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MINERILOR

în realizarea planului de pro-• Ritmicitate 
duefie

• Organizarea științifica a fluxului tehnologic
• Gospodărirea chibzuita a metalului

UTILAJE $1 PIESE DE SCHIMB DE CALITATE

Pe- 
de 

eco- 
iuat

producție.
Uzinei de reparat u- 
din Petroșani a în- 

1966 cu importante

Acestea au fost problemele care 
s-au aflat în centrul .atenției adu- 
ISății de dezbatere a sarcinilor de 
plan pe 1967 de la U.R.U.M. 
troșani. Constituind un prilej 
analiză profundă a activității 
nomice a uzinei, adunarea a 
în discuție principalele laturi ale 
activității de

Colectivul 
țilâj minier 
cheiat anul 
sufccese . în producție. La producția 
globală, prevederile planului au 
fost îndeplinite în proporție de 
lot' la. sută, iar la producția marfă 
în proporție de 110 la sută. Suc
cese 1 rerriarcabile a obținut uzina 
și la îndeplinirea planului pe 
sortimente. La stîlpii de abataj, 
spre exemplu, indicele de plan 
fost depășit cu 40 la sută, iar la 
piese de' schimb cu 29,47 la sută. 
Cir 21 ;5 la sută au fost întrecute 

vederi Ie planului la reparațiile 
capitfcfe și curente. Merită subli
niat ‘faptul că întreaga depășire a 
planului de producție s-.n realizat 
pe- ăfchffia* sporirii- productivității 
mițrtCn. indicator care a cunoscut. 
îh--19S6. o creștere de 6,52 procente 
fefiT de indicele planificat. S-au 
obținut epOnomii suplimentara la 
prețul de cost în valoare de 
1 630 000 lei.

Sarcinile de plan pe 1967 prevăd 
o creștere, față de 1966, a produc
ției Vălorice cu 12,5 la sută, iar 
*' productivității muncii cu 7 la 
șută. Iff acest-an, colectivul uzinei

a

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica 
a ambasadorului R. S. F. Iugoslavia 

la București
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica a primit marți dimi
neața pe' ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, Iakșa Petrici 
care a predat un mesaj de mulțu- 

nor-

l
este

zice". Chiar este foar-

în... mine se lucrează

ce prevăd normele ? 
nu uita că le respec-

Căminul pentru muncitorii constructori nefamillști dat in folosință 
hi Cartierul Livezeni.

H IF

va produce cu 200 de tone tuburi 
de aeraj și 300 tone construcții 
metalice mai mult ca în anul tre
cut. Valoarea reparațiilor capitale 
va spori cu 2 000 000 lei.

(Continuare în pag. a 2-a)

Valorificarea 
rezervelor 

interne
ca-La mina Dîlja, adunarea în 

re s-au dezbătut sarcinile de plan 
pe anul 1967 s-a desfășurat sub 
semnul optimismului, al încrederii 
în forțele proprii, al hotărîrii de a 
realiza și depăși prevederile pla
nului pe cel de-al doilea an al 
cincinalului.

In 1966 la investiții, care au a- 
vut ponderea cea mai mare în ac
tivitatea minei, planul valoric a. 
fost depășit cu 16,5 procente. Pro
ductivitatea muncii, pe 11 lupi s-a 
îndeplinit în proporție de 113,5 la 
sută. Șr în activitatea de produc- 

• ție s-au obținut Unele succese, dar 
ele nu, s-au ridicat la, nivelul do- 
sibilităților:

Planul' 
fața 
cini
a 

pe 196.7 
colectivului 

sporite, 
exploatării

pune in 
minei sar- 

Producția brută 
va crește cu

(Continuare în pag. a 2-a)

partea președintelui 
orașului Skoplie, în

mire din
Skupștinei
semn de recunoștință pentru aju
torul acordat de Statul român în 
urma cutremurului din anul 1963.

(Agerpres)
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Dezbaterea sarcinilor 
de plan pe 1967

In biroul maiștrilor din secția 
spălare a preparației din Coroești 
se aude, la lighifon, vocea dispe
cerului lovănescu: „Tovarășe Ga- 
ier! Am fost informat că la ciu
rul 161 s-a rupt împletitura. Luați 
măsuri de remediere".

Maistrul Gaîer Gheorghe, ca 
unul ce-i stăpîn pe tainele mese
riei, știa că acest deranjament ne
cesita oprirea instalației pe timp 
de cel puțin o oră și jumătate. 
„Asta înseamnă 180 tone de căr
bune nelivrate; adică peste 23 mii 
lei pierdere. Nu 1 Nu se poate! 
Trebuie să găsim o soluție" — își 
zise maistrul. Tocmai atunci intră

— Te ascult, băiete.
„Băiatul", om de 40 de ani, își 

spune părerea :

pe ușă șeful de echipă Sălăgean țile
Vasile, un vechi preparator. In seră
timp ce-și punea șapca pe colțul unde
biroului, îi spuse maistrului: se o

— Am o idee, tovarășe Gaier. De

BREBEN

Se poate și ca pe roate

și ca pe 
da, chiar

Nu prea călătoresc 
; des; cu autobuzul. Am 

auzit insă mereu vor- 
. bindu-se că transportul 

în comun merge cum 
n-ar trebui să meargă. 
Mai deunăzi însă, u- 
nele treburi m-au obli
gat să merg pînă la 
Vulcan. Și ce credeți ? 
Am avut prilejul să 
constat cum că, atunci 
cînd este conștiinciozi
tate și simț de răspun
dere, autobuzul poate 
să meargă 
roate. Da, 
așa este !

Grijuliu, 
cumva autobuzul, merg 
în stație cu 
oră înainte 
N-am stat 
trei minute 
sosește autobuzul 
Uficani cu numărul 31 
HD 1 670. Trage în sta
ție și călătorii urcă.

— Măi, măi, mare mi
nune ! îmi zic cu sur
prindere. Alți șoferi și. 
taxatoare te lasă să 
joci tontoroiul în ger 
pînă aproape de pleca
re. In autobuz cald și

bine, iar un aparat cu 
tranzistori cînta tocmai 
muzică la cererea as
cultătorilor. Intr-o ase
menea ambianță minu
tele de așteptare au 
trecut repede.

— De mult n-am mai 
călătorit așa de bine 
— intru în vorbă cu 
un tovarăș de drumeție.

— Poate 
rar. Dar. eu 
zilnic naveta țin mor
țiș să vin cu autobuzul 
care are la volan pe 
nea Vasile. Știu că o 
să călătoresc a-ntîia.

Din altă sursă am a- 
flat amănunte despre 
felul cum muncește șo
ferul comunist Prigoa
nă Vasile incit călăto
rii au numai cuvinte 
de laudă la adresa lui. 
Dimineața se scoală cu 
noaptea în cap și în- 
călzește motorul. Spre 
a nu vicia aerul din 
autobuz, el are grijă 
ca motorul șă fie me
reu curat și bine în
treținut. Cît despre a- 
paratul cu tranzistori, 
acesta e proprietatea

să nu scap

un sfert de 
de plecare, 
nici două, 
și iată că 

de

O eameră de tn.weu.v- &e de dăinuie
Din motive temeinice m-am ho- 

tărît să fiu cameră pentru lucrări 
cu mercur. Am hotărît și sînt. Să 
știți că eu întotdeauna cînd vreau 
să fiu ceva, sînt. Vă întrebați poa
te de ce am preferat să fiu toc
mai cameră pentru mercur și nu 
muncitor, tehnician sau inginer 
cgre lucrează în ea ? Sau de ce 
n-am preferat să fiu ceva la In
spectoratul sanitar de stat din 
Petroșani ? Veți înțelege îndată 
de ce.

