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APORTUL SINDICATELOR LA PERFECTIONAREA
ACTIVITĂȚII ECONOMICE
RIDICAT

Joi, 26 ianua
rie, la Petroșani 
s-au desfășurat 
lucrările Plena
rei Comitetului 
Uniunii sindica
telor din indus
tria minieră, e- 
nergiei electrice 
și geologie. Du
pă prezentarea 
raportului „Cu 
privire la activi
tatea desiășurată 
de sindicatele 
din ramurile mi
nieră, energie e- 
lectrică și geolo
gie, pentru înde
plinirea planului 
de stat in anul 
1966 și sarcinile 
ce le revin în ve
derea realizării 
obiectivelor pla
nului de stat pe 
anul 1967" de 
c; xtre tov. Petru 
Furdui, președin
tele Comiteiului 
Uniunii sindica
telor din -indus
tria minieră, e- 
nergiei electrice 
și geologie, au 
luat cuvîntul 17 
tovarăși, delegați 
sau invitați.

In încheierea 
lucrărilor plena
rei a luat cuvîn
tul tov. Constan
tin Drăgan, mem- 
' zu al Comitetu
lui Executiv al 
P.C.R., președin
tele Uniunii Ge
nerale a Sindi
catelor din Ro
mânia.

4 pag. 25 bani

PLENARA CO
MITETULUI U- 
NIUNII SINDI
CATELOR DIN 
INDUSTRIA 
MINIERA, E- 
NER6IEI ELEC
TRICE Șl 6E- 
0L06IE

PE 0 TREAPTA

posibilitatea să 
mai adînc problemele 

ramurii și a influențat 
de către ministere a

PREZIDIUL
PLENAREI

La
tribună, 

delegatul 
de la
I. M.
Săsar

noastre, a 
prezentat 
și-au adus 
colectivele

a

ma- 
ară- 
tov. 
un 
de

La ridicarea mai sistematică 
nivelului economic-social și întă
rirea bazei energetice și de 
terii prime a țării 
tat în raportul 
FURDUI PETRU, 
aport însemnat și
muncă din unitățile miniere, de 
cercetare geologică și de ener
gie electrică care, desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, au de
pășit sarcinile de plan'pe 1966 cu 
pește 240 mii tone cărbune, 49 mii 
tone minereuri de fier, cea. 1900 
tone zinc și concentrate și cu pes
te 470 milioane kWh energie elec
trică.

In perioada analizată, Comite
tul uniunii și Biroul Executiv au 
sprijinit mai concret majoritatea 
sindicatelor din întreprinderi și 
șantiere dînd întregii activități un 
caracter mai viu și mai operativ. 
Cunoscînd mai bine activitatea din 
întreprinderi și șantiere, Biroul

Executiv 
pătrundă 
specifice 
rezolvarea 
unor probleme legate de îndepli
nirea planului ' de producție, a 
planului de investiții, îmbunâtă- 
țirea condițiilor de muncă din 
întreprinderi.

In stadiul actual de dezvol- 
tare a economiei naționale, 
mersul cu succes înainte este 
condiționat de ridicarea cali
tativă a întregii activități eco
nomice. Un mijloc important 
pentru creșterea eficienței e- 
conomice a întreprinderilor îl 
constituie sporirea productivi
tății muncii, îmbunătățirea 
continuă a organizării produc
ției și a muncii la nivelul ce
rințelor economiei moderne.

Din păcate, în ramura noastră 
sînt încă numeroase unități care 
nu folosesc deplin capacitățile de 
producție existente; sînt multe 
stagnări de ordin organizatoric, u- 
tilajele și agregatele din dotare 
nu sînt întreținute corespunzător 
și au un grad de încărcare scăzut. 
Astfel, la C.C.V.J., din numărul 
total de 40 mașini de încărcat sînt 
folosite numai 26; indicii de uti
lizare a locomotivelor din subte
ran, transportoarelor, vagonetelor, 
etc., sînt încă foarte scăzuți.

Unul din neajunsurile mari 
care mai dăinuie în numeroase 
întreprinderi și care influen
țează negativ eficiența econo
mică- este proporția mare a 
cheltuielilor de producție de
terminată de consumul' exce
siv de materiale, energie, com
bustibil și de slaba gospodă
rire a acestora. In multe uni

tăți, reducerea consumurilor spe
cifice' nu a constituit un criteriu de 
bază al întrecerii socialiste. Comi
tetele sindicatelor de la exploată-

rile miniere Vulcan, Uricani, Dîl- 
ja, cel de la I.E.C. Paroșeni ș.a. 
nu s-au preocupat în suficientă 
măsură pentru orientarea colecti
vului de muncă în luarea de an
gajamente concrete pentru redu
cerea '• consumului de materiale. 
Deficiențe sînt și în ceea ce pri
vește gospodărirea energiei.

In condițiile sarcinilor complexe 
ale actualei etape stabilite de recen-

- ta Plenară a C.C. al P.C.R., în
tărirea disciplinei sub toate as
pectele ei constituie o necesi-- 
tate obiectivă, îndeosebi în 
industria minieră și energe
tică unde aceasta este cerută 
de marea varietate și comple
xitate a problemelor specifice.

Activitatea
de sindicate în scopul consolidării 
disciplinei în producție este încă 
în multe locuri deficitară, are un 
caracter scolastic, în unele cazuri 
de dădăceală.

Paralel cu dezvoltarea impe
tuoasă a economiei, partidul și 
statul nostru acordă an de an o 

înaltă grijă îmbunătățirii con-

educativă desfășurată

(Continuare în pag. a 3-â) .
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Plecarea din București
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a părăsit luni 
dimineața Capitala,' plecînd în'Re
publica 
unde va

Federală a Germaniei, 
face o vizită oficială la

invitația ministrului afacerilor ex
terne al acestei țări, Willy Brandt.

(In pagina a iV-a— reportajul re
feritor la sosirea tovarășului Cor
nelia Mănescu la Bonn).

a
înapoierea în Capitală 

tovarășului Gheorghe Rădulescu
Luni seara s-a înapoiat în Ca

pitală Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro-

mânia, care la invitația primului 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, a făcut o vizită de prie
tenie în această țară. (Agerpres)

ARTIȘTII AMATORI LONEN1
APLAUDAȚI LA ISCRONI

Duminică 29 ianua
rie, formațiile artistice 
ale Clubului muncito
resc din Lonea au 
prezentat în sala Că
minului cultural din 
Iscroni un frumos 
program artistic în 
cinstea alegerilor de 
deputați în sfaturile 
populare. Deci, o nouă 
ieșire în etapa pregă
titoare pentru cel

de-al VIII-lea concurs. 
Au fost îndelung a- 
plaudați soliștii 
caii: . Mateșan
mecanic; Bunea Fio 
rica, muncitoare; Jura 
Aurelia și în special 
Jura Nicolae care a 
interpretat . Za fluier 
„Doina Mantului* și 
„Invîrtita ardeleneas- 
că“.

