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DECOR

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, 

a primit pe ambasadorul Greciei
Stoica, a 

extraordi- 
Regatului 

Cambiotis,

La 31 ianuarie, președintele Con
siliului de Stat ai Republicii So
cialiste România, Chivu 
primit pe ambasadorul 
nar și plenipotențiar al 
Greciei, Ioanis Christos
care și-a prezentat scrisorile ’ de 
acreditare.

Cu acest prilej, Chivu Stoica și 
Ioanis Cambiotis au rostit cuvîn- 
tări.

între președintele Consiliului de 
Stat și ambasadorul Greciei a 
avut loc apoi o convorbire prie
tenească.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, se-

cretarul Consiliului de Stat si 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. ,

Ambasadorul Greciei a fost în
soțit de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

INMÎNAREA
UNOR
DECORAȚII

Cu veacuri în urmă marele cro
nicar moldovean, Miron Costin 
spunea că : „Nu iaste altă și mai 
frumoasă și mai de folos in toată 
viața omului zăbavă decît cetitul 
cărților". Există în aceste cuvinte 
un minunat îndemn spre lectură, 
spre cunoaștere, spre frumos. Cum 
însă în acele timpuri, știința de 
carte constituia un privilegiu al 
celor avuți, îndemnul cunoscutu
lui cărturar era irealizabil.

A trebuit să treacă zeci de ani, 
în care a fost nevoie de lupte, 
de sacrificii multe, pentru ca în
vățătura, cetitul cărților să devină 
fapte obișnuite și la indemîna o- 
mului din popor. Căci abia în 
condițiunjle noi ale socialismului, 
cartea a pătruns pînă în cele mai 
îndepărtate cătune, devenind un 
bun al tuturor. Astăzi, cartea este 
un prieten apropiat și îndrăgit al 
oamenilor muncii, căruia îi cer tot

Istorioară
neterminată
cu butelii
de aragaz

aragaz readuce în 
întrebarea deznă-

gătim pînă facem

Printr-un reflex condiționat, 
cultivat ani în șir de maniere 
reprobabile care nu și-au gă
sit încă remediul, terminarea 
buteliei de 
actualitate 
dăjduită:

— Cu ce
rost de altă butelie ?

Iți amintești cu amărăciune 
că ultima comandă pentru 
butelie s-a soldat cu o etiche
tă lipită pe ușă tocmai cînd 
n-ai fost acasă, că o nouă 
mandă cine știe cit o să 
reze...

co- 
du-

mai mult sprijinul și povața. A- 
ceastă realitate nouă, caracteristică 
2ilelor pe care le trăim, exprimă 
grija partidului și statului nostru 
pentru continua creștere a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului, pentru satisfacerea do
rinței firești a fiecărui om de a 
cunoaște minunatele realizări ale 
științei, literaturii și artei. „Luna 
cărții la sate" ce se desfășoară în
tre 1-28 februarie, s-a transformat, 
pe parcursul a numai cîțiva ani, 
într-o tradițională sărbătoare a 
cărții Ia sate, ca cea mai elocventă 
dovadă a prețuirii de care se bu
cură cartea în patria noastră, a 
importanței care i se acordă cul
turii în România socialistă, a posi
bilităților reale pe care le are fie
care cetățean al patriei de a se 
bucura din plin de bogatul tezaur 
spiritual,' depozitat în Cărți de-a 
lungul a sute și mii de ani. Parti
dul și statul nostru a pus la în
demâna tuturor cetățenilor această 
comoară minunată care se numeș
te cartea. Datorită grijii pentru 
pătrunderea largă a culturii în 
mase s-au înființat un mare nu
măr de biblioteci și s-au asigurat 
condiții corespunzătoare pentru 
desfășurarea muncii cu cartea. 
Spre deosebire de trecut, în co
munele și satele Văii Jiului există 
astăzi 10 biblioteci cu peste 20 000 
de volume care pun la dispoziția 
sătenilor, în mod gratuit, zeci și 
sute de căfți. In anul trecut a- 
ceste biblioteci au fost frecventate 
de aproximativ 5 000 de cititori 
care au citit peste 65 000 de cărți. 
Numai în cursul anului trecut în 
aceste biblioteci au intrat cărți în 
valoare de 18 000 lei. Pentru anul 
1967 
mod