M-am hotărît deci să fiu și sînt 
cameră de mercur la laboratorul 
termotehnic de la centrala Paro
șeni. Știam că voi fi frecată, că 
voi fi controlată de către cei de 
la Inspectoratul sanitar de stat din 
Petroșani, conform normelor în 
vigoare. îmi părea bine fiindcă de 
mult nu se întîmplase așa ceva.

Intr-una din zilele trecute însă, 
în calitatea mea de cameră de 
mercur, m-am înfuriat. Am intrat
în vorbă cu muncitorul R. I. care 
lucrează de multe ori în... mine.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către trimisul extraordinar și 

ministrul plenipotențiar al Izraelului
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica a primit la 10 ianua
rie pe trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar al Izraelului 
la București, Eliezer Doron, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Au luat cuvîntul Eliezer Doron 
și Chivu Stoica.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avuf O convorbire cordială cu 
trimisul extraordinar, și ministrul

P.

tine intr-ale 
mi-ar fi ve- 
Bravo Sălă-

Gaier,
ceru să prepare un

ți ciurul

rămas cu

asta...

dotate cu apara- 
radlo cu tranzis- 
O altă propune- 
fi de ordin edu-călătoriți 

care fac

— Spălarea cărbunelui cu bari- 
tă, o vom înlocui 5 sau 10 minute 
prin stropirea cu apă. In acest 
timp oprim doar ciurul, nu și căr
bunele de la separație, și reparăm 
ochiurile rupte.

— Îs mai vechi ca 
preparatului, dar nu 
nit o idee ca 
gene!

Și maistrul 
muncitorii, le 
nou rezervor de barită, iar Sălă- 
geanu împreună cu spălătorii Io- 
năchescu loan, Dumitrașcu Nico- 
lae, lăcătușii de intervenții Micloș 
Arpad și Puiler lacob prind bucă- 

de sîrmă rupte, care forrna- 
mai multe ochiuri. Acolo 

• ruptura e mai mare se coa- 
placă metalică:
la începerea reparației au 

trecut doar 10 minute 
a fost pus în funcțiune 

lui personală. Văzînd 
aceste lucruri bune în
drăznesc să Virr cu cî- 
teva 'sugestii către con- 
ducere#-- I.C.Q. Petro
șani. Nu se poate găsi 
oare o soluție ca auto
buzele de cursă lungă 
să fie 
te de 
tori ?
re ar 
cativ și profesional pri
vind conducătorii auto. 
Consider Că ar .fi utile 
expuneri educative pri
vind conduita și atitu
dinea conducătorilor 
auto față de călători. 
Utile ar fi și schimbu
rile de experiență in 
care conducătorii auto 
fruntași și cei eviden
tial în întrecere să 
vorbească despre mo
dul cum își .organizea
ză munca, curți îngri
jesc autobuzul; In a- 
ceastă direcție un cu- 
vînt de spus au ,și or
ganizațiile de partid, 
U.T.C. și sindicat din 
întreprindere.

— Crezi că normele de tehnica 
securității sînt bune de ceva' ? 
l-am luat la întrebări.

Noi ne străduim 
cit mai bine și 

întocmai, 
le respectați ? 

măsuri severe împo-

— Cum să nu. 
să le cunoaștem 
să le respectăm

— Și dacă nu
— Se iau : 

triva noastră.
— Și... zici că tu cunoști 

mele ?
— Da.
— Lucrezi cu mercur,. nu ?
— Da.
— Se zice că mercurul 

periculos.
— Nu „se 

te periculos.
— Știi că 

cu mercur ?
— Știu.
— Știi și
— Da, și 

tăm curățindu-te mereu.
— Hai că vinzi castraveți la 

grădinar. Tu știi măcar cum ara
tă mercurul ? 

plenipotențiar al Izraelului, Eliezer 
Doron.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat și Cornesliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne. ’

Ministrul Izraelului a fost înso
țit de membrii legației. ■ (AgerpreS)

Iarna s-ă așternut și peste fagii secu
lari’ învelindu-i în mantie de omăt

prin cră- 
nu este

’ periodic,
- aerului

— Mda...
— Ești sigur'’ că aici, 

pătilri,. sub pardoseală 
mercur 1

— Sigur. Doar facem 
conform N.T.S., ‘ analiza 
din... tine.

— Da !...' Și ați' făcut-o. în ’66 
cel puțin o dată ?

— Eu... nu-mi amintesc. S-a fă
cut probabil în lipsa mea. Să îfi- 
treb maistrul sau inginerul.

— Intreabă-i și spune-mi și rriie.
Ii prind — mi-am zis.
Eu știu bine doar că în 1966 cei 

competenți nu mi-au făcut nici 
măcar o analiză impusă de’ norme 
(la 3 luni este obligatorie o ana
liză a camerei de mercur). Vă mi
rați cum să nu se fi făcut, că poa
te 
eu

au făcut analiza în timp ce 
dormeam. . Vă rog să rețineți

Ing. C. RACOVEANU
Paroșeni

(Continuare în pag. a 3-a)
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Minerilor - utilaje și piese de schimb 
de calitate

Obiectiv

(Utriiitre din pag. 1}

o creștete 
spus pârtiei*

atenției în-

Deși cunoaște 
iffiportsntă, au 
panții la dezbateri, planul pe 
1967 este realist și mobiliza
tor, îndeplinirea lui ritmică 
Va sta îh centrul 
tregului colectiv.

Atît referatul prezentat de 
tov. Telvar Alexandru, ingi- 
nfetul șef al uzinei, dar mai 
ales dezbaterile au sees la 
iVfeâiă necesitatea acordării 
uhfti atenții sporite îmbună
tățirii calității produselor. In 
cUVțfitul lof tov. Căpraru Va- 
ștl», «talan Vasile, Gherttan 
Ghserghe, ing. Aufmesser 
Ftahfelse, Roman Vasile și 
alții au subliniat că nu-și vor 
ptaeupfeti eforturile ca, îft 
secțiile unde-și desfășoară ac
tivitatea, calitatea utilajelor 
și pieselor de schimb ptodu* 
se să se ridice la nivelul e- 
xigtntelor. Referindu-se la 
necesitatea livrării ritmice a 
utilajelor și pieselor de 
sthltnb, vorbitorii au relevat 
că se Cer luate măsuri teh* 
ntfeh*erganiiatorice care să 
ducă la îmbunătățirea proce
sului de producție in unele 
sectoare de activitate. Va 
trebui ea secțiile să fie do- 
tătfe CU utilaje moderne cale 
sâ asigure executarea co* 
menSllor la timp și în con
diții tehfiologice corespunză
toare. De asemenea, trebuie 
afclfel organizat fluxul tehno
logic întit potențialul de pro
ducție al uzinei să fie inten
siv folosii. în această direc
ție mai sînt multe rezerve 
interne. Un rol important în 
crfeștetea productivității îl 
arfe folosirea din plin a celor 
Opt ere de muncă. Sarcinile 
spfefite ale producției cer iilî- 
nă de lucru calificată. Con
ducerea uzinei* comitetul sin
dicatului vor .trebui să acor
de o alentie mai mare callfi- 
cârii muncitorilor, ridicării 
nivelului cunoștințelor profe
sionale al tuturor meseriași
lor.

îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție* au subli
niat Vorbitorii, este condițio
nată, în bună măsură, de a* 
pf-OviZionarea uzinei cu ma
terie priină și materiale. Nu-

Energie multă și ieftină
„fenergia electrică are un 

specific: ea nu poate ft sto
cata, ei trebuie produsă și 
livrată atunci cînd se cere" 
-» spunea unul dîn pârtiei* 
pbhții la adunarea de dezbă
tute a sarcihilor de plan pe 
1S67 de la I.E.C. Paroșeni.