Echipa de dansuri 
locale și brigada ar-

vo-
lon.

tistică de agitație, pre
cum și taraful condus 
de prof. Popa Gheor- 

și-au atras apre- 
binemeritate, în 
fiind solicitați 

numeroși speeta- 
localnici să po

i ghe
cieri 
final 
de
tori
pășească de mai mul- 

ori în mijlocul lor.te

V. HLOPEȚCHI ' 
corespondent
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obținut note de 8, 9 și 10. I 
_ rezultate la fel de frumoase • 
pot‘mîndri și studenții anului] 
secția ExDloatări miniere, care • 

susținute pî- ] 
180 de note I 

i

EXAMENE Seara de odihnăȘI REZULTATE
Sesiunea de examene de la In

stitutul de mine din Petroșani con
tinuă. Pretutindeni, în săli, cămine 
și în bibliotecă este o atmosferă 
de studiu intens. Se cunosc deja 
și unele rezultate. Unii se bucură, 
alții...

Cu studentele Paicu Georgeta și 
Pop Augusta din anul II preparare, 
m-am întîlnit tocmai cînd ieșeau 
din sala de examene. Erau bucu
roase și... aveau de ce. Fiecare din 
ele avea acum cîte două note de 
10 în această sesiune. La exame
nul de Chimie analitică și tehno
logia analizelor, întregul an II a 
obținut un frumos succes. Din cei 
20 de studenți, cît numără anul, 
14 au <

Cu rezultate la fel de frumoase 
se | .
IV, secția Exploatări miniere, care 
la cele trei examene 
nă acum au obținut 
peste opt, ceea ce înseamnă 64 la 
sută note foarte bune din totalul 
celor primite. Dintre studenții a- s 
cestui an, care au obținut rezulta- | 
te deosebite în 
remarcăm pe 
dașcă Qnisim, Popescu Petru cu 
cîte trei note de 10 și 
cu două note de 10 și un 9.

O constatare îmbucurătoare : pre
zentarea în număr mare a studen
ților la examene. La toate exame
nele, programate pînă la data de 
27 ianuarie a. c„ 
tului de mine s-au 
procent 
superior 
nea de 
trecut.

pentru tineret

fost orga- 
de odihnă

la clubul

Florea, 
Costinaș 
că „se

în această sesiune, i 
Topliceanu Ioan, To- J 

i Petru cu j 
Timu Mihai J

I

I
I 

I

I
I
I

studenții Institu- 
prezentat în 

de 94,1 la sută, procent 
celui înregistrat în sesiu- 

iarnă a anului universitar

Din inițiativa comitetului - U.T.C. 
de la sectorul VIII al minei Ani- 
noasa. (secretar, Nedesca ...Gheor
ghe), sîmbătă seara, a 
nizată o plăcută seară 
pentru tineret.

Sala tineretului, de
muncitoresc din localitate, lumi
nată feeric cu proiectoare colora
te, împodobită cu serpentine și 
lampioane, a creat o ambianță 
caldă, plină de voioșie ceea ce a 
făcut ca cei peste 100 de tineri și 
tinere să petreacă o seară plăcu
tă. Tinerii Karacsony, 
Kurta, Iacob, Ionascu,

. și-au exprimat părerea,
simt foarte bine", „ar dori să se 
organizeze cîț mai des asemenea 
seri" și că „la Aninoasa poate, și 
trebuie, să se organizeze o orches
tră a tineretului", •

La. ambianța tinerească au con
tribuit- în egală măsură orchestra 
—- -formată numai din tineri — 
jocurile de societate organizate.

Acțiunea care a avut loc la A- 
ninoasa dovedește că atunci cînd 
există preocupare, cînd organele 
de conducere ale organizațiilor 
U.T.C. se consultă cu tinerii, cînd 
e bine gîndită și - pregătită, o ast
fel de acțiune reușește cu succes. 
Bine ar fi dacă inițiativa tineri
lor de ,1a sectorul VIII al minei 
Aninoasa ar fi preluată și de alte 
organizații 
U.T.C. din

Consider 
acțiuni ar
îndeaproape de către 
sindicatelor și conducerile cluburilor, 
mai ales în ceea ce privește asi
gurarea bazei materiale — ceea 
ce are o importanță hotărîtoare 
în reușită.

ION MIHOLCEA
secretar al Comitetului orășenesc

U.T.C. Petroșani

de bază și comitete 
Valea Jiului.
că în viitor, asemenea 
trebui sprijinite mai 

comitetele

RADU VRANĂU
sludent I.M.P.

AGENDA ELECTORALA felul în care-și întreține gos
podăria.

Cîțiva 
dintre gospodarii 
comunei Iscroni

s-au ținut în . marea 
a circumscripțiilor, 
au propus ‘ drept 

de deputați pe cei 
gospodari ai trebu-

Adunările pentru desemna
rea de candidați în alegerile 
pentru sfaturile populare co
munale
majoritate 
Cetățenii 
candidați 
mai buni
rilor obștești,. de numele că
rora sînt. legate 
au avut loc în 
Jiului în ultimii 
muna Iscroni au 
drept candidați
în sfatul popular 
podari. Vom vorbi doar 
patru dintre ei.

înnoirile ce 
satele Văii 
ani. In co- 
fost propuși 
de deputați 
45 de gos- 

de

ieșitBULE-A DUMITRU a 
cam de multișor la pensie. 
Și-a făcut omul, pe deplin da
toria în muncă... Deși' nu mai 
e angajat, are totuși destule 
treburi. E doar secretarul or-

ganizației dfe partid din co
mună, asesor popular, eviden
țiat pentru activitatea rodni
că si membru în comisia de 
împăciuire. Aceste funcții ob
ștești îi. cer desigur muncă. 
Și totuși nu există acțiune 
obștească de înfrumusețare a 
comunei 
prezent, 
tățile de 
mitru a 
candidat
putați în sfaturile 
ce vor avea loc la

la care el să nu fie 
De fapt pentru cali- 
gospodar, Bulea Du- 
fost propus din nou 
în alegerile de de- 

populare 
5 martie.

MUCENIC PETRU - a fost 
propus candidat în alegerile 
de deputați în sfaturile popu
lare comunale ținîndu-se sea
ma de calitățile lui de orga
nizator al acțiunilor obștești, 
pentru ținuta sa morală și 
conștiinciozitatea în muncă. 
Numărul mare al acțiunilor 
obștești întreprinse de el pen
tru îngrijirea pășunilor și 
multe altele, i-au atras stima 
și respectul cetățenilor care 
l-au propus • cu căldură drept 

alegerile 
> martie

candidat al lor în t 
de deputați de la 5 
a. e.

are cali-BURLEC BĂLOI
tăți de gospodar asemănătoa
re cu ale lui Marcu Dumitru. 
Trebuie reparat un drum, un 
podeț, curățate șanțurile, ori 
amenajată o zonă verde, el 
îi mobilizează pe cetățeni cu 
vorba dar mai ales cu fapta.

