? Aș! Mește
rul Ger face totul pe gratis 
și... face bine. Ar mai fi vreo 
scuză ? Se pare că nu. Poate 
lipsa de preocupare. Ei, dar 
asta nu-i o scuză. De fapt 
poate că există totuși o scu
ză... nescuzabilă : in această 
iarnă încă nu le-a adus ni
meni aminte gospodarilor 
despre deschiderea patinoa
relor. Recunoaștem, e vina 
noastră. Știam din alți ani 
necesitatea aducerii aminte. 
Dar credeam că...

Gospodari.' Vă spunem 
un „secret": acum școlarii 
au vacanță, iar iarna nu e 
nici la jumătate. Copiilor 
dumneavoastră, copiilor noș
tri, le mal puteți oferi încă 
bucuria de a se da pe ghea
ță fără a fi expuși acciden
telor. S-auzim de... patinoare.

DEM. SĂRAKU 
TH. MÂRCUȘ

tru privind ocrotirea minorilor, a 
familiei.

IANA PETRU, invitat.
în munca de educare a copiilor 

un rol important îl are școala. 
Deși cadrele didactice de la școala 
din Citnpa ău întreprins mai mul
te acțiuni de convingere a părin
ților privind necesitatea de a-și 
trimite copiii Ia școală, totuși unii 
dintre ei îi rețin acasă să-i ajute 
ia gospodărie. Așa este Cazul celor 
trei copii ai familiei Mureșan din 
Burdești și alții. Consider că ar 
fi necesare mai multe conferințe 
privind importanța școlarizării și 
alte acțiuni cu caracter educativ 
pe această temă.

Procuror PĂTRUICĂ ELENA, in
vitată.

Au trecut doi ani de cînd mă 
ocup de problema aceasta delicată 
a minorilor. Din exemplele relata
te rezultă că doâr cîțiva din cei 
21 de tovarăși ce fac parte din 
colectivul de sprijin al autorității 
tutelare desfășoară o muncă sis
tematică. Cazuri de minori de- 
lincvenți nu sînt multe în raza de 
activitate a Sfatului popular Pe
trila, dar Va trebui să acționăm 
printr-o muncă educativă siste
matică pentru lichidarea lor com
pletă. In acest scop ne-am propus 
să ne întilnim cu directorii din 
școli și să analizăm împreună cau
zele acestor focare ee generează 
minori delincvent!. Avem datoria

PQPICE

Minerul Vulcan pe primul loc
puseseră speranțele nu reușește 
să-I depășească pe Dogaru (Vul
can) decît cu 8 p.d. Astfel, popi-

In orașul Vulcan s-a desfășurat 
un interesant concurs de popice. 
Au participat echipele Minerul 
Vulcan, Minerul Lupeni, ParîngUl 
Lonea și Minerul Uricani. Nu s-au 
prezentat la concurs echipele aso
ciațiilor Voința Petroșani și Uti- 
lajul Petroșani. încă de la început 
popicarii echipelor participante 
depun toate eforturile pentru a 
obține rezultate bune. Cei care 
preiau conducerea sînt gazdele, 
care se mențin în frunte tot timpul 
concursului. Treptat, popicarii lo- 
neni se desprind de restul echi
pelor și reducînd avantajul se 
apropie de gazde. Finalul a fost 
palpitant. Avantajul gazdelor' era 
doar de 25 p.d. Ultimul jucător al 
Parîngului Lonea, Balog, în care 
toți componenții acestei echipe își

Săniuța 
fuge, 

zboară...

morală, cetățenească și socială să 
intensificăm prin toate mijloacele 
munca educativă în rîndul mino
rilor.

LUPAjȘ AUGUSTIN, deputat.
Sînt membru In Colectivul de 

sprijin al autorității tutelare. De 
ce să nu recunoaștem deschis că 
activitatea noastră n-a avut întot
deauna un caracter organizat. Sînt 
convins că desfășurînd o muncă 
permanentă șl sistematică nu nu
mai de depistare a cazurilor ci și 
educativă vom contribui la redu
cerea cazurilor de minori ieșiți de 
pe făgașul pe care trebuie Sâ-și 
urmeze drumul copiii.