In cuvinte puține este sin
tetizată astfel întreaga acti
vitate a enAgeticienilor : ne- 
putînd face 
„stocuri de pro- ““ 
ducție", ei tre
buie să se în
grijească de u- 
tilajele ener
getice în așa fel ca ele să 
poată lucra cît mai mult timp, 
cu întreaga capacitate de pro
ducție, satisfăcînd cerințele 
de energie electrică.

Participants la această 
dezbatere au tratat cu com
petentă diferitele aspecte ale 
muncii lor. Inginerii Lașcu 
Vasile, Racoveanu Constantin, 
Coșa Dumitru și Dina Dumi
tru, maiștrii Dragomir Gheor- 
ghe, Burdea Dorel și alții au 
arătat că în 1966 producția 
globală, marfă și productivi
tatea muncii (valorică) au fost 
realizate. In activitatea în
treprinderii s-au manifestat 
înSfi și unele deficiențe : tur
bina IV a stat defectă peste 
2 000 de ore, rotorii genera
torilor 1 și 2 
rit, ceea ce a

’ea lor sau 
sarcină redusă, iar consumul 
specific de combustibil pen- 

producerea de energie 

I. E. C. PAROȘENI

au suferit ava- 
dus la imobili- 

functionarea cu

i

mai astfel pot fi rațional e- 
șalonate lucrările, fluxul telr 
nologie organizat in mbd ști
ințific.

Mai multi participanți la 
dezbatere au subliniat nece
sitatea îmbUnSiățitii gospodă
ririi metalului. Inginerii și

LA U.R.U.M.P

tehnicienii urinei vot tfebul 
să-și aducă aportul ca, acolo 
Ithde 
ducă 
prime 
scop,

este posibil, să se re* 
consumul de materii 
și materiale. In acest 

serviciul de cbticeptiO 
și tehnologic va trebui să 
revizuiască proiectele șl pro
cedeele tehnologice de fabri
cație* să promoveze folosirea 
chibzuită a metalului, iar a* 
colo unde condițiile petftilt 
să se utilizeze tfllocUltOH ai 
acestuia.

A

I D E

SARCINILE AM LEI II
AL CINCINALEI. LII

laiorifiicorca rezervelor interne
{Vrmtire din pag. }-a)

peste 77 la sută, în compa
rație cu realizările din anul 
trecut. Lucrările de pregă
tiri vor avea un volum cu 
160,8 la sută mai mare devît 
în 1966. Mina are de reali* 
zat, de asemenea, un volurii 
de lucrări de investiții însu- 
mind .10 000 000 lei.

Mai mulți- participanți la 
dezbateri au arătat că în 
acest an va trebui acordată 
O grijă sporită asigurării 

electrică a fost mai mate de- 
Cît cel planificat.

Printre numeroasele măsuri 
propuse pentru îmbunătățirea 
continuă a activității în acest 
an se numără terminarea con
strucției tutnului 
nr. 5, rezolvarea 
cenușei, ca 
rea integrală 

in

de răcire 
depozitării 

șl realiza- 
a planului de 
investiții,
troducerea au
tomatizării 
noi agregate, 
executarea U- 
nor reparații de 
calitate și in

ia

cea mai bună 
tr-un termen scurt la grupu
rile energetice.

In încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
Piinișoară Titus, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a 
făcut recomandări colectivu
lui Î.E.C. Paroșeni în ceea ce 
privește exploatarea rațională 
a agregatelor energetice, ex
tinderea automatizării și mi
eii mecanizări, folosirea din 
plin a fondului de timp și li
chidarea hotărîtă a absențe
lor nemotivate, reducerea 
continuă a consumului spe
cific de combustibil și a con
sumului propriu tehnologic, 
arătînd că acest colectiv har
nic de euergeticieni are con
diții pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan ce 
îi revin pe 1967.

ȘT. MIHAI

Dezbalerile au dezvăluit 
că, in unele secții se impu
ne organizarea muncii pe trei 
schimburi. Aceâsta vă impli
ca redistribuirea cadrelor teii* 
nice și inginerești în așa fel 
incit asistența tehnică să fie 
asigurată îh egala măsuță la 
toate locurile de muncă.

Paralel cu sarcinile care re
vin conducerii uzinei, înde
plinirea ritfnitfi a planului de 
producție pună iii fața comu
niștilor sarclfll 
Sub conducerea 
de partid, conducerea 
va trebui să militeze 
înfăptuirea integrală 
termenele stabilite a 
derilor din planul de 
tehnico-organizatorice, 
în centrul preocupării 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor, îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan 
atît la producția globală cît 
și pe sortimente.

M. CHIOREANU

importante, 
comitetului 

uzinei 
pentru 
și în 
preve- 
măsuri 
să aibă 

sale

BAT

fronturilor de lucru. Condu
cerea E.D.M.N. va trebui să 
îndrume în așa fel activita
tea minei Dîlja îneît lucră
rile de deschideri din stra
tul 3 și stratele subțiri să fie 
intensificate. S-a subliniat, 
de asemenea, că alături de

MINA

lucrările noi, se cere îmbu
nătățită activitatea în fron
turile de muncă existente, 
prin creșterea vitezelor de 
avăttsare în abataje, printr-o 
organizare mai chibzuită.

— Mina noastră dude de
seori lipsă de balast, a ară
tat tov. Stoașe loan, șeful 
serviciului aprox iziohărîi. Din 
acest motiv unele lucrări 
nu se pot executa la timp. 
Rezolvarea problemei nu de
pinde de nbi, ci de direcția 
comercială a combinatului 
care nu dirijează corespun
zător transportul materiale
lor de care avem nevoie.

— Ni se cere să executăm 
lucrări de calitate. Știm câ 
este necesar acest lucru, a 
spus tov. Pirtea Gtigorfe* șe
ful unei brigăzi. Cum să res
pectam însă acest obiectiv cînd 
primim 
nu 
De 
fie 
de 
nevoie ?

Realizarea prevederilor 
planului pe 1967 este strîns 
legată de creșterea produc
tivității muncii. In această 
direcție sînt încă multe re
zerve interne nefolosite. Pen
tru a obține o productivitate 
mai înaltă, au precizat în 
cuvîntul lor ing. Stoicutu 
Gh., maistrul Brezeanu Gh., 
ing. Munteanu P., trebuie să 
se îmbunătățească organiza
rea activității la fiecare ioc 
de muncă, iar fondul de 
timp să fie integral folosit 
în scopul producției. Folosi
rea rațională a instalațiilor 
și utilajelor de transport, 
care în anul precedent au 
frînat desfășurarea normală

halași înghețat de 
se poate lucra cu el î 
te nu se iau măsuri să 
asigurat din timp stocul 
materiale de care avem

principe!
calitatea
cărbunelui

LABORATORUL MECANIC DE LA U.R.U.M.P, 
LăCăttlșlil-laborant Lazăr Jugaru — muncitor cu o 
bogată experiență și înaltă calificare — încearcă o 
piesă de Ia dispozitivul de legare a cablurilor la colivii

E

a procesului de producție, 
va trebui să se afle în cen
trul atenției conducerii 
E.D.M.N. Brigăzilor rămase 
sub plan, va trebui să li sc 
asigure o asistență tehnică 
corespunzătoare pentru a se 
ridica la nivelul celor frun-

DÎLJA

nu se poate 
de plan, nu 
la nivelul 
se impun.

organizațiile de 
trebui să-și îmbii 
stilul de munca 

conduce cu mai 
activitatea

tașe. Și structura efectivulu 
minei este deocamdată nfeco 
tespunzătoare. Numai 35,2 la 
sută dih salafiații exploatării 
muncesc în locurile direct 
productive. In asemenea con
diții este clar că 
îndeplini sarcina 
se poate munci 
exigentelor care

Planul de măsuri politico- 
orgâni2atorice prezentat pre
vede că 
partid vor 
nălătească 
pentru a 
mare competentă 
de producție. Ele vor trebui 
să urmărească cu exigentă 
modul în Cate conducerile 
Sectoarelor se ocupă de întă
rirea disciplinei șl creșterea 
răspunderii personale a sala- 
riatilor.