— Ii susținem candidatura
— au arătat cei care au luai 

. ■cuvîntul cînd a fost propus
— fiindcă întotdeauna a fost 
în fruntea acțiunilor de în
frumusețare a comunei
apoi avem ce învăța și din

. Și

e un 
De nu-

MARGU DUMITRU 
om harnic șt priceput, 
mele lui e legată construirea 
unei stîni în. munte, construi
rea de punți peste Jiu șl 
multe alte lucrări de interes 
obștesc — ne relatează preșe
dintele sfatului popular din 
comună. Despre munca lui 
rodnică vorbește insigna de 
fruntaș în gospodărirea sate
lor și faptul că a fost propus 
din nou candidat de deputat 
în sfatul popular al comunei.
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SPORT•SPORT SCHI

Locul VII în „Cupa României"

SPORTIVI CU CARE NE MÎNDRIM

Maestrul sportului CIORTAN 
LEONTIN, multiplu campion 
national de navomodelism, res
ponsabilul secției de navomo- 

delism Preparafia Petrila

Maestrul sportului CSASZAR 
FRANCISC, de două ori con
secutiv campion republican Ia 

„teleghidate"

Navomodelismul din
fruntaș pe țară

Dacă jocurile cu mingea — fot
balul, handbalul, voleiul, basche
tul — sînt binecunoscute în Va
lea Jiului, navomodelismul nu 
prea este. Puțini știu că pe pla
iurile noastre de munte activează 
una din cele mai bune echipe de 
navomodelism din țară — Prepa
rata Petrila, puțini știu că trei 
dintre componenții, săi sînt maeș
tri ai sportului, titlu cu ca
re putini sportivi din Valea 
Jiului se pot mîndri. Cei trei 
pe care îi vedeți în fotografii 
sînt: desenatorul tehnic de Îs 
U.P.D. Petroșani, Ciortan Leontin, 
lăcătușul de la S.C.S.M. Petroșani, 
Kiss Tiberiu și electricianul de la 
preparația Coroeștj, Csaszar Fran- 
cisc.

Și încă un „amănunt", echipa de 
navomodelism Preparația Petrila 
este de patru ani consecutiv cam
pioana tării, performanță ce nu 
stă în posesia multor formații spor
tive din țară. Ultimul titlu l-a 
obținut în 1966 cînd pe pitorescul 
lac din parcul Bucov din Ploiești, 
componenții formației petrilene au 
ocupat locuri fruntașe, devenind 
și campioni republicani indivi
duali. La această a X-a ediție a 
campionatului republican de navo
modelism au participat 50 de con- 
curenți eu peste 60 de navemo- 
dele — teleghidate, autopropulsate, 
hidroglisoare, veliere. De un deo
sebit succes s-a bucurat întrece
rea „teleghidatelor". La această 
probă, conducîndu-și de pe mal 
mica navă printr-o stație de con
cepție și construcție proprie, na- 
vomodeiistul petrilean Csaszar 
Francisc. a ocupat primul loc și 
deci titlul de campion republican 
pentru a doua oară consecutiv. 
Locuri fruntașe și titlurile de cam
pioni republicani le-au revenit și 
navomodeliștilor petrileni Ciortan 
Leontin la hidroglisoare viteză 
clasa Aș-5 cmc și clasa Ar 2,5 cmc 
și Kiss Tiberiu tot la glisoare vi
teză clasa Aa-10 cmc.

Decj anul 1966 a adus neobosi- 
ților navomodeliști de la Prepara
ția Petrila multe satisfacții. După 
un deceniu de intensă activitate, 
coordonată cu pasiune și price
pere de maestrul sportului Cior
tan Leontin. echipa cîștigă pentru 
a patra oară consecutiv titlul de 
campioană republicană, iar Csas
zar Francisc și Kiss Tiberiu pri
mesc binemeritatul titlu de maes
tru al sportului- In urma 
concurs special urmat la 
rești cei trei maeștrj ai sportului 
sînt azi și trei buni antrenori. Tot 
în 1966 doi dintre navomodeliștii 
petrileni au participat la prima 
confruntare internațională în acest

unui
Bueu-

Vata Jiului

pe. Echipa României, din care 
au făcut pgrțe și Ciortan Leontin 
și Csaszar Francisc a ocupat lo
cul IV, întrecînd echipe cu pre
tenții.

Acest colectiv de navomode- 
liști, modest și harnic, lipsit u- 
neori de cele mai bune condiții 
de pregătire, dar care merită toa
te felicitările pentru rezultatele 
remarcabile obținute pînă în pre
zent, poate servi ca exemplu mul
tor formațU sportive din Valea 
Jiului.

Aurel SLABII

A S8-a ediție
a campionatului european 

de patina] artistic

de patinaj artistic se va 
între 31 ianuarie și 3 

la Liubliana și va reuni 
de patinatori și patina- 
17 țâri: Anglia, Austria,

BELGRAD 30 (Agerpres). ■ Cea 
de-a 58-a ediție a campionatelor 
europene 
desfășura 
februarie 
peste 100 
toare din
Danemarca, Elveția, Franța, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Republi
ca Federală a Germaniei, Italia, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Româ
nia, Suedia, U.R.S.S,, Ungaria, Iu
goslavia. Pe probe, partjcipanții 
sînt repartizați după cum urmea-

Oră de educație 
fizică la Grupul 
școlar minier din 

Petroșani

Pe pîrtiile de la Predeal s-a des
fășurat primul concurs oficial de 
schi dotat cu „Cupa României".

La acest concurs, Valea Jiului a 
fost reprezentată de 7 sportivi ca
re, tinînd seama de valoarea con- 
curenților, s-au prezentat onorabil. 
Cel mai bine s-a comportat elevul 
Mihut Victor de la Școala sportivă 
de elevi Petroșani. Goncurînd la 
probele slalom special și slalom 
uriaș, el s-a clasat pe locul VI, 
respectiv VII. La seniori, Bîrlida 
Dumitru de la Parîngul Petroșani 
a ocupat locul IX Ia slalom uriaș

Pe pîrfia de la
Sîmbătă 28 și duminică 29 ia

nuarie, pe pîrtia de la Straja — 
Vulcan a-a desfășurat 
concurs regional 
de fond juniori 
feta din cadrul 
rășenesc.

primul 
de biatlon, proba 
și seniori și țta- 
campionatului

S3

la proba ele

desfășura pe
Tivoli, unde

ză; 25 la Individual feminin, 
la individual masculin, 35 la pro
ba de perechi și 19 
dans.

întrecerile se vor 
gheata patinoarului 
au avut loc anul trecut meciurile 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață.

România, care participă pentru 
prima oară la campionatul euro
pean feminin individual, este re
prezentată de tînăra patinatoare 
Elena Moiș, în virată de numai 
14 ani, 

și locul X la slalom special. Bine 
au concurat și Niță Gheorghe de 
la Energia Paroșeni — locul VII 
la slalom special, Velovan Gheor
ghe de la Minerul Lupeni — locul 
IX la slalom uriaș și Marinescu 
Gheorghe tot de la Minerul Lupeni.

O bună contribuției la obținerea 
locului VII de către schiorii Văii 
Jiului la concursul amintit au a- 
dus-o tinerele Sicht Ana' de la Mi
nerul Lupeni și Keltz Lidia de la 
Energia Paroșeni,

S. BĂLOI
activist C.S.O. Petroșani

Schiorii de la Energia Paroșeni 
și-au reafirmat și de data a 'ea sta 
buna comportare avută în între
cerile anterioare. După o luptă 
strînsă, ei au cucerit locul 1 pa 
echipe la proba de biatlon. Pe lo
cul II s-a clasat echipa Școlii 
sportive din Petroșani, iar pe lo
cul UI echipa Minerul Lupeni. la
tă cîștigătorii la proba de fond ; 
3 km junioare : Imling Maria; II. 
Becsag Margareta, ambele de Ia 
Energia; RJ. Vith Ildico, Minerul; 
5 km junioare: I. Sicht Iuliana, 
Mlneruli II. Medrea Florica, Ener
gia; Ml. Rusan Paula, Școala spor
tivă; 10 km juniori: I. Tbrlk Io
sif, Energia: II. Kalman Dlcniaie, 
Școala sportivă; III. KAvari Ale
xandru, Energia; 15 km seniori:
I, Lupaș Gheorghe; II. Peter Aron, 
ambii de Ia Energia; III. Peter Io
sif; IV. Vith Wilhelm, ambii de 
la Minerul; ștafeta 3x5 km ju
niori : I. Școala sportivă de elevi;
II. Energia; III. Minerul; IV. ȘeOU- 
la sportivă II; ștafeta 3x3 km ’Ju
nioare : I. Minerul; II. Energia.