*

Munca de educare a copiilor este 
de lungă durată și migăloasă. La 
ea trebuie să contribuie părinții, 
cadrele didactice, comitetele de 
blocuri și locatari, comisiile de 
femei, deputății. Pe această linie, 
sarcini importante le revin și or
ganizațiilor sindicale. îndrumate 
de organizațiile de partid, ele pot 
organiza Ia cluburi vizionări de 
filme educative atît cu părinții cît 
și cu copiii, să prezinte expuneri.

Mobilizînd la munca de educare 
a copiilor toate forțele pe care 
le avem la dispoziție, vom crește 
viitoarea generație de constructori 
ai socialismului cu o înaltă ținută 
morală, oameni la înălțimea epocii 
și orînduirii în care trăim.

carii de la Minerul Vulcan, au 
cîștigat acest disputat concurs. Re
zultatele obținute :

1. Minerul Vulcan 1 344 P. d.

2. Parîngul Lonea 1 327 P. d.

3 Minerul Lupeni 1311 P. d.

4. Minerul Uricani 1 252 P d.

S-au remarcat pentru rezulta
tele bune obținute Șuier Bella 
(Vulcan) 240 p.d., Naprudean V. 
(Lupeni) 238 p.d. și TorSk Mihai 
235 p.d.

MOCUȚA tudor 
corespondent

TELEVIZIUNE
4 ianuarie

18,00 Emisiune pentru copii șl 
tineretul școlar 1 „Albă 
ca Zăpada șl cei 7 pi
tici... magnifici1" — spec
tacol presentat în cadrul 
programului de vacanță 
de cercul de teatru al 
Palatului pionierilor din 
București.

18.50 Publicitate.
18,55 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Buletinul meteorologie. 
19,23 „Șah".
19.45 Telecronica economică: 

Ce ne-am propus pentru 
noul an.

20,05 Cronica discului.
20,25 Cabinet medical Tv: Ra

hitismul la copii și pre
venirea lui. Măsuri pro
filactice pentru sezonul 
rece.

20.45 Divertisment muzical 
cu... Puica Igiroșeanu.

21,00 Casa noastră. Film rea
lizat de studioul Tv Bu
curești.

21,30 Seară de operă la lași. 
22,40 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

5 ianuarie
PROGRAMCIE I : 5,00 BUhE- 

TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 5,30 
Gimnastică; 6,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-ru- 

- tier; 6,15 ACTUALITATEA A-
GRARA; 6,25 Program muzical 
de dimineață; 6,35 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Program muzical 
de dimineață; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
lier; 7,30 Muzică, ușoară; 7,45 
Emisiune pentru pionieri; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 Cîntă 
orchestra de muzică populară 
„Brîulețul" din Cîmpulung 
Muscel; 8,25 MOMENT POE
TIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui; 9,35 Jocuri populare; 9,60 
Recital vocal Dorothea Palade; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Dih creația Compozitorului loan 
ChirescU; 10,15 Melodii popu
lare; 10,30 Radioracheta pio
nierilor; 11,00 Fragmente din 
opera „Povestirile lui Hof
mann" de Offenbach; 11,20 
CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTĂ; 

.11,35 Formația Floria Ropcea,
11,45 Soliști de. muzică popu
lară; 12,00 Buletin de știri. 
Buletin meteorologic; 12,10 
„Ascultătorii ne cer"... (muzică 
din operete); 12,20 Cîntece in
terpretate de Victor Bunea; 
12,30 Aici, Tîrgu Mureș !; 13,20 
Muzică ușoară; 13,30 Intîinite 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin tneteo-ru- 
tier; 14,08 Melodii cu și fără 
cuvinte; 15,00 Muzică popu
lară interpretată de Livia II- 
cău, Ipn Stoicănel și Tont Du- 
mitrache; 15,30 Casa de discuri 
Electrecord prezintă recitalul 
tenorului Ion Buzea; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Melodii de 
Emanuel Ionescu,■ 16,30 O po
veste pentru voi, copii; 16,40 i 
Premiere de operă de-a lun
gul anilor: „Pelleas și Meli- 
sande” de Claude Debussy; 
17,10 Mituri și legende — „Ca
valerii mesei rotunde”; ’7,30 
Muzica și natura; 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți 
muzicale,- 18,40 RITMURILE 
CINCINALULUI,' 19,00 SEARA 
PENTRU TINERET; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ. Con
tinuarea emisiunii „Seară pen
tru tineret"; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,40 Piese corale pe 
versurile poeților noștri clasici; 
22,55 Muzică ușoară; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.