In încheierea dezbaterilot 
a luat cuvîntul tov. Cotoi 
Iosif, membru al Biroului Co
mitetului orășenesc de partid 
Petroșani, care a relevat câ 
succesele obținute la Dîlja 
in luna trecută vorbesc des
pre resursele de care dispu
ne colectivul minei în înde
plinirea planului de produc 
tie. Totuși, a subliniat în con- 
tinuare tov. Cotoț, la mina 
Dîlja sînt multe rezerve in- 
lerne, care pot si trebuie să 
fie valorificate. Pentru a crea 
condițiile tehnico-materiale 
necesare îndeplinirii prevede
rilor 
curs 
rînd, 
nării 
materiale. îndreptarea acestei 
stări de lucruri va determina 
pe brigadierii și șefii de 
schimb să nu mai părăsească

planului pe anul în 
se impune, în primul 
îmbunătățirea aprovizio- 
locurilor de muncă cu

J■r 1 i' preparat

i

i

locurile de muncă, să nu mâi 
iasă la suprafață pentru ma
terialele de care au nevoie.

O altă problemă cate a re
ținut atenția adunării vizea
ză încărcarea vagoiietilor. In 
majoritatea cazurilor aceștia 
sînt numai pe jumătate în- 
cărcați. Astfel, parcul de va- 
gonete nu poate face față 
cerințelor. De altfel, și cură
țirea vagonețllor ar trebui e- 
fectuată mecanic și nu ma
nual cum se face în prezent.

Vorbitorul a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii execu
tării unor lucrări ffliniete, a 
calității lor. Atît conducerea 
E.D.M.N. cît și comitetul de 
partid al minei Dîlja vor tre
bui să ia măsuri ca gospodă
rirea exploatării în general 
și a materialului lemnos în 
special să se îmbunătățească, 
ca brigăzilor să li se asigu
re cele necesare la timp, în 
cantitățile 
cerute.

MINAINTRA

dimensiunile

B. FARCAS

LA SFAT, ÎNAINTE DE

1906 colectlvM 
Preparației din Lupeni a ob
ținut realizări bune. La indi
catorii cărbune supus prepa
rării, producție netă, cărbune 
special pentru cocs și mixte, 
sarcinile au fost depășite cu 
0,5—6,3 procente. Au fost re
cepționate, peste plan, 40 348 
tone de cărbune.

Cu ocazia adunării de dez
batere a sarcinilor de plan, 
participanta la discuții s*au 
angajat să depună toată stră
duința în vederea receptio- 
nării întregii cantități de căr
bune care va fi trimisă de 
minerii din Lupeni si Uricani, 
să îmbunătățească in conti
nuare calitatea cărbunelui 
preparat, îndeosebi a celui 
destinat a fi trimis siderur- 
«fiștilor. Iată și cîteva din 
concluziile desprinse din a- 
dunare :

— C.F.R.-ul să trimită pen
tru încărcare vagoane curate,

— pentru functionarea nor
mală a instalațiilor prepara- 
ției este necesară îmbunătăți
rea aprovizionării cu benzi 
de cauciuc și piese de schimb,

— mina Lupeni, și îndeo
sebi mina Uricani, să reducă, 
pe cît posibil în limitele p J** 
centului admis, cantitatea de 
șist din cărbunele expediat 
preparației.

Preparatorii din Lupeni, ca
re în ultimii ani au dovedit 
capacitate și putere de mun
că, sînt animați de hotărîrea 
ca în 1967 să ridice pe o 
treaptă superioară activitatea 
din uzină, în toate aspectele 
esențiale.

MARIN IACOB 
contabil șef 

Preparatia Lupeni



DINTRE ZECILE DE SCRISORI
întrebări

le 
cei 
își

nr.

care am 
vizați.
va găsi

21 HD 1 
de o

dori sS

stăpînul
762 care 
lună și

Corespondentul nostru Ciur 
Ioan a adresat redacției cîteva 
întrebări, 
răspundă

1. Cinci 
camionul
se „odihnește" 
ceva în serpentina ce urcă spre 
mina Dîlja ?

2. Trotuarele Străzilor Mihai 
Eminescu, Cuza Vodă, Mihail 
Kogălniceanu, George Barițiu, 
Ecaterina Varga, Aurel Vlaicu, 
din Petroșani cînd vor fi cu
rățate de zăpadă ? E nevoie 
oare ca sfatul popular orășe
nesc Petroșani să-i îndetnne 
p« acești cetățeni să-și curețe 
neaua de sub fereastră ?

3. Cînd vot dispare gropile 
din strada Cuza Vodă ?

\
Autobuz 
cu Cruce roșie

Tovarășului Popa Aurel din 
Lonea trebuia să-i nască soția, 
A telefonat la spitalul din Lo*

nea. Doctorul de gardă i-a tri
mis salvarea, dar șoferul Pa- 
raschiv Ioan a sosit abia după 
o oră de așteptare. Mașina tre
buia să aducă la maternitatea 
din Petroșani două femei gra
vide.

— Să se urce numai una și 
soțul — a dispus șoferul.

Insistențe, rugăminți... 
lă urmă a urcat și a doua 
vidă. Pe drum însă, spite 
ternitate, mașina a tot Cules la 
pasageri pînă s-a transformat 
în... autobuz cu Cruce roșie.

Conducerea spitalului 
Lonea ce are de spus ?

După, plac
Corespondentul nostru Iorda- 

che Iulian ne scrie că, chioș
cul nr. 105 din Vulcan nu e 
deschis după program, în fie
care duminică. Vînzătoarea de 
aici fiind remizieră, consideră 
că poate deschide chioșcul du
pă bunul său plac.

De ce nu se respectă și la 
această unitate programul de 
duminică ?

O CAMERA
DE MERCUR
SE DESTĂINUIE

Metoda „de efect
Mossbauer"
aplicată

(Urmare din pag. 1)

însă că Spre deosebire de unii ca
re dorm și atunci cină n-ar tre
bui, eu nu dorm nici atunci cînd 
ar trebui. Dar iată că ft. I. a so
sit repede.

r — Ce zic șefii ? îl întreb.
' Ei nu știu precis însă i-a Id

eate ne ajutămurit ■ un serviciu 
în acest sens.

~ Și?
— In 1966 nu S-a 

văr nici un control 
mercur.

— De ce?
— Serviciul spune că în 16 mar

tie 1966 prin adresa nr. 5 489 
solicita Inspectoratului sanitar 
stat Petroșani să facă analiza.

— Bine și ?
— Și adresa nr. 22 504 din 

noiembrie 1966 idem.
— Da, și ?
— Numărul 25 310 din 8 decem

brie 1966, de asemenea.
— Și totuși !
— In 15 decembrie Inspectora

tul sanitar de stat Petroșani...
— in sfîrșit, a venit!...
— Nuuu... A răspuns ca 

motive temeinice laboratorul 
toxicologie nu poate efectua 
terminările solicitate”.

— Și voi de ce 
mic ?

— Așteptați ca o 
ce poate trăi și în 
bească ?

— Păi șefii au vorbit, au făcut 
adrese dar după cum se vede...

A trecut un an. Termocentrală 
Paroșeni a dat prin munca oame
nilor săi multă energie electrică. 
Numărul adreselor ' către Inspecto
ratul sanitar a crescut de la- nr. 
5 480 lă 25 370 dar controlul tot nu 
S-a făcut. Oare mai sînt necesare 
fi alte adrese?

făcut într-ade- 
al camerei cU

Se 
de

2

,.din 
de 

de

nu spuneți ni-

„biată cameră” 
mercur să vor-

un os, care 1-ă

Ar- 
gă- 
im- 

mărlmea lui. Sesi-
mtizeului regional 
inițiat o serie de

In țara noastră 
an existat 
elefanți !