ANGER ANDREI
activist C.S.O. Petroșani

Maestrul sportului KISS TIBE
RIU, campion republican pe 

1966 la hidroglisoare viteză

sport. Este vorba de concursul de 
navomodele desfășurat la Terno
pol (R.S.S. Ucraina), concurs la 
care au participat șapte echi-

Lotul de navomodelism al României, participant la concursul inter
național de la Ternopol (R.S.S. Ucraina). De la stingă la dreapta: Cior
tan Leontin (Preparația Petrila), Romanescu Vsevolod (Flacăra I.D.T. Bu
curești), Bobocel loan (antrenor federal), Bardoș Neagu (Flacăra I.D.T. 
București) și Csaszar Francisc (Preparația Petrila). t

Etapa întîi a „Cupei Minerului" 
ediția 1967

Sala de sport din Lupeni a găz
duit recent prima gală de box a 
anului dotată cu „Cupa Minerului".

Cei 24 de boxeri, reprezentanți 
ai secțiilor de box din cadrul a- 
sociațiilor sportive Minerul Lu
peni, Jiul Petroșani și Minerul 
Vulcan și-au verificat cu acest 
prilej stadiul de pregătire înain
tea etapelor orășenești a campio
natelor republicane de juniori și 
seniori, au acumulat puncte pre
țioase pentru etapa a Il-a (finală) 
a competiției dotată cu „Cupa 
Minerului".

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : Narița Petru (M.L.) b.p. 
Sas Ioan (J); Dan Constantin (J) 
b-p. Popescu Ștefan (M.L.); Ivă- 
nuș Ioan (M-L,) b.p. Petrescu Pe
tre (J); Pasitoniu Petre (M. L) 
b.p. Pîrlici Traian (J); Sărăcin Ni
colae (M.L.) b.ab. Tătaru Petru 

(J); Onisie Ioan (M.V.) b.p. Țîrcă 
Sergiu (M.L.); Berințan Tudor (J) 
b.p. Dragotă Gheorghe (M.L.),- Dră- 
ghlci Petru (M.V.) b.p. Țol Mircea 
(M.L); Moldovan Tudor (M.L.) b.p. 
Ghenea Gheorghe (M.L.); Cretu 
Grigore (M.L.) b,p. Bucur Traian 
(M.L.); Gardan Vașile (M.L.) b.p. 
Curta Octav (M.L ).

S-au evidențiat boxerii Narița 
Petru, Sărăcin Nicolae, Dragotă 
Gheorghe, Ivănuș loan (M.L.), Dan 
Constantin (Jiul), Onisie loan 
(MV.).

La reușita galei au contribuit 
antrenorii Barbu Nicolae (Minerul 
Lupeni), Pop Vasile (Jiul) și acti
viștii C.S.O. Petroșani Brezoianu 
Dumitru și Zarculea Vasile.

Etapa a Il-a (finală) a acestei 
competiții va avea loc în ziua de 
31 iulie a. c. la Petrila.

A. S.

PwmiiI iotmiiir amltale 
ale fotbaliștilor din lupeni

Fotbaliștii de la Minerul Lu- 
peni, ocupanții locului 11 in cla
samentul campionatului categoriei 
B, seria a Il-a, sînt hotărîți ca la 
reluarea campionatului să dea mai 
multă satisfacție înflăcăraților lor 
suporteri. Ultima parte a progra
mului lor de pregătire constă din- 
tr-o serie de întîlniri cu echipe 
din categoriile B, C și din cam
pionatul regional.

Iată programul acestor întîl
niri : 5 februarie la Vulcan cu Mi
nerul; 12 februarie la Lupeni cu 
A. S. Cugir; 16 februarie la Lu
peni cu Aurul Zlatna; 19 februarie 
la Cugir cu formația A. S. Cugir; 
21 februarie Ja Alba cu Arde
leana; 23 februarie la Zlatna cu 
Aurul; 26 februarie la Lupeni cu 
Electroputere Craiova: 12 martie 
la Craiova cu Electroputere.

Intilnirile programate au un 
dublu scop : verificarea potenția
lului echipei în vederea reluării 
campionatului și în vederea jo-u- 
lui de Ia 5 martie cînd va întîlni 
la Lupeni pe Metalurgistul Bucu
rești în cadrul ’„Cupei României".



3

APORTUL SINDICATELOR LA PEtfECTIONftREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE —
RIDICAT PE O TREAPTĂ SUPERIOARĂ

n o t a * Problema insolubilă ?

(Urmare din pag. 1)

dițiilor de trai, apărării vieții 
și sănătății oamenilor muncii. 

Mijloacele bănești alocate pentru 
protecția muncii au asigurat pe 
deplin baza materială pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, ușurarea efortului fi
zic, evitarea pericolului de acci
dentare și îmbolnăviri profesio
nale.

Rezultatele obținute în domeniul 
protecției muncii nu sînt însă pe 
măsura eforturilor și condițiilor 
create, a mijloacelor' băneșțr 
cate de către statul nostru, ue 
așemenea, numărul îmbolnăvirilor 
profesionale este în creștere. Peși 
cu ocazia diferitelor ședințe la ni
velul ministerelor, al direcțiilor 
generale și întreprinderilor se sta
bilesc multe măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, acestea nu sînt urmă
rite consecvent.

Anul acesta avem sarcini deo
sebit de mari, dar, așa cum a re
ieșit din adunările de dezbatere a 
planului pe anul J967, există ga
ranția că ele sînt pe deplin reali
zabile.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul CON
STANTIN DRĂGAN, care, după 
ce a transmis participanților Ia 
plenară un salut călduros în nu
mele Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a arătat că recenta 
ple îră a C.C. al P.C.R. a dezbă

Bm cuvîntul unor 
la plenară

Organizația de sindicat de la mi
na noastră s-a străduit, și a reu
șit, să aducă o contribuție substan
țială la realizarea principalilor in
dicatori economici, a spus toy. 
FEIER NICOLAE, președintele co
mitetului sindicatului de la E. M. 
Anjnoasa. Ceea ce n-am reușit în
că -este să determinăm toate sec 
toarele și brigăzile spre a-șl Înde
plini in mod ritmic sarcinile de 
plan. Cauza acestui neajuns esțe 
că nu s-au creat condiții cores- 
punzătoare de lucru tuturor bri
găzilor, prin aprovizionarea cu ma
teriale și piese de schimb, plasa
rea posturilor in abataje după ne
cesități. In urma dezbaterii sarci
nilor de plan, ca urmare a propu
nerilor prezentate, aceste deficlen 
țe sînt pe cale de a fi lichidate, 
fiind în atenția conducerii admi
nistrative, iar sindicatul sprijină în 
mod f operativ acțiunile ce se între
prind în acest scop, al asigurării 
unor condiții optime de muncă ’a 
toate locurile de muncă din sub
teran.

★
Cu toate realizările obținute in 

îndeplinirea principalilor indicatori 
de plan ai combinatului, arăta tov.