La 
nalei 
mâți
leetuali de prestigiu de Ia orașe și 
sate, profesori, învățători, medici, 
ingineri, bibliotecari, toți care iu
besc cu pasiune această nobilă

cifrele amintite vor crește în 
simțitor.
buna desfășurare a traditio- 
sărbători a cărții sînt che- 
să-și aducă contribuția inte-

Din datele centralizate la Mi
nisterul Energiei Electrice reiese 
că în primul an al cincinalului au 
fost produse mai mult de 20 mi
liarde kWh, ritm de. creștere a 
producției de energie care devan
sează dezvoltarea în ansamblu a 
industriei noastre naționaie. Pen
tru menținerea acestui avans ener
getic, în anul 1967 producția de 
energie electrică a țării urmează 
să crească într-un ritm .superior 
celui prevăzut inițial. Astfel, pro
ducția de energie electrică și ter
mică va fi mai mare cu 3.8 mi
liarde kWh față de anul 1966, to
talizând la sfîrsitul anului rn curs 
24,6 miliarde kWh: . Sporul de 
producție prevăzut se va realiza 
atît prin utilizarea mai bună a 
capacităților existente, cît și prin 
darea în exploatare, la termen sau 
înainte de termen, a noi agre
gate energetice. Acestea sînt ca
racterizate prin parametri ridicați, 
ceea ce le asigură o mare efica
citate economică. Printre altele, în 
cursul acestui an vor intra în 
funcțiune primul grup de 315 MW 
de la Centrala electrică de termo- 
ficare Craiova — cel mai mare a- 
gregat termoenergetic care se află 
în curs de instalare în prezent în' 
țara noastră, al doilea agregat de 
200 MW de la centrala termoelec- 

un grup de 100 MW 
de termoficare Bu- 
altele.
date în funcțiune în 
programate să intre 
în acest an totali-

înainte
șantierele termocentralelor de la 
Deva, Constanța, Borzești. Au fost 
create toate condițiile pentru ca 
lucrul să se desfășoare în condiții 
favorabile la toate unitățile aflate 
în construcție. Obiectivele noi 
sînt cunoscute și nominalizate, iar 
documentația tehnică de execuție 
este elaborată pentru întregul an 
în proporție de peste 90 la sută.

Ministerului Energiei Electrice îi 
revin sarcini deosebite în aplicarea . 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, pri
vind creșterea eficienței economice 
în toate ramurile industriale și în 
toate întreprinderile. In acest sens, 
concomitent cu construirea de. noi 
capacități se acordă o atenție deo
sebită folosirii 
lor existențe la 
creșterea
producția de energie electrică, 
ducerea 
materiale 
sumar calcul "al. specialiștilor, re
ducerea 
sumului 
tralele 
noastre 
nuală de peste 9 000 de vagoane de 
combustibil. De un real folos în 
acest' scop va fi 'intrarea, în func?. 
țiune în acest an a centrului de 
calcul al dispecerului energetic 
național,., cu ajutorul căruia se va 
putea realiza optimizarea produc
ției și furnizării energiei electrice 
în întreg sistemul energetic 
țării.

tuturor agregate- 
parametri optimi, 

eficienței economice în 
re- 

consumurilor de materii, 
și combustibil. După un

(Continuare în pag. a 3-a)

trică Luduș, 
la Centrala 
curești-sud și

Grupurile 
1966 și cele 
în- exploatare
zează o putere instalată de peste 
1 900 MW. Cu aceste capacități, 
ramura energiei electrice Va reuși 
să dea în producție, în primii doi 
ani ai cincinalului, circa o jumă
tate din întreaga putere prevăzută 
a fi instalată în cei cinci ani.