In comuna HîrsOști, regiunea 
geș, copilul Marin Runceanu a 
sit îhtîmplător 
presionat prin 
Zăți, lucră; orii 
din Pitești au
cercetări la fața locului si au des
coperit la o adîncime de 12 metri 
numeroase resturi din scheletul 
unui elefant străvechi, aparținînd 
unei specii care trăia cu 100 006 
de ani ÎJ1 Urmă pe teritoriul țării. 
In perioada anilor 1957—1966, ar
heologii au depistat cu ajutorul Ce
tățenilor resturi din scheletele u- 
ilor elefanți și în localitățile Dră- 
ganu, Merișani, Colonești, Oltean
ca. Vilcele, Scundu și Ștefănești.

(Agerpres)

î

18.50

19,20

19.23

19,30

19,50

20,20

RUGBI

Evoluția echipei Știința 21r05

în campionatul trecut 22,35

22,45

Noul pod de cale ferată construit peste Jiu la Paroșeni de către 
T.C.M.M.

în fara noastră
La Institutul de Fizică Atomică 

a fost concepută și realizată o in
stalație „de efect Mossbauer", ca
re permite aplicărea în țara noas
tră, în cercetarea științifică, a me
todei recent descoperită de fizi
cianul cu același hume din Repu
blica Federală a Germaniei. Me
todă, care a stîrnit Un larg interes 
științific, este în curs de a deveni 
una din cele mâi importante căi 
de analiză modernă în fizica cor
pului solid, chimie, metalurgie Și 
biologie.

Lâ institutul nOstru, cu ajutorul 
noii instalații, se studiază proprie
tățile unor materiale magnetice, 
ale unor compuși de mare interes 
biologie și se fac diverse aplicații 
în chimie. în cîteva lucrări recent 
terminate și efectuate în colabora
re cu specialiști ai Institutului 
de fizică au fost obținute rezultate 
originale privind transformări de 
structură în compuși de tipul fe
ritelor, câre prezihtă un interes 
deosebit atît pentru Cercetarea fun
damentală cit și pentru cea apli
cativă.

După mai bine de un an de ex
ploatate, se' constată că parametrii 
instalației românești „de efect 
Mossbauer" sînt comparabili cu 
aceia ai celor mai bune instalații 
de acest gen existente în Repu
blica Federală a Germaniei și Sta
tele Unite ale Ameticii.

(Agerpres)

vis.

vom 
film

urmează 
un scurt 
funcție de re-

bun și un re-
— meci egal 

Di-

Din analiza turului reiese 
studenții au acumulat 14 puncte 
din 15 posibile nesuferind nici o 
înfrângere pe teren propriu, 
odată ei au reușit să aducă 
deplasare o victorie și un 
nul care au atîrnat destul de 

clasamentului final, 
deși echipa a avut o 
frumoasă, s-au obser- 
fluctuații de formă la

Tot- 
din 

meci 
greu

TELEVIZIUNE
11 ianuarie

Pentru copil: A.B.C, Pen
tru pionieri șl școlari: 
Neobișnuita călătorie în 
lumea cărților : „La ha
nul Ancuței" — ecrani
zare după romanul lui 
Mihail Sadoveanu.

Publicitate.

Telejurnalul de seara.

Buletinul meteorologic.
Desene animate.

Legenda Ctocirliei 
montaj niUZicăl-coregrafic.
Aventurile lui 
Hood,

Intrebări la cate 
puns... Întrebări 
nu s-a răspuns
misiune de știință.

Robin

s-a râs- 
la care 
încă. E-

Filmul artistic : „Semnale 
deasupra Orașului".

Telejurnalul de noapto, 

închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
12 ianuarie

— Ce! Nu știai că 
stau la Petrila ? Cum 
dragă, doar i-am spus 
bărbatului tău acum cî
teva zile, in cursă! Da, 
stau in ultimul bloc dat 
în folosință acum o lu
nă și ceva. Ieri mi-am 
instalat telefon. Acum 
îl verific, 
și mobila 
trebuia să 
că nu-s încă uscați pe
reții. încălzirea ? Cum 
stau ? Păi despre asta 
voiam să discutăm pu
țin. Tot frig e și la mi
ne. Ce-au de gînd dra
gă, ăia ? Tocmai pentru 
că e o situație generală 
și ar trebui să se mai 
gîndească și la' copiii 
mici. Sigur... Da, da... 
Și Nicușor al rrieu, azi 
dimineață zicea „mami, 
nu ard 
meriți”, 
zii tot 
slab de 
dragă ce-o fi, dar căr
bune știu 
spus Gicu 
vorbit cu 
centrală. Vino pe la mi
ne. Da, cînd poți, bine
înțeles. Pa 1

Mi-am adus 
toată, deși 
mai aștept

»»■
decît doi ele- 

Lă tine e-ncăl- 
caloriferul ? A, 
tot! NU știu

mi-a
C-a

că au, 
aseară, 
unu’ de la

Declarația făcutei de antrenorul 
Nae Ureche ziarului nostru în le
gătură cu locul pe care-1 preco
niza echipa de rugbi pe care o 
antrenează la sfîrșitul campiona
tului 1666, părea doar un 
Acum, visul este realitate.

In rândurile care 
încerca să refacem 
al campionatului în 
zultatele obținute.

După un început 
zultat surprinzător
cu campioana anului 1965 
namo București —, în următoa
rele 2 etape, studenții s-aU Întors 
atît de Ja Iași cit și de la Bucu
rești cu două înfrângeri. Dacă la 
Iași înfrângerea s-a datorat arbi
trajului incorect, înfrângerea sufe
rită în fața ceferiștilor bucuteș- 
teni a produs surpriză. Echipa 
nu-și găsea cadența cu toate că în
tre timp a reușit să învingă pe 
Farul cu 3-0. A urmat eșecul su
ferit la București în fața steliști- 
ior cu 13^-3. In următoarele etape 
însă studenții cîștigâ în fața Glo
riei București și a Rulmentului 
Bîrlad acasă, lăsînd o impresie fru
moasă, ca în meciul următor să 
piardă Ia Săcele cu 6-0 in fața lo
calnicilor, aceasta Și datorită jo
cului dur practicat de gazde dar 
și arbitrajului. Acesta a fost ulti
mul eșec al studenților, din tur. 
In următoarele trei etape, ei au 
acumulat opt puncte din nouă po
sibile. reușind să învingă pe Pro
gresul la București, apoi pe co
legii lor din Timișoara și, în fina
lul campionatului, să facă meci 
egal cu Constructorul la Bucu
rești.