. ILIESCU GHEORGHE, director teh
nic al C.C.V.J., există încă o se
rie de rezerve nevalorificate, a 
căror mobilizare poate contribui 
în viitor Ia îmbunătățirea întregii 
noastre activități economice. Prin
tre acestea se numără: realizarea 
ritmică a planului de către toate 
brigăzile, sectoarele și schimburi
le, întărirea disciplinei și folosirea 
rațională a forței de muncă, elimi
narea defecțiunilor organizatorice 
și tehnice din procesul de produc
ție, exploatarea la întreaga capa
citate a utilajelor și mașinilor din 
dotare.. Crlticile ce ne,au fost adre
sate în acest sens de plenară sînt 
juste și conducerea combinatului 
se va strădui să lichideze intr-un 
timp cit mal scurt lipsurile arătate 
in raport.

★
Mina Lupeni a încheiat anul 1966 

cu o depășire de 25 000 tone de 
cărbune și a obținut frumoase 
realizări și la alți indicatori eco
nomici, spunea Iov ILIE PETRU, pre
ședintele Comitetului sindicatului 
minei Lupeni. Organizația noastră 

tut și aprobat planul de stat pe 
1967 făcînd o amplă și profundă 
analiză a dezvoltării economiei na
ționale, stabilind principalele o- 
biecțive ale activității de viitor. 
Realizările de seamă obținute de 
poporul nostru în anul trecut, a 
arătat vorbitorul, constituie o pu
ternică confirmare a justeței po
liticii partidului nostru, dovedesc 
entuziasmul șt capacitatea crea
toare a întregului nostru popor, 
hotărîrea fermă de a îndeplini cu 
cinste mărețele sarcini trasate de 
partid.

Planurile de dezvoltare ale a- 
nulul 1967 cer un efort susținut 
din partea tuturor. In acest scop, 
activitatea viitoare va trebui con
centrată îndeosebi spre: valorifi
carea și punerea în evidență a re
zervelor, creșterea productivității 
muncii și a eficienței economice; 
transformarea întreprinderilor ca
re lucrează cu pierderi planificate 
în întreprinderi rentabile; folosi
rea rațională a utilajelor și fon
dului de timp; înlăturarea avari
ilor și a accidentelor.

In lumina acestor sarcini, în a- 
tenția uniunii trebuie să stea or
ganizarea superioară a producției, 
folosirea rațională a tuturor mij
loacelor din dotare, a materiilor 
prime și materialelor.

O rezervă importantă care con
duce la creșterea productivității 
muncii, la sporirea eficacității o 
conomice a întreprinderilor, la 
care sindicatele trebuie să-și aducă 
o contribuție substanțială, o con- 

sindicală și-a adus din plin con
tribuția la acest succes prin întă
rirea disciplinei, sprijinirea acțiu
nii de ridicare a calificării, buna 
desfășurare a consfătuirilor de pro
ducție.

Adevărul este că și la noi în 
organizarea unor adunări sindicale 
se manifestă formalism, că împo
triva unor abateri de la disciplină 
nu s-a creat opinie de masă. Preo
cuparea noastră șe concretizează 
în prezent spre ridicarea rolului 
adunărilor lunare ale grupelor sin
dicatelor pentru ca acestea șă de
vină mai operative și mai eficiente. 
Vom acorda o importanță sporită 
rezolvării în termen a propuneri
lor ce se prezintă cu acest prilej.

★

Comitetul sindicatului nostru, a- 
răta tov. POHL ANTON, președin
tele comitetului sindicatului de la 
T.C.M.M. Petroșani, a pus accen
tul, in cadrul întrecerii socialiste, 
pe îmbunătățirea calității construc
țiilor și montajelor, creșterea pro
ductivității muncii și darea în func
țiune în termen a obiectivelor pla
nificate.

Ședințele de producție și adună
rile sindicale lunare au fost ținute 
la timp, a fost organizat un schimb 
de experiență la lotul Paroșeni, s-au 
organizat mai multe acțiuni pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit 
și a protecției muncii.

Lipsuri are colectivul nostru in 
domeniul creșterii productivității 
muncii, precum și la consumurile 
specifice ale unor materiale, consu
muri care au fost depășite. îndeosebi 
aceste aspecte vor sta în atenția co- 
miletului nostru în viitor, convinși 
fiind că astfel vom contribui la creș
terea eficienței activității economi- 
ce a șantierului nostru.

★
Seara, participant!! Ia plenară — 

delegați și invitați — au asistat 
la un reușit spectacol prezentat de 
artiști amatori din Petroșani, în 
sala mare a Casei de cultură. Și-au 
dat concursul formații de cor, bri
gadă artistică de agitație, dansuri, 
soliști vocali și instrumentiști. La 
sfirșitui spectacolului, artiștilor a- 
matori le-a fost oferit un coș cu 
flori.

stituie întărirea continuă a disci
plinei de producție și a muncii. 
Aceasta impune conducerii unită
ților, organizațiilor de partid și 
sindicale să lupte pentru crește
rea conștiinței oamenilor, a răs
punderii acestora pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor.

Se poate aprecia că în anul 1966 
a existat o preocupare mai mare 
din partea ministerelor și organe
lor centrale pentru prevenirea ac
cidentelor, fapt care a dus la mic
șorarea numărului de accidente. 
Merită subliniat aportul adus în 
acest sens de către Stația de cer
cetări pentru securitatea minieră 
din Petroșani. Totuși, deși acci
dentele au scăzut, numărul aces
tora este încă ridicat, Această sta
re de lucruri nu ne poate mul
țumi.

Lucrările plenarei, a arătat apoi 
tovarășul Constantin Uragan, au 
scos încă o dată în evidență ho
tărîrea lucrătorilor din ramura 
mine, geologie și energie electrică 
de a munci cu tot elanul și price
perea lor profesională pentru rea
lizarea și depășirea planului de 
producție pe anul 1967 și a anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Va trebui să existe m ri 
multă preocupare pentru îmbună
tățirea activității organelor și 
organizațiilor sindicale, a comita
telor sindicatelor. Comitetul u- 
niunii de ramură să stabilească 
sarcini concrete, să ridice pe o 
treaptă superioară întrecerea so
cialistă, să găsească și modahtăți 
pentru îmbunătățirea continuă a 
conținutului adunărilor lunare și 
a consfătuirilor de producție.

Conducerile administrative și co
mitetele sindicatelor trebuie să pri
vească cu toată răspunderea pro
punerile făcute cu acest prilej de 
muncitori și să Ie aplice în mod 
creator.

Sindicatele, prin natura meneii 
lor, trebuie să fie în permanentă 
legătură cu masele oamenilor 
muncii. Trebuie să fim mai re
ceptivi la problemele ridicate, 
la problemele de viată; numai așa 
vom sintetiza experiența maselor.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat că discuțiile purtate în ple
nară au fost fructuoase, că s-a 
dovedi® înțelegerea deplină a sar
cinilor trasate de Plenara C.C. 
al P.0.R. șî și-a exprimat convin
gerea că harnicii noștri mineri, 
energeticieni și geologi nu vor 
precupeți nici un efort pentru în
deplinirea sarcinilor pe 1967, con
tribuind cu întreaga lor pricepere 
de muncă la transpunerea in viață 
a sarcinilor trasate de partid sin
dicatelor.

TELEVIZIUNE
31 Ianuarie

18,00 Pentru cei mici ; A fost 
odată.,. „Ursul; veverița 
și jderul" de Eugen 
Jianu. Desenează Iurie 
Darie.