4 STEAGUL ROȘU

Prezențe românești
CAIRO 3. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : Pre
sa din Cairo se ocupă în conti
nuare, pe larg, de succesele în
registrate de soliștii români de 
operă aflați in turneu în Repu
blica Arabă Unită. „Calitățile vo
cale ale cîntăreților români, so
liști în două spectacole cu opera 
„Trubadurul" de Verdi, scrie cro
nicarul muzical al cotidianului 
„Journal d’ Egypte", Antoine Ge- 
naoui, au entuziasmat publi
cul".

Cui folosesc 
bombardamentele 
americane ?

LONDRA 3 (Agerpres). — 
„Cui folosesc bombardamen
tele americane ?“ se întreabă 
ziarul londonez „Times", in
tr-un editorial consacrat evo
luției problemei vietnameze. 
Așa cum toată lumea a putut 
să observe, continuă ziarul, 
politica americană a bombar
damentelor n-a contribuit în 
nici o măsură la limitarea 
războiului. Dimpotrivă, este 
mai mult decît improbabil ca 
avantajele militare pe care 
le-ar putea obține americanii 
prin bombardarea Vietnamu
lui de nord să poată contra
balansa efectul acestora, și 
in primul rînd inconvenien
tele politice care decurg pen
tru Vietnamul de sud și pen
tru înseși Statele Unite. Și e 
foarte greu de crezut că a- 
ceastă politică a bombarda
mentelor ar putea să-i ajute 
ptfi americani să cucerească 
inimile vietnamezilor, fără să 
mai vorbim de alte țări.

Operațiile militare ale forțelor patriotice 
yor fi întrerupte în

SAIGON 3 (Agerpres). — Postul 
de radio „Eliberarea" a anunțat 
că, în conformitate cu instrucțiu
nile prezidiului Comitetului Cen
tral al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, co
mandamentul forțelor armate ale 
F.N.E. a dat un ordin prin care 
între 8 și 15 februarie, ora 6,00 
(ora Indochinei), vor fi întrerupte 
toate operațiunile militare ale for
țelor patriotice. In această peri
oadă, soldați! și personalul militar 
saigonez vor avea posibilitatea să 
se deplaseze in regiunile eliberate 
pentru a sărbători noul an vietna
mez cu familiile lor, cu condiția să 
nu se deplaseze în formații mili
tare sau înarmați. Comandamen
telor forțelor armate saigoneze. 
americane și satelite li se cere să

Vietnamul de sud
respecte acest ordin, orice atac, 
misiune de recunoaștere, bombar
damente, răspîndire de substanțe 
toxice împotriva oricărei regiuni 
din Vietnamul de sud fiind con
siderate drept o violare a ordinu
lui F.N.E. și pedepsite. Unităților 
forțelor de eliberare națională li 
se cere să execute cu scrupulozi- 
tate ordinul 
operațiunilor 
odată sarcina 
patrioți și de 
armata saigoneză condiții favora
bile de 
eliberate.

Forțele 
chemate 
gilerița, să fie 
rile cuvenite 
în care acesta 
încetare a focului.

privind suspendarea 
militare, avînd tot- 

de a-i apăra pe com- 
a crea soldaților din

deplasare în regiunile

armate 
însă

ale F.N.E. sînt 
să-și întărească vi- 
gata să dea lovitu- 
inamicului în cazul 
violează ordinul de

Programul Partidului Socialist
din Japonia în

3 (Agerpres). — Partidul 
din Japonia (unul dintre 

partide de

TOKIO
Socialist 
cele mai puternice 
opoziție din tară) a publicat, cu
prilejul Anului nou, programul 
său pe 1967 în care arată că va 
lupta pentru lichidarea tratatului 
militar japono-american, împotri
va încercărilor de a revizui Con- 
situația țării. Programul subliniază 
necesitatea întăririi luptei pentru 
interzicerea armei nucleare, îm
potriva agresiunii americane în 
Vietnam și a prezenței în portu-

Primul ministru danez 
vizitează Polonia

anul 1967
rile japoneze a submarinelor ato
mice americane.

In programul partidului se pre
vede declanșarea unei campanii 
în rîndurile muncitorilor din între
prinderile industriale pentru a' nu’ 
executa comenzile comandamentu
lui militar american destinate răz
boiului din Vietnam.