șase etape din retur, 
nu au reușit decît o vic- 

teren propriu, în fața stu- 
ieșeni. Au avut

puternică reușind
apoi o 

să 
de

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,43 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,10 Marșuri pentru fan
fară de Dumitru Eremia; 7,30 
Muzică ușoară; 
PRESEI; ’ 8,10

A doua zi
Dragă, iar te deran

jez. Vreau să-ți comu
nic o bucurie. Gicu e 
lă șut și nu știe. Și 
n-am cui să-i spun !... 
Ce ? Ești curioasă ? Da
că ții neapărat iți spuit. 
Draga mea, ține-te tare, 
am o căldură în tot a- 
partamentul, incit am

în balanța 
In retur, 

comportare 
vat totuși
unii jucători de Ia un joc la altul. 
In primele 
studenții 
torie pe 
deniilor 
revenire
facă adevărate demonstrații 
rugbi în meciurile ,cu Gloria Bu
curești, eu Progresul si Precizia, 
Săcele la Petroșani. Acestor rezul
tate 
rece

frumoase le-a urmat dușul 
de la Timișoara. După acest 
Studenții s-au întors din tur- 
în Polonia cu două frumoase

8.00 SUMARUL 
Jocuri populare;

8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
Sfatul medicului: 
prelungite la 

populară;
ArnăutU; 

ȘTIRI;
de

9,30 
Stările febrile 

copil; S,35 MuZi- 
9,50 Recital Mi- 

10,00 BULETIN
10,03 Piese 

Vincius Gtefiens,-
cora-
10,15

eșec 
neul 
victorii, iar în finalul campionatu
lui au învins la o diferență apre
ciabilă pe 
rești. Deci, 
14 puncte 
18 posibile 
ceferiștilor 
tilor de la 
nu au 
rie de 
stanței 
ficiențe
echipa ar beneficia 
propriu, pe care să 
am putea emite pretenția ocupării ’ 
unuia din primele 3 locuri în ac- | 
tualul campionat 1967. .I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Constructorul Bucu- 
în retur ei au realizat 
pe teren propriu din 
pierzînd doar în fața 

bucureșteni și a rugbiș- 
Steaua. Din deplasare

adus decît o singură victo- 
la Gloria, datorită incon- 
de formă. Dacă aceste de

ar fi înlăturate și 
de un
poată jucat I

dacă 
teren

că 
hail 
DE 
le
Emisiune de folclor; 10,30 FtADlO- 
RACHETA PIONIERILOR; 11,20 
CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTA; 
11,35 Formația condusă de Gastob 
UrsU; 11,45 „Dunăre, potecă llnâ“ 
— emisiune de folclor,- 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Ascultă
torii ne cer... (muzică .din operete); 
12,20 ------- •
frații 
12,00 
neBcț
Intîinire i 
interpretul preferat; 14,00 
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Din cele 
mai cunoscute melodii de estradă;
15,00 Nestemate folclorice; 15,20 
Anunțuri și reclame; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport; 16,15 Melodii de 
Gelu Mihăilă și Dizzi Ludovic;
16,30 O poveste pentru voi, copii: 
16,40 Premiere de operă de-a lun
gul anilor: „Falstalf" de Verdi; 
17,10 DE LA FRESCELE VORO- 
NEȚULUI LA COLOANA INFI
NITA; 17,30 Muzica și legenda; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLODULUI; 18,15 Va
rietăți muzicale; 18,40 RITMURILE 
CINCINALULUI: Realizarea rit
mică a planului de investiții; 19,00 
SEARA PENTRU TINERET; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARA. Con
tinuarea emisiunii „Seară pentru 
tineret"; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Seară de lieduri : Cari
22,45 Clasici ai muzicii 
Gheorghe Dima; 23,00 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Citită pentru dumneavoastră 
Mentzel; 12,30 Aici, Iașii; 
Pagini din baletul româ-

13,20 Piese miniaturale; 13,30 
Cu melodia populară ți 

l preferat; 14,00 BU- ■

D. BOJENESCU

așatelefonat. Am fost 
fericită citeva zile ! Am 
stat numai in casă, 
la film n-am fost 
tămina asta și tu știi 
că eu nu prea lipsesc de 
la filme. Gicu la fel, 
nici n-a mai întîrziat 
de loc la masă > Știi ce 
se întîmplase ătund de 
era așa cald ? Iți spun, 
cd să-ți dai seama cînd

Nici 
săp-

aceea. Pe urmă din ce 
in ce mai puțin. Acum 
este așa cum 
că e la tine...
duț. Nicușor ?
că, stă-n pat,
nu- șe mai ;
frig. Mâi telefoneăZu-mi 
și tu.

i ziceai tu 
adică căl-
Ce să fa- 
sărăcuțul, 

joacă, ii e

A doua zi

Loewe; 
corale : 
Muzică

LA TELEL ON
și deschis ferestrele. Nu 
crezi ? Pe cuvint. Să 
vezi ce-o să se bucure 
Gicu... Nicușor ? Ce să 
faca sare-n sus prin 
cameră. E foarte plăcut... 
Cum ? Ea tine nu-i 
cald ? Pa! Iți telefonez 
peste o ora, acum mă 
duc să aflu Ce-i cu cen
trala termică, ce i-a a- 
pucatI

Peste o săpfămînă
Alo! Da, tot eu sînt. 

Scuză-mă că nu ți-am

va fi și la tine prea 
cald, așa dintr-o dată. 
Veniseră de la sfat de 
la Petroșani. Nu știu 
cine, și... au pus dînșii 
pe foc. Inchipuie-ți dra
gă, ziceau că n-au căr
bune, că nu plătesc oa
menii ! 1 Da ! Și-n fond 
aveau cărbuhe destul. 
Credeam c-atn scăpat 
de frig. Poftim ? Iți pare 
rău că n-ai venit pe la 
mine să vezi ? Păi cald 
n-a fost decit in ziua

— Da, eu sînt. Te rog 
nu-mi mai spune ca la 
tine-i cald. Lasă asta. 
N-ai cumva un inha
lant ? Ai. Mersi, îi tele
fonez acum lui bărbatu- 
meu să treacă pe 
voi să-l ia. Cum de 
Păi eu nu pot să 
nu pot zău, trebuie
îngrijesc pe Nicușor. Ce 
are ? A răcit, dragă, in- 
chipuie-ți și are un gu
turai !...
RECE. U nde 
mă duc ? Păi 
să le fac ?

la 
ce ? 
vin, 
să-l

Caloriferul 
draCu’ 
ce pot

DAN

e 
sa 
eu

RAREȘ

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

tnEnvroGKAFE
12 ianuarie

Camera 
t'antomas; 
din tren;

Noiembrie :
Republica t
PETR1LA : 

LONEA — 
cîfidva iiSțj

Albă; ANI- 
CRIVIMA :
VULCAN i

PETROȘANI — 7 
Fantomele se grăbesc; 
Femeia nisipurilor; 
Minunată Angelica;
7 Noiembrie: A fost
LIVEZENI :
NOASA :
Legenda
Triumful lui Robin Hood; PAHO- 
ȘENI : Coplan își asumă riscul; 
LUPENI — Cultural; WarloK; 
Muncitoresc : In Viitoare; BAR
BA l'ENI : Depășirea; URICANI • 
Catifeaua heagrâ.
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AN/VERSARE
R. P.
de ani în ur-

11 ianuarie
Cu 

mă, 
1946, Adunarea Consti
tuantă a Albaniei pro
clamă țara Republică 
Populară. Anii care au 
trecut de atunci au 
fost ani rodnici pentru 
poporul albanez. 
Conducerea 
Muncii din 
a reușit ca 
dezvoltării 
ramuri industriale, con
struita unor importan
te obiective economi
ce, a transformării 
cialiste 
banez, să dezvolte 
succes 
țională. 
succes cel de-al treilea 
plan cincinal de dez
voltare a economiei 
țării, poporul albanez 
a- trecut la realizarea 
obiectivelor trasate de 
Congresul al V-lea al 
Partidului Muncii din 
Albania, desfășurat in 
luna noiembrie a anu
lui trecut.

Albania, a cărei pro
ducție industrială din 
perioada premergătoa
re eliberării reprezenta

Sub 
Partidului, 

Albania, el 
în urma 

unor noi

a satului

economia 
încheind

so- 
al-
CIL

na-
cu

ALBANIA
numai 9,8 la sută din 
întrega producție a ță
rii, a realizat în 1966 
de 47 de ori mai mul
tă energie electrică de- 
cît în 1938, a egalat 
în numai patru zile ale 
anului 1966 producția 
de cărbune a întregu
lui an 1938, și-a sporit 
de peste 70 de ori pro
ducția în ceea ce pri
vește industria de pre
lucrare a lemnului și 
de peste 7,5 ori pro
ducția de petrol. Agri
cultura Albaniei, do
tată în prezent cu pes
te 7 500 de tractoare 
și cu alte mașini agri
cole, a înregistrat suc
cese în creșterea recol
telor și productivității 
la hectar. In 1965, pro
ducția agricolă a țării 
a crescut 
față 
1938.