Continuă în ritm susținut și lu
crările pe șantierul sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, pe șantierul hi
drocentralei Lotru, precum și pe

numai cu 1 la sută a con- 
de' c&rhbustibil în ceh- 

termoelectrice ale . -țării 
reprezintă o economie a-

La Consiliul de Stat a avut loc, 
marți la amiază, solemnitatea în- 
mînării unor ordine ale Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au participat to
varășii Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Mihai Gere, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, vechi activiști în mișcarea 
muncitorească.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Chivu Stoica. Pentru ac
tivitate îndelungată în mișcarea 
muncitorească și merite deosebite 
în construirea socialismului, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 80 de 
ani, a fost conferit ordinul „23 
August" clasa I -tovarășului Ion 
Niculi.

Tovarășului Petre Drăgoescu i-a 
fost acordat ordinul „Meritul Cul
tural" clasa I, pentru merite deo
sebite în activitatea cultural-di- 
dactică și în opera de construire a 
socialismului, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 80 de ani.

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și merite 

-deosebite în construirea socialis
mului 
„Steaua 
mânia" 
Virgiliu 
plinirii
„Ordinul Muncii" 
șuiui Emilian - Anton 
jul împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Prof. dr. Ana Aslan a fost de
corată cu ordinul „Meritul Știin
țific" clasa I, pentru rezultate deo
sebite în activitatea medico-sani- 
tară și de cercetare științifică.

prin decret a] Consiliului de

au fost conferite ordinul’ 
Republicii Socialiste Ro- 
clasa a Il-a tovarășului 

lonescu — cu prilejul îm- 
vîrstei de 75 de ani, și 

clasa- I- tovară- 
— cu prile-

re-

In receptor, un glas 
dătător de speranțe

Avînd dimineața liberă,
nunți la orice alt program 
și-ți consacri timpul exclusiv 
pentru obținerea buteliei. Fi
rește, mai întîi ai nevoie de 
o informație, asupra posibili
tăților. Alergi într-un suflet 
la telefon :

— Depozitul Competrol ?
— Da !
— Aveți butelii de aragaz ?
— Da.
— Distribuiți din depozit ? 

Chiar acum ?
— Da !
— E lume multă ?
— A’u. Veniți, vă servim.
E ora 9,40 și bucuria pe ca

re ți-o dă sentimentul că re
zolvi atît de ușor o problemă 
grea te face să nu observi cit 
de greu merg prin zăpadă ro
țile căruciorului cu butelia 
goală și nici sudoarea de pe 
frunte care sfidează gerul di
mineții.

popular al or -'lui
Printre punctele in

ia ordinea de zi un 
important s-a acordat

Cum se rezolvă „principial" 
o dispută cu oameni 
neînțelegători

Ora 10,20, în 
tului Competrol

fața depozi- 
un amănunt

[. BARBU

(Continuare în pag. a 3-a)

Luni 23 ianuarie, a avut 
loc a XXIII-a sesiune a Sfa
tului 
Lup~-' 
scrise 
loc
muncilor patriotice.

In anul ce a trecut, la Lu 
peni s-au ' realizat aproape 
1 000 000 de lei economii 
prin munca patriotică a ce
tățenilor. Patruzeci de evi- 
dențiați în acțiunile obștești 
au fost distinși cu insigna 
„Fruntași în gospodărirea o- 
rașelor". Prin munca lor zo
nele verzi s-au extins, s-au 
plantat arbori și arbuști, au 
fost reparate străzile etc.

In cursul acestui an, la Lu
pani, se vor efectua 408 000 
ore muncă patriotică ceea ce 
echivalează cu 1 020 000 lei 
economisiți. Prin participarea 
cetățenilor se vor repara și 
întreține în acest an 23 590 
mp străzi, 18 metri liniari 
podețe, se vor amenaja 1 200 
m p zone verzi în cartierul 
Braia I; Viscoza I și în fața 
morii de grîu,- vor fi între?