15.20 Pentru tineretul școlar; 
1 001 de întrebări.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară;
19.20 Buletinul meteorologic.
19,23 Recital poetic: Pastel de 

iarnă,
19,35 Intermezzo coregrafic cu 

balerinii Adele Oroșz ș; 
Viktor Rona (R. P, Un
gară).

20,00 Filme de animație. Emi
siune realizată în colabo
rare cu Arhiva națională 
de filme.

20,30 Seară de teatru : „Doam
na lui Ieremia" de Nico- 
lae Iprga. In pauze: Poș
ta televiziunii. Filmul do
cumentar : „Orizont ști
ințific" nr. 8 realizat de 
Studioul „Al. Sabia".

23,00 Telejurnalul de noapte
23,10 închiderea emisiunii,

Intrînd în magazinul de produse 
industriale din centrul Aninoasri, 
ai imaginea unei aglomerări de 
mărfuri în care chiar un inițiat cu 
greu se poate descurca. Articole 
de menaj și de fierărie se confrun
tă intr-un spațiu restrins cu apa
rate de radio, mașini de spălat. 
Flori artificiale și reșouri, diferite 
servicii de sufragerie și tot fdui 
de alte mărfuri dispută spațiul res- 
trîns al magazinului.

De ce acest tablou ?
Pentru că dorința lucrătorilor 

magazinului de a asigura o bună 
aprovizionare a localității cu ase
menea produse, se lovește de lipsă 
unei magazii de mînă. Așa se face

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ
PETROȘANI

Face imediat următoarele angajări:

— ȘEF SERVICIU FINANCIAR, Condiții: Studii superioare e- 
conomice și o vechime de 6 ani sau studii medii și o vechime 
de 8 ani.

—• ȘEF BIROU PREȚ COST. Studii superioare economice fi 
o vechime de 4 ani sau studii medii și o vechime de 6 ani.

— TEHNICIAN I MECANIZĂRI. Studii corespunzătoare tehni
cității și o vechime de 5—6 ani.

— TEHNICIAN APROVIZIONARE I. Studii corespunzătoare 
tehnicității și o vechime de 5—6 ani,

— TEHNICIAN I PROTECȚIA MUNCII. Studii corespunzătoare 
tehnicității Și o vechime de 5—6 ani.

CEI INTERESAȚI SE VOR ADRESA I. F. PETROȘANI, SERVI
CIUL PERSONAL.

Unitatea l. L. L. Petroșani
► Execută prestafii de serviciu 

de dezinsecție și deratizare.
Lucrările se efectuează pe bază de contract și comenzi. Se 

folosesc substanțe chimice, garantindu-se eficacitatea lor.

Cei interesați se pot adresa sectorului I.L.L. Petroșani, str 
Mihai Eminescu nr. 27.

PROGRAM DE RADIO
1 februarie

PROGRAMUL I; 6,25 Program
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Marșuri sportive; 7,30 
Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 „Mult mi-e dragă ta
ra mea" — emisiune de cîntece și 
jocuri; 8,25 MOMENT POETIC; 
8,30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Jo
curi populare; 9,45 Recital de har
pă Lily. Laskine; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Program de cîn
tece; 10,15 Soliști și formații artis
tice de amatori; 10,30 EMISIUNE 
LITERARA PENTRU ȘCOLARI;
11,20 Limba noastră; 11,30 „Prin 
marile capitale" — muzică ușoară,- 
11,45 Melodii populare interpreta
te de Dumitru Sopon și Nicolae 
Băluță; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI;
12,10 Cîntă corul Ansamblului de 
stat din Baia Mare; 12,25 Fragmen
te din opera „Secretul Suzanei" de 
Wolf Ferrari; 12,45 Suite de com
pozitori români; 13,15 Cîntă Luigi 
Ionescu; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat;

CINEMATOGRAFE
1 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Warlok; Republica: Partizanii în 
CÎtnpie; PETRILA : Steaua baletului; 
LIVEZENI: Decorații pentru copiii 
minune,- GRIVIDIA: întuneric în 

că pentru cumpărător nu rămiM 
decît un culoar îngust, străjuit de 
lăzi, aparate electrotehnice și ma
șini de spălat ambalate etc.

De mult s-a pus problema unei 
magazii de mînfi pentru acest ma
gazin. S-a pus, dar așa a rămas. 
Este oare • imposibil pentru sfatul 
popular comunal și O.C.L. Produse 
Industriale" ca în aceeași clădire 
cu magazinul să elibereze o încă
pere pentru magazia de - mînă 7 
Pentru că, în actualele condiții, nu 
pot fi unite la un loc o bună apro
vizionare, cerințele ce se impun 
prezentării mărfurilor și buna de
servire a cumpărătorilor, Si-i sin
gurul magazin de acest fel din A- 
nlnoasa.

14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,03 
Sport; 14,15 Din discoteca noastră 
— muzică ușoară; 15,00 Cîntece și 
jocuri populare; 15,20 Anunțuri și 
reclame,- 15,30 Caleidoscop muzi 
cal; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Inter
pret cunoscuți: Dorina Drăghici 
și Claudio Villa; 16,30 O poveste 
pentru voi, copii; 16;40 Animatori 
ai muzicii corale: Nicolae Ursu;
17,10 CADRAN CULTURAL; 17,30 
Muzica și literatura; 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI,- 18,03 TRIBUNA RA
DIO : REZERVELE INTERNE — O 
NOȚIUNE DINAMICĂ; 18,15 Va
rietăți muzicale; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ; 20,3Q Con
cert de melodii românești (partea 
a Ii-a); 21,00 Melodii-magazin; 
21,45 Rapsodia română de Ciprian 
Porumbescu; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,38 
Madrigale de Clement Jannequin; 
22,53 Muzică ușoară,- 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

plină zi; PAROȘENI: Casa noastră; 
LUPENI — Muncitoresc: Joe Li
monada; BÂRBĂTENI : Duminică ia 
New York; URICANI: Old Șha 
terhand.
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Ministrul afacerilor externe 
al României a sosit la Bonn

BONN 30. Trimișii speciali A- 
gerpres, N. Ionescu și P. Stănces- 
cu transmit: Luni la amiază, a 
sosit la Bonn ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu. Pe 
aeroportul Koln-Bonn, erau arbo
rare drapelele de stat ale celor 
două țări. Oaspetele român și per
soanele care îl însoțesc au fost în- 
tîmpinați. de Willy Brandt, vice
cancelar și ministru al afacerilor 
externe al Republicii Federale a 
Germaniei, de dr. Ruoto director și 
de alți înalți funcționari din Mi
nisterul afacerilor Externe. Au 
fost de față Erich Stratling, șeful 
misiunii comerciale a Republicii 
Federale a Germaniei la Bucu
rești, precum și numeroși ziariști.

Au fost de asemenea, prezenți 
Mircea Năstase, șeful reprezentan
ței comerciale a Republicii Socia
liste România în R.F.G. și cola
boratorii săi.

Vicecancelarul W. Brandt a sa
lutat pe ministrul de externe ro
mân și i-a urat bun sosit. In a- 
ceastă vizită, a spus el, văd o va
loroasă confirmare a faptului că 
raporturile dintre cele două state 
ale noastre se îmbunătățesc con
tinuu. In continuare W. Brandt a 
exprimat satisfacția în legătură 
cu convorbirile care vor avea loc

Vizita tovarășului 
Gheorghe Cioară în Franfa

PARIS 30. — Corespondenții A- 
gerpres, Al. Gheorghiu și G. Das- 
cal,' transmit: Ultima etapă a că
lătoriei în provincie a ministrului 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Cioară, și a persoanelor care îl în
soțesc, a fost consacrată vizitării 
instalațiilor uzinelor Schneider- 
Creusot (S.F.A.C.) aflate la Creusot 
(departamentul Șaone et Loire).