Bilanț al succeselor 
pairioților Guineei 
și Insulelor Capului Verde

D vitîDrie de presliBiu 9
MADRID 3 (Agerpres). — Cei 

12 000 de muncitori de la uzinele 
din Madrid și Villaverde, aparți- 
nînd societății „Standard Electric",, 
care au declarat luni dimineața o 
grevă pe timp nelimitat în semn 
de protest împotriva arestării a 
șase muncitori, au. obținut marți o 
victorie de prestigiu, autoritățile 
fiind nevoite să satisfacă revendi
cările lor. Cei șase muncitori, care 
au fost arestați în timpul unor 
manifestații organizate în sprijinul 
revendicărilor privind majorarea sa
lariilor au fost . eliberați,

Această hotărire a autorităților 
a fost adoptată după ce cei 12 000 
de muncitori au ocupat uzinele în 
care lucrau și și-au afirmat hotă- 
rirea de a nu ie părăsi pînă ce to
varășii lor nu vor fi puși în liber- , 
tate.

Muncitorii de la uzina din Bar
celona a companiei „Seat", care 

grevă

i

au

„Seat", 
declarat la 27 decembrie

Roma 
ai partidelor 
vest-europene. 

urmează

o dată cu deschide- 
a conferinței unor 

social-demo- 
La această 

să ia parte

A șasea Conferință 
scriitorilor progresiști

în semn de protest față de hotă- 
rîrea administrației de a opera con
cedieri, au obținut, la rîndul lor, o 
importantă victorie. Administrația 
a acceptat să ia în considerație 
revendicarea lor privind anularea 
hotărîril de concediere.

Agențiile de presă, relatînd 
pre conflictele de muncă 
Spania, menționează faptul că
carea grevistă cunoaște o amploare 
tot mai mare.

După cum remarcă agenția Reu
ter, în fruntea acțiunilor greviste 
ce se extind se află salariații din 
industria metalurgică, care cunoaște 
în prezent o recesiune cu impli
cații directe, și asupra altor ramuri 
industriale.

deș
ii in 

miș-

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — ha 
invitația guvernului R. P. Polone, 
la Varșovia a sosit marți într-o 
vizită oficială Jens Otto Krag, 
primul ministru și ministrul de ex
terne al Danemarcii. La sosire, pe 
aeroportul din Varșovia, el a fost 
întîmpinat de Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P Polone, Adam Rapacki, 
ministrul de externe, și de alte 
persoane oficiale.

In aceeași zi, Oțto Krag a făcut 
vizite lui Iozef Cyrankiewicz și 
Adam Rapacki.

au 
de 
au 
de

și ofițeri portughezi, 
sau avariat peste 100 

și mașini blindate 
însemnate cantități 
și muniție, a de- 
Cablar, secretar ge- 

Patrioții din

CONACRY 3 (Agerpres). — In 
anul 1966 detașamentele de pa- 
trioți ale Partidului African al 
Independenței din Guineea și Insu
lele Capului Verde (Paigvo) 
scos din luptă aproximativ 2 000 
soldați 
distrus
autocamioane 
și au capturat 
de armament 
clarat Amilcar
neral al partidului.
Guineea portugheză au desfășurat 
în această perioadă operațiuni 
ofensive permanente asupra tru
pelor colonialiste portugheze, dis- 
trugînd eîteva zeci de puncte în
tărite ale inamicului.

Măsurile Siriei în problema petrolului 
reprezintă numai un început

DAMASC 3 (Agerpres). — 
mul ministru sirian, Youssef 
ayyen, a declarat luni că Siria

Pri-
Ze- 
este

Azi se inaugurează 
anul politic 
vesf-european

ROMA 3 (Agerpres). — Anul po
litic vest-european va fi inaugurat 
la 4 ianuarie, 
rea la 
lideri 
erate
reuniune
Willy Brandt, președintele P.S.D.G., 
vice-cancelar și ministru al aface
rilor externe al R. F. a Germa
niei, Jens Otto Krag, prim-minis- 
tru și președinte al Partidului so
cial-democrat din Danemarca, Guy 
Mollet, secretar general al Parti
dului socialist francez (S.F.I.O.), 
George Brown, ministrul de ex
terne al Angliei, Forsten Nilsson, 
ministrul de 
Pietro Nenni, 
Consiliului de 
președinte al 
list unificat
Bruno Kreisky, secretar al Parti
dului socialist austriac.