Ea 
1966, Adunarea Popu
lară a R. P. Albania a 
adoptat legea cu pri
vire la planul cinci
nal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe

de 2,3 ori, 
de cea a anului

sfîrșitul anului

perioadă 1966—1970, 
care prevede o crește
re a producției indus
triale in anul 1970 cu 
50—54 la sută, față de 
cea a anului 1965, în 
perioada imediat ur
mătoare înregistrîndu- 
se un ritm mediu a- 
nual de creștere de a- 
proximativ 8,7 la sută. 
Tot în același an, pro
ducția agricolă globală 
va fi, după cum se 
prevede, cu 71—76 la 
sută mai mare decît la 
sfîrșitul celui de-al 
treilea cincinal.

Poporul român, le
gat prin lupta de 
veacuri pentru inde
pendența socială și na
țională de poporul al
banez, salută succesele 
obținute de acesta în 
dezvoltarea economiei 
socialiste, în ridicarea 
nivelului cultural și de 
trai, activitate depusă 
de un popor cu sare 
țara noastră continuă 
. " dezvolte relații ba
zate pe egalitatea în 
drepturi și respect re
ciproc.

NEW YORK 10 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a chemat din nou guvernul 
S.U.A. să înceteze bombardamente
le împotriva R. D. Vietnam. „Este 
absolut indispensabil să se pună 
capăt bombardamentelor fără con
diții", a subliniat U Thant. El și-a 
exprimat părerea că atîta timp 
bombardamentele vor continua 
vor putea fi 
direcția păcii.

U Thant a 
tratativele cu 
Eliberare din 
putea rezolva 
meză. întotdeauna am fost de pă
rere, a adăugat el, că F.N.E. este 
o forță independentă, ca și Frontul 
de Eliberare Națională care s-a 
aflat în fruntea luptei pentru inde
pendența Algeriei.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
subliniat apoi dezacordul față de 
afirmațiile americane, potrivit căro
ra Vietnamul de sud ar fi o zonă 
vitală din punct de vedere strate
gic pentru „securitatea" Occidentu
lui.

realizate progrese

cît
nu
în

spus apoi că numai
Frontul Național de 

Vietnamul de sud ar 
problema sud-vietna-

Avioane americane au bombardat 
o serie de localități vietnameze
HANOI 10 (Agerpres). — In zi

lele de 7 și 8 ianuarie, avioane a- 
mericane au bombardat o serie 
de localități, situate în partea de 
nord a zonei demilitarizate și în 
regiunea Vinh Linh. Au fost, de 
asemenea, bombardate zone popu
late și obiective economice din 
provinciile Quang Binh, Ha Tinh, 
Nghe An, Thanh Hao, Ninh Binh, 
Thai Binh, Nam Ha, Ha Oay, Phu 
Tho, Yen Bai, Anyan La și din in
sula Cat Ba. La 7 ianuarie, aviația 
americană a atacat orașul Vinh, 
capitala provinciei Ninh Binh și 
Huong Khe, cel mai mare oraș al 
provinciei Ha Tinh.

In zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, 
nave militare ale S.U.A. au atacat 
zone populate din regiunea de 
coastă a provinciei Quang Binh.

In legătură cu aceste noi acte de 
agresiune, misiunea de legătură a

înaltului Comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a adre
sat un mesaj de protest Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control in Vietnam, subliniind câ 
ele constituie o gravă încălcare a 
suveranității R. D. Vietnam.

«ol tipuri le autonolille 
soiletlre

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
In- cursul acestui an vor fi 
terminate cîteva din corpu
rile principale ale uzinei de 
automobile din orașul Togliatti 
de pe Volga, care va avea o 
producție anuală de 600 000 
automobile.

Anul acesta, constructorii de 
automobile din Uniunea Sovie
tică vor începe să producă 
cîteva mărci noi. Astfel, uzina 
din Gorki a început producția 
boului autovehicul „Gaz-24" 
din clasa „Volga", care are un 
motor mai puternic și un grad 
mai înalt de confort decît 
„Volga" obișnuită, a cărei con
strucție va continua în paralel. 
Uzina „Kommunar" din Ucrai
na va produce o dată cu ac
tualul model de autoturism 
„Zaporojeț" și o mașină nouă 
mai confortabilă și mai încă
pătoare.

GRECIA

Dezbateri în parlament pe marginea 
programului guvernului

ATENA 10 (Agerpres). — In Par
lamentul grec au început dezba
terile pe marginea programului 
guvernului Paraskevopoulos. Discu
țiile au fost deschise de liderul 
partidului Uniunea de centru, Fa- 
pandreu, care, pentru prima oară 
în ultimele 17 luni, ia parte la 
dezbaterile din parlament. In cu- 
vîntarea sa, Papandreu a anunțat 
că partidul său va vota în favoa
rea guvernului Paraskevopoulos, 
întrucît. a relevat el, așa cum re
iese și din programul guverna
mental, acesta promite 
zeze „alegeri libere, 
incontestabile", alegeri, 
părerea lui Papandreu.
capăt perioadei îndelungate 
anomalie politică care a urmat du-

pă 15 iulie 1965“. Papandreu a ți
nut însă să precizeze că, dacă ac
tualul guvern . nu-și va ține pro
misiunea făcută, deputății Parti
dului Uniunea de centru îi vor re
trage încrederea.

In favoarea guvernului Paras- 
kevopoulos s-a pronunțat și lide
rul E.R.E., Panavotis Caneliopoulos. 
Cele două partide dețin în actua
lul parlament 221 de locuri din 
cele 300.

Forțele patriotice 
sud-vietnameze 
și-au intensificat activitatea 
pe fluviul Saigon

SAIGON 10 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze și-au 
intensificat activitatea pe fluviul 
Saigon. După ce au distrus draga 
americană „Jamaica Bay", patrioțli 
au deschis focul asupra petrolie
rului britanic. „Haustrum", cu un 
tonaj de 12 000 de tone. El apar- 
ține companiei petroliere Shell 
Oil. Atacul a fost declanșat con
secutiv, de pe ambele maluri ale 
fluviului, în timp ce petrolierul se 
apropia de portul Long Tao. Obu
zele și tirul mortierelor patrioțt- 
lor au provocat serioase strică ■ 
ciuni navei.

In zona centrală a Vietnamului 
de sud, se anunță într-un alt co
municat militar saigonez, unitățile 
F.N.E. au doborît un avion ame
rican de tipul C-47, ce efectua rai
duri asupra pozițiilor patrioților 
din provincia de coastă '"’’lan'j 
Ngai.

să organi- 
oneste, si 
care după 
„vor pune

de

Manifestație în sprijinul politicii guvernului 
sirian față de compania Iraq Petroleum
DAMASC 10 (Agerpres). — La 

Damasc a avut loc o mare mani
festație de sprijinire a politicii gu
vernului- sirian față de compania 
Iraq Petroleum. Pe străzile orașu
lui. a defilat o coloană de auto
buze și camioane, purtînd drapele 
siriene și libaneze, încărcate cu 
numeroase persoane reprezentând 
organizații politice și obștești din 
Liban și Siria. Pe pancarte erau 
scrise -lozinci de solidaritate cu 
lupta comună împotriva monopo
lurilor imperialiste. La mitingul

care a avut loc în fața clădirii 
prezidențiale, a luat cuvîntul pre
ședintele Siriei, Noureddin el-Atas- 
si, care a salutat „acțiunea de so
lidaritate a celor două popoare 
vecine". El a cerut companiilor pe
troliere străine să respecte legile 
statului sirian.