Oaspeții români au vizitat, de 
asemenea, Muzeul Creusot, care 
prezintă istoria uzinelor de la 
constituirea lor, în 1782. Aici se 
poate vedea și macheta viaductu
lui de la Borcea (România) con
struit în 1893 de Uzinele Schnei- 
der-Creusot.

Direcția societății a oferit un 
dejun în onoarea lui Gheorghe 
Cioară și a persoanelor care îl în
soțesc. Au participat Jean Claude 
Servan-Schreiber, deputat, mem
bru al Comisiei pentru afaceri ex
terne a Adunării Naționale Fran
ceze, și alte persoane oficiale. In 
cursul dejunului desfășurat într-o 
atmosferă călduroasă, au fost ros
tite toasturi.

Luni seara oaspeții români s-au 
întors la Paris. Convorbirile cu

Cercetări asupra 
catastrofei de la

KAPE KENNEDY 30 (Agerpres). 
Comisia de anchetă instituită pen
tru a analiza împrejurările acci
dentului de la Cape Kennedy, -în 
urma căruia cosmonauții Virgil 
Grissom, Edward Withe și Roger 
Chaffee și-au pierdut viața în 
momentul cînd experimentau func
ționarea cabinei spațiale „Apollo- 
1“ pe rampa de lansare, își con
tinuă cercetările. Pînă în prezent, 
comisia nu a dat publicității nici 
un comunicat. Lucrările comisiei 
se desfășoară în cel mai strict se
cret. Se știe numai că experții au 
audiat mai mulți martori, dar de
pozițiile lor nu corcordă in ce pri
vește problema capitală a furni
zării curentului electric cabinei 
spațiale in momentul catastrofei. 
Directorul programului „ Apollo", 
generalul Samuel Phillips, afirmă 

subliniind că acestea servesc in
teresele ambelor părți, slujesc 
totodată destinderii și asigurării 
păcii în lume.

Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România a exprimat mulțumiri 
pentru cuvintele cordiale cu care 
a fost întîmpinat.

El a subliniat politica guvernu 
lui român de dezvoltare a rela
țiilor între toate statele fără deo
sebire de orînduirea lor socială.

Așteptăm convorbirile noastre, 
a spus ministrul român, cu inte
res și cu încrederea că vom reuși 
să găsim noi căi și mijloace pen
tru intensificarea relațiilor reci>- 
proc avantajoase dintre Republicai 
Socialistă România și Republica 
Federală a Germaniei, în intere
sul celor două state, în interesul 
securității și păcii în Europa și 
în întreaga lume.

In cursul după-amiezii, la Mi
nisterul Afacerilor Externe au în
ceput convorbirile oficiale intre 
ministrul de externe român și mi
nistrul de externe vest-german.

Seara, la Hotel Godesburg, din 
localitatea balneară Bad-Godes- 
berg, aflată în apropierea Bonn
ului, Willy Brandt a oferit un 
dineu în cinstea oaspetelui român 
și a persoanelor care-1 însoțesc.

conducători ai economiei franceze 
vor continua marți și miercuri în 
capitala Franței.

Un viguros curent împotriva 
sondajelor premierului Wilson

LONDRA 39 (Agerpres). — In 
rîndul Partidului laburist britanic 
se manifestă un viguros curent 
împotriva actualelor sondaje efec
tuate de premierul Wilson în ve
derea aderării Angliei la Piața 
comună. Cel mai eminent repre
zentant al acestui curent este chiar 
președintele grupului parlamentar 
laburist, Emanuel Shinwell, care în 
ultimele zile a avut numeroase 
altercații, în cadrul unor reuniuni 
neoficiale ale conducătorilor labu
riști, cu primul ministru și cu 
ministrul de externe. El a înce
put acum să-și manifeste dezapro
barea și în public. „După păre
rea mea, intrarea în Piața comu
nă ar fi împotriva intereselor Marii 
Britanii, a declarat Shinwell în 
Parlament. Această țară mîndră ar 
fi lăsată, ca membră a Pieței co-

cauzelor
Cape Kennedy

că aceasta era alimentată prin 
circuitul intern, in timp ce alte 
personalități de la Cape Kennedy 
pretind că cabina spațială era le
gată de circuitul electric extern. 
Unii experți consideră că dispozi
tivul de securitate al cabinei a 
avut o defecțiune: o legătură a 
rămas deschisă, circuitele extern 
și intern au funcționat simultan 
și această supraîncărcare a pro
vocat scînteia, care a declanșat ■ 
explozia oxigenului pur pe care 
îl respirau cosmonauții.

Potrivit martorilor oculari, vio
lența incendiului din cabina „A- 
pollo" a provocat distrugerea com
pletă a scaunelor pe care se aflau 
cei trei cosmonauți. Aceștia din 
urmă au fost calcinați, înainte ca 
să-și poată da seama ce s-a în- 
timplat.

FRANȚA
Liberalizarea 
tranzacțiilor financiare 
tu țările străine
PARIS — Corespondentul Ager- 

pres. Al. Gheorghiu, transmite : 
Incepînd de la 31 ianuarie în 
Franța intră în vigoare legea, prin 
care se liberalizează tranzacțiile 
financiare cu țările străine. Po
trivit acestei legi, francul devine 
convertibil, fără restricții, în orice 
monedă străină. Aurul și valorile 
mobiliare vor putea fi importate 
sau exportate în mod liber. Im
porturile străine în Franța și ex
porturile vor fi astfel1 mult înles
nite.

Protocol comercial semnat 
de R. P. Polonă 
și R. P. D. Coreeană

PHENIAN 30 (Agerpres). — In 
urma convorbirilor câre au avut 
loc recent la Phenian între dele
gațiile comerciale ale R.P.D. Co
reene și Poloniei, a fost semnat 
un protocol cu privire la schim
burile de mărfuri și plăți între ce
le două țări. Potrivit protocolului 
R.P.D. Coreeană va livra Poloniei 
diferite mașini-unelte, unelte, 
fluor, talc, oțel dur, porțelanuri, 
textile, iar Polonia va exporta în 
Coreea mașini pentru industria 
carboniferă, instalații pentru pro
ducția de ciment, mașini-unelte. 
instalații portuare, instrumente 
de măsurat.

mune, la bunul plac al unei au
torități supranaționale europene, 
și noi am pierde dreptul de a de
cide propria noastră politică ex
ternă, de apărare și economică". 
El și-a exprimat convingerea că 
modul în care se desfășoară actua
lele sondaje este „umilitor" pentru 
Anglia. „Marea Britanie poate și 
trebuie să stea pe propriile ei pi
cioare. Sîntem încă o țară mare 
cu un viitor mare" a spus el.

Robert Baker a fost acuzat de fraude 
fiscale, furturi și escrocherii

WASHINGTON 30 (Agerpres). — Robert Baker, fostul secretar 
al majorității democrate din Senatul S.U.A., a fost găsit duminică 
vinovat de juriul unui tribunal federal din Washington pentru acu
zațiile de fraude fiscale, furturi și escrocherii. împotriva lui au fost 
reținute șapte capete de acuzare pentru care Baker este pasibil de o pe
deapsă pînă la 48 de ani închisoare și o amendă de 47 000 dolari. Apără
torii lui au declarat că vor face apel „chiar pînă la Curtea Supremă 
dacă va fi necesar".