externe al Suediei, 
vicepreședinte al 

Miniștri al Italiei și 
Partidului socia- 

italian, precum și

a 
din India

Delhi 
de-a

DELHI 3 (Agerpres). — La 
s-au încheiat lucrările celei 
șasea conferințe a scriitorilor pro
gresiști din India, la care au par
ticipat și delegați dintr-o serie de 
țări din Asia și Africa. Partici- 
panții Ia lucrări au examinat pro
bleme ale literaturii indiene con
temporane, au organizat un se
minar pe tema „Rolul scriitorilor 
în societatea contemporană" și au 
analizat curentele din literatura 
indiană. In cuvîntările rostite, de
legații la conferință au cerut scri
itorilor americani să se alăture 
luptei pentru încetarea agresiunii 
în Vietnam.

Noua lege asupra presei din Brazilia 
va declanșa

NEW YORK 3 (Agerpres). — Re
lațiile Canadei cu. Statele Unite 
nu au fost niciodată atît de în
cordate ca în prezent cînd Canada 
se pregătește să-și sărbătorească 
centenarul, se arată într-o cores
pondență specială publicată în pa
ginile ziarului „New York Times". 
Neînțelegerile afectează o gamă 
largă de probleme, începînd cu 
cele de politică externă și termi- 
nînd cu cele legate de drepturile 
și obligațiile companiilor ameri
cane care operează în Canada. 
„Politica S.U.A. în Extremul Orient 
provoacă neliniște în Canada", se 
constată în corespondență, subli- 
niindu-se apoi că în ultima vreme 
primul ministru Lester Pearson 
s-a alăturat unor țări vest-euro
pene în a critica rolul dominant 
al Statelor Unite în N.A.T.O. Se 
menționează în continuare tendința 
Canadei de a dezvolta 
țările socialiste și de a 
linie mai independentă 
zația Națiunilor Unite.

Referindu-se la îngrijorarea pro
vocată de amplificarea controlului 
american asupra economiei Cana
dei, corespondentul ziarului „Nev-

York Times" subliniază că tara 
se află în fața alternativei Ori să 
pornească pe calea întăririi inde
pendenței sale naționale, ori,, după 
cum apreciază unii experți, în ul
timă instanță să fie înghițită de 
S.U.A. In acest sens ziarul new- 
yorkez menționează că în prezent 
investițiile de capital american în 
Canada au atins 23 miliarde do
lari, iar capitalul străin, îndeosebi 
cel american, controlează 69 la 
sută din industria petrolieră și 59 
la sută din industria extractivă și 
prelucrătoare.

gata să pună la dispoziția Societă
ții naționale petroliere din Irak 
conductele petroliere de pe teri
toriul sirian ale firmei Iraq Petro
leum Company (I.P.C.), confiscate 
în luna decembrie de guvernul 
său. El a menționat aceasta în 
cursul unei convorbiri avute cu 
delegații din Beirut și Tripoli, da
re au venit la Damasc să felicite 
guvernul sirian pentru poziția a- 
doptată față de I.P.C. Premierul 
sirian a adăugat că conductele pot 
fi folosite de societatea națională 
irakiană pentru exportul petrolu
lui extras de ea, fără să dea alte 
amănunte. Observatorii consideră 
această declarație ca „o reafirmare 
a intenției Siriei de a sprijini sta
tul irakian în vederea unei ex
ploatări a resurselor petrolifere din 
țară de către firma națională ira
kiană". Premierul Zeayyen, a spus, 
de asemenea, că „măsurile adop
tate reprezintă numai începutul" 
fără a face, însă, precizări.