1

A început publicarea cărții 
„Moartea unui președinteu

BONN 10 (Agerpres) 
Revista ilustrată vest- 
germană „Stern" a în
ceput publicarea, fără 
modificări, a contro
versatei cărți „Moar
tea unui președinte" a 
lui William Manches
ter. Primele părți ale 
lucrării nu conțin în
că pasajele care au 
constituit obiectul dis
putei judiciare dintre 
autor și familia Ken
nedy. Ele vor fi aduse 
la cunoștința cititori
lor abia în numerele 
viitoare.

Punerea în vînzare

a revistei urmează la 
mai puțin de două 
zile după ce redacto
rul șef, Henri Nannen, 
a primit p scrisoare 
din partea senatorului 
Robert Kennedy, în 
care este solicitat să 
elimine din textul pe 
care-1 publică pasajele 
incriminate.

Se știe că „Stern" a 
obținut dreptul de a 
publica cartea lui 
Manchester printr-uri 
acord încheiat cu re
vista americană „Look“. 
între timp, această din 
urmă publicație a ac

ceptat să opereze 
dificările cerute 
textul pe care-1 
publica, ceea ce nu an
gajează însă cu nimic 
revista vest-germană. 
Un reprezentant al a- 
cesteia a declarat câ 
este prea tîrziu pentru 
a se mai putea da 
curs solicitărilor sena
torului Kennedy.

★
„Moartea unui pre

ședinte" va fi publica
tă începînd de la 12 
ianuarie și de revista 1 
italiană „Epoca".

Mărturiile unui fost „combatant"

mo-
în
va

Feroviarii din ifaia 
au declarat o grevă 
generală

ROMA 10 (Agerpres). — La 
chemarea principalelor Uniuni sin
dicale din Italia, muncitorii de la 
căile’ferate de stat au declarat o 
grevă generală, de 24 de ore. Pen
tru a asigura circulația trenurilor 
internaționale, a fost mobilizată 
armata care deservește, de aseme
nea,' cu autobuze legătura dintre 
diferite localități.

Greva a fost declanșată în ve
derea încheierii unui contract de 
muncă colectiv care să prevadă 
îmbunătățirea salarizării și a con
dițiilor de muncă.

Ziarul „Claridad" a publicat un 
interviu cu un tînăr portorican 
reîntors recent din Vietnamul de 
sud, unde a făcut parte din tru
pele expediționare americane care 
luptă împotriva forțelor patriotice 
sud-vietnameze. Solicitat să rela
teze din cele văzute la fața locu
lui, tînărul, al cărui nume nu a 
fost dezvăluit din motive de secu
ritate personală — după cum 
menționează ziarul — caracteri
zează situația din Vietnamul de 
sud „un adevărat infern". „Unica 
obsesie a oricărui soldat al tru
pelor americane; aflat în Vietnam 
spune el, este să plece, să nu mai 
rămînă nici un moment acolo. Sin
gurul lui gînd este cum să se în
toarcă acasă cît mai repede și în 
viață". După cum se vede, îngri-' 
jorarea șefilor militari american:

și a Casei Albe în legătură cu 
moralul trupelor lor nu este lip
sită de temei.

întrebat despre lupta dusă de 
patrioți împotriva trupelor de 
ocupație, tînărul intervievat a a- 
rătat că aceștia „sînt foarte dîrji, 
acționează pe propriul teren șl 
știu pentru ce luptă". „Ei atacă 
cu ce au la îndemînă, inclusiv 
arme capturate de la americani". 
In această luptă americanii înre
gistrează pierderi în oameni tot 
mai mari. Numai în anul trecut, 
a relevat tînărul portorican. „pier
derile americane, incluzînd morți, 
răniți, capturați sau dați dispă
ruți în lupte, au fost zilnic între 
150-175". Dacă Pentagonul ascunde 
în mod vădit pierderile materiale 
și în efective, calificîndu-le ade

sea drept „minime", aceste pierderi 
„nu pot fi ascunse însă celor care 
le văd cu ochii lor", a menționat 
tînărul în cauză.

El a dezvăluit, totodată, că m 
majoritatea lor tinerii portoricani 
recrutați în armata S.U.A. sînt 
trimiși în Vietnam. Din spusele 
lui, la fiecare 100 de portoricani 
98 sînt trimiși să lupte în Viet
nam „pentru o cauză ce le este 
străină".

Acum tînărul portorican reîn
tors din Vietnam a trecut în re
zervă. „Dacă vor fi mobilizați însă 
și rezerviștii, după cum se vor
bește în ultimul timp, voi prefera 
pușcăria, numai să nu mai plec în 
Vietnam", a ținut să precizeze fostul 
„combatant".

I. PUȚINELU

♦ BONN. Extracția de lig
nit din Germania occidentală 
a scăzut în 1966 în raport cu, 
anul precedent de la 101 906 000 
tone, la 98 089 000 tone. De a- 
semenea, producția de briche
te de lignit a scăzut de la 
12 682 000 tone la 11829 000 
tone.

♦ TAIZ. Două zeci și patru 
de cetățeni, printre care și un 
copil de 11 ani, au reușit, să 
scape dintr-o închisoare situa
tă în teritoriile aflate la sudul 
Yemenului ocupat. Ei au sosit 
luni la Taiz, unde au declarat 
că arabii deținuți în închiso
rile din Arabia de Sud suferă 
cele mai brutale torturi, la 
care sînt supuși de autorită
țile britanice. Ei sînt ținuți 
în condiții inumane, în niște 
închisori ce se aseamănă cu 
cavourile. Cei 24 de cetățeni 
au reușit să scape săpînd timp 
de trei luni un tunel.

♦ BELGRAD. La Kosovska 
Mitrovița a intrat în funcțiune 
o uzină, care va produce ant / 
o cantitate de 40 000 tone de 
zinc electrolitic și 85 000 tone 
de acid sulfuric. Pe lingă a- 
cestea, noua uzină va produce 
anual 110 00 tone de cadmiu.

< WASHINGTON. In fața 
unui tribunal din Washington 
a început luni procesul fostu
lui secretar al Partidului de
mocrat în Senatul S.U.A., 
Bobby Baker, care, după cum 
apreciază agenția U.P.I., „ar 
putea să prilejuiască cea mai 
explozivă dramă judiciară din 
ultimele decade".

♦
LENINGRAD. Tempera

turile extrem de scăzute din 
adîncul Antarctidei — pînă la 
— 90 grade Celsius — se da- 
toresc „situării continentului 
de gheață la o înălțime ex
cepțional de mare deasupra 
nivelului mării și lipsei sis
tematice de nori", arată prof. 
Nikolai Rusin într-un studiu 
apărut la Leningrad.

< NEW YORK. Potrivit unor 
evaluări preliminare publicate 
în ziarul „New York Times", 
profiturile companiilor ameri
cane au atins în 1966 un nivel 
record, reprezentînd 48 miliar
de dolari față de 44,5 miliarde 
în 1965. Beneficii ridicate au 
fost obținute de companiile 
din industria electronică, avia
tică, chimică și petrolieră, ca
re execută comenzi militare;

+ GENEVA. Potrivit unor 
date, statistice publicate la Ge
neva de către O.M.S., în mo
mentul de față există în în
treaga lume aproape 10 786 000 
cazuri de lepră.

RIO DE JANEIRO. Un 
purtător de cuvînt al poliției 
internaționale (Interpol) a de
clarai. marți la Rio de Janeiro 
că poliția braziliană a înce
put urmărirea lui Youssef 
Beidas, fondatorul și fostul 
director al Băncii falimentare 
„Intra" din Beirut.

< VARȘOVIA. Anul acesta 
flota comercială poloneză va 
fi dotată cu 18. nave noi, din
tre care 7 de construcție polo
neză, iar celelalte achiziționa
te din Italia, Danemarca, Ma> 
rea Britanie și Bulgaria.

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (C.C.VJ). Tiparul: I.PJd. Subunitatea Petroșani 40 369