Procesul lui Robert Baker a avut un mare ecou în cercurile po
litice din Washington deoarece acuzatul a întreținut, timp de mulți 
ani, relații foarte strînse cu numeroși senatori, îndeosebi cu senatorul 
Lyndon Johnson, actualul președinte al S.U.A. De altfel, el fusese de
semnat de către Johnson ca secretar al majorității democrate în Se
nat. In funcția deținută Baker a folosit pe larg relațiile sale perso
nale pentru a-și procura sumele mari de bani necesare ducerii unei 
vieți imorale, ceea ce a atras atenția senatorilor republicani care au 
declanșat scandalul.

Azi încep lucrările Comisiei pregătitoare 
pentru denuclearizarea Americii Latine
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — Astăzi (marți) vor începe 
în capitala Mexicului lucrările ce
lei de-a patra sesiuni a Comisiei 
pregătitoare pentru denucleariza
rea Americii Latine. Reprezentanții 
celor 21 de țări latino-americane 
care urmează să participe la lu
crări, vor dezbate recomandările 
referitoare la viitorul tratat de 
denuclearizare a Americii Latine,

LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 30 (Agerpres). — A- 

genția sud-vietnameză de presă 
„Eliberarea" a dat publicității un 
comunicat, în care subliniază că 
în cursul operațiunii „Cedar Falls", 
declanșată de trupele americane și 
saigoneze, forțele armate ale Fron
tului Național de Eliberare au 
scos din luptă 2 500 de soldați a- 
mericani și saigonezi.

Operațiunea a avut loc între 2 
și 21 ianuarie în districtele pro
vinciilor Thu Dau Mot și Gia 
Dinh, din nordul și nord-vestul 
Saigonului. La ea au participat 
30 000 de soldați americani, sai
gonezi, australieni și neozeelan
dezi, sprijiniți de 400 de tancuri, 
80 de nave de război, 100 tunuri 
și numeroase avioane de diverse 
tipuri.

Agenția „Eliberarea" releva că 
în afara pierderilor în oameni, pa- 
trioții au provocat pierderi în 
arme și muniții. Ei au distrus 132

Acfîunî teroriste 
împotriva misiunilor 
diplomatice 
ale Iugoslaviei 
din S.U.A. și Canat’a

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
După cum anunță agenția Taniug, 
în noaptea de 29 ianuarie la am
basada iugoslavă din Washington 
și la consulatele din San Fran
cisco, New York și Chicago s-au 
produs simultan explozii, care au 
provocat însemnate pagube mate
riale. Nu au fost semnalate vic
time omenești. In cursul aceleiași 
nopți, s-au produs explozii și la 
ambasada iugoslavă din Ottawa și 
la consulatul general din Toronto.

Agenția Taniug apreciază că a- 
tacarea reprezentanțelor diploma
tice iugoslave dovedește că este 
vorba de o acțiune teroristă pre
gătită cu minuțiozitate. In legătu
ră cu aceasta, Veliko Miciunovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
S.U.A. l-a vizitat la 29 ianuarie 
pe N. Katzenbach, subsecretar de 
stat în Departamentul de stat al 
S.U.A., căruia i-a înmînat, în nu
mele guvernului iugoslav, o notă 
de protest în care se cere deschi
derea unei anchete și pedepsirea 
celor vinovați, precum și luarea 
de măsuri pentru a nu se mai 
permite repetarea pe viitor a unor 
asemenea acțiuni teroriste.

elaborate de un „Comitet de coor
donare", format din Brazilia, Ecua
dor, Salvador, Haiti și Mexic. „Co
mitetul de coordonare" s-a întru
nit în capitala mexicană în zilele 
de 27 și 28 decembrie anul trecut. 
La această reuniune participă, în 
calitate de observator, și reprezen
tantul permanent al Republicii So 
cialiste România la O.N.U., amba
sadorul Gheorghe Diaconescu. 

de tancuri, 113 care blindate, 28 
avioane doborîte sau avariate la 
sol.

Pe de altă parte, corespondenții 
agențiilor occidentale de presă re
levă că în ultimele 24 de ore 
în delta Mekongului și în ime
diata apropiere a Saigonului au 
continuat luptele între patrioți și 
forțele americano-saigoneze. In 
delta Mekongului elicopterele a- 
mericane au deschis focul împo
triva unor ambarcațiuni cu civili. 
La 25 kilometri sud-vest de Sai
gon, în provincia Hau Nghia, un
de se crede că există o bază pu
ternică de patrioți și unde în ul
tima vreme activitatea acestora a 
cunoscut o intensificare serioasă, 
comendamentul american a trimis 
duminică și luni dimineața avioa
nele strategice „B-52", care au în
treprins bombardamente asupra 
regiunii vizate.

• SOFIA. La invitația pre
ședintelui Prezidiului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria, 
Gheorghî Traikov, luni a sosit 
la Soția, intr-o vizită neofi
cială, președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen. El este înso
țit de ministrul afacerilor ex
terne, Ahti Karjalainen și de 
alte oficialități finlandeze.

• LENINGRAD. La Lenin
grad s-a încheiat cea de-a 
45-a licitație internațională de 
blănuri, la care au participat 
reprezentanți din 25 de țifi. 
Au fost vindute aproximativ 
3 milioane piei de nurcă, ve
veriță, zibelină, vulpe roșie și 
argintie, vulpe polară albastră 
și albă, caracul etc. Următoa
rea licitație va avea loc în a 
celași oraș în luna iulie.

• PARIS. Duminică seara 
a sosit la Paris senatorul a- 
merican Robert Kennedy, fra
tele fostului președinte al 
S.U.A. El a declarat la aero
port că se vă întîlni marți cu 
președintele de Gaulle cu fia
re speră să discute probi Jia 
vietnameză. Senatorul se află 
de citva timp intr-o călătorie 
in străinătate, etapa anterioa
ră Parisului fiind Londra.

• V1ENA. Un cutremur de 
gradul 6 pe scara Richter, cu 
epicentrul în localitatea Molln, 
a fost înregistrat duminică în 
Austria. Zguduirea seismică a 
durat cîteva secunde și a fost 
resimțită pînă la Viena. Au 
fost semnalate daune mate
riale.

• LONDRA. In Anglia s-a 
anunțat o inovație tehnologi
că în construirea de nave, ca
re ar putea însemna o coti
tură importantă in domeniul 
construcțiilor navale.

Pe baza noii metode, la 
Șantierele navale din Sout
hampton a început construi
rea primei nave din lume din 
material plastic cu un depla
sament de 600 t și o lungime 
de 160 picioare.

• VATICAN. La 30 ianua
rie a avut loc la Vatican o 
întrevedere între Papa Paul 
al VI-lea și Nikolai Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
care se află în vizită în Italia

• RIO DE JANEIRO. Ploi 
torențiale, însoțite de furtună, 
s-au abătut din nou asupra o- 
rașului Rio de Janeiro și a 
localităților din apropiere. Po
trivit unui bilanț provizoriu, 
300 de persoane sînt date dis 
părute. Numeroase echipe de 
salvare au fost mobilizate Îd 
regiunea sinistrată.
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