Prima instalație de control electronic 
a circulației metroului

o criză politică?

relații cu 
promova o 
în Organi-

RIO DE JANEIRO 
3 (Agerpres). — După 
cum transmite cores
pondentul din Rio de 
Janeiro al agenției 
France Presse, emoția 
provocata de noua lege 
asupra presei înaintata 
Congresului de mare
șalul Castelo Branco 
riscă să declanșeze în 
Brazilia prima criză 
politică gravă a anu
lui 1967. Ziarele și cer
curile presei sînt a- 
proape unanime in a 
considera acest proiect 
de lege drept „un ve
ritabil instrument de 
cenzură". Coresponden
tul menționează că la 
Rio de Janeiro se vor
bește despre încetarea 
apariției tuturor ziare-

lor și suspendarea e- 
misiunilor posturilor 
de radio și de televi
ziune, precum și des
pre o grevă a ziariș
tilor și a salariaților 
din edituri, în semn de 
protest împotriva aces
tei legi. O hotărire a- 
semănătoar'' luat și 
ziariștii din Sao Paulo, 
în timp ce sindicatele 
ziariștilor din statele 
Guanab-’-- *Unas Ge
rais și Brasilia au tri
mis uvernului mr"'-ie 
de protest în care cer 
retragerea din Congres 
a acestui proiect de 
lege.

Directorul influentu
lui ziar „O Estado de 
Sao Paulo", Julio Mes- 
quita Filho, care este

în același timp preșe
dintele Asociației in- 
teramericane a presei, 
a acuzat guvernul că 
încearcă să stabilească 
„un regim autoritar 
prin înăbușirea glasu
lui presei".

Potrivit agenției 
France Presse, in ciu
da tăcerii păstrate de 
autorități, în cercurile 
observatorilor se con
sideră că mareșalul 
Castelo Branco nu va 
da înapoi în legătură 
cu noua lege a presei. 
Observatorii amintesc 
că guvernul continuă 
să dispună de „puteri 
speciale" și va putea, 
pină la sfirșit, să pună 
capăt acestei crize prin 
intermediul forței.

PARIS 3. — Cores
pondentul Agerpres, 
Al. Gheorghiu, trans
mite : Anul acesta, la 
metroul parizian vor 
intra în funcțiune mai 
nulte instalații elec

tronice. Intr-o serie de 
stații vor fi folosite 
în săptămînile ce ur
mează aparate de dis-

tribuire automată a 
biletelor care vor da 
și restul călătorilor. 
Ușile automate se vor 
deschide apoi in fața 
călătorilor. Pe linia 
centrală Vincennes — 
Neuilly circulația me
troului va fi contro
lată pentru prima dată 
în istoria mondială a

metroului de un or
dinator electronic, ca
re va remedia și unele 
neregularități interve
nite în mersul trenu
lui. La o altă linie va 
fi introdus, in cursul 
acestui trimestru, pi
lotajul automat al me
troului.

< BUENOS AIRES. Toți guvernatorii de 
provincii din Argentina au demisionat luni pen
tru a facilita realizarea acțiunii președintelui 
republicii de întărire a aparatului administra
tiv al țării. Această acțiune a început joia tre
cută prin demisia cabinetului argentinian.

0 LAGOS. Un puternic incendiu a distrus, 
în noaptea de 1 spre 2 ianuarie, aproximativ 100 
de case dintr-un cartier insalubru de la peri
feria capitalei nigeriene, Lagosul. Numeroase 
persoane au rămas fără adăpost, iar pagubele 
se ridică Ia mai mult de 10 000 lire sterline.

♦ LENINGRAD. Geologii sovietici care au 
plecat cu avionul de la stația antarctică Molo- 
diojnaia in munții Iamoto, situați la 350 km de 
stația japoneză Seva, au cercetat pentru prima 
oară această regiune a Antarctidei. După cum 
consideră specialiștii, vîrsta fundamentului cris

talin al acestei regiuni este de peste 2 miliarde 
ani.

+ BONN. In primele două săptămîni ale ( 
lunii decembrie numărul șomerilor din R.F.G. 
a crescut cu 111 000, 
327 300. In cercurile 
manifestă îngrijorare 
voluție care reflectă 
din economie. Există 
rilor ar putea ajunge 
700 000. Un proiect de lege privind sporirea a- 
jutorului de șomaj urmează să fie prezentat spre- 
aprobare Bundestagului. '

+ WASHINGTON. Fostul secretar de stat al 
S.U.A., Christian Herter, a încetat din viață 
In ultima vreme el a îndeplinit funcția de con
silier special al președintelui Johnson în dome
niul relațiilor comerciale internaționale.

atingînd cifra record de 
politice și de afaceri se 
în legătură cu această e- 
unele fenomene negative 
temeri că numărul șome- 

în iarna aceasta la
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