ținute 
verzi, ] 
arbuști 
fră 
buc. Rețeaua de apă 
va lungi cu 700 ml, terenu
rile virane vor fi împrej
muite pe o. lungime de l.km. 
Dar, așa după cum a 
ratat t 
Victor, 
popular 
precum 
ticipan ți 
făptuiri

— La

157 000 m p de zone 
plantările de arbori și 

vor atinge o ci- 
impresionantă : 75 000
Rețeaua de apă se

așa după cum a a- 
tovarășul Brașoveanu 

președintele’ Sfatului 
al orașului Lupeni, 

și alti deputați par
ia discuții aceste în- 
trebuie și păstrate, 
noi, ceea ce se face 

în fiecare primăvară, toamna 
se constată că parcă nu s-a 
făcut nimic, sau prea puțin, 
a arătat tovarășul Brașoveanu 
Victor, 
că nu 
creat, 
plimbe 
sizăm 
sau un pom și nici cînd oa
meni în toată firea distrug 
aceste bunuri.

Deputății Cristea Aron, 
Aldica Nicolae, Lupu loan 
și alții au accentuat că în

cauzaAceasta din 
păstrăm ceea ce am 
Lăsăm copiii să 
prin iarbă, nu ne se-
cînd unul rupe flori

Sp

vegheze 
spus tov.

(ContinuaT în pag. a 3-a'
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redactor la „Agerpres"

P. BREBEN

Blocuri in 
tructie la Petrila

atenția deputaților va • trebui 
să stea și contribuția pe care 
va fi nevoie s-o aducă șco
lile, comitetele de locatari, 
administratorii de imobile în 
educarea tuturor cetățenilor 
în spiritul păstrării bunuri
lor create.

— E de dorit 
tenii orașului 
viata plantelor,

ca toți cetă- 
să 
a

Andrica Iosif, vicepreședinte 
al Sfatului popular al orașu
lui Petroșani. Numai așa o- 
rașul se va înfrumuseța cu 
fiecare floare pusă în pămînt, 
cu fiecare pom plantat, cu 
fiecare firicel de iarbă ieșit. 
Vor trebui mobilizați toți 
cetățenii orașului la înfăp
tuirea lucrărilor. Prin mul
tiplele forme de stimulare, 
inițiativa cetățenească să ia 
amploare o dată cu întrece
rile între circumscripții, 
străzi, blocuri și cartiere. Și- 
orașul dumneavoastră va 
urca pe drumul spre frumos.
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RAID-AHCHETA
PE TEMA 

A8ITATIEI VIZUALE

H Concretă, operativă, 
mobilizatoare — atri
bute ale agitajiei vi* 
zuale

H Ține sau nu agitația 
vizuală pas cu viața ? 
Dacă nu, să facem să 
țină 1

Colectivele unităților economice din Valea 
Jiului au pornit la muncă, în cel de-al doilea an 
al cincinalului, cu hotărirea fermă de a îndeplini 
ritmic și la toți indicatorii sarcinile de plan, să 
dea viață angajamentelor luate în întrecerea So* 
cîalistă.

F&cînd o succintă trecere în revistă a retul- 
țațelor obținute în ptima lună se constată că 
unele colective au obținut rezultate mulțumitoa
re, iar altele au deja serioase ramîneri în urmă 
Se pune deci în mod legitim întrebarea: au 
tost oare luâte în fiecare Unitate economică cele 
mai eficiente măsuri tehbico-organikatorice și 
politice pentru a se asigura ritmicitatea produc* 
țlei încă din prima zi? S-a exercitat un control

permanent și eficace care să asigure aplicarea 
în viață a măsurilor preconiaateț

Dată fiind vastitatea acestor probleme, în rai
dul anchetă de față ne vom referi doar la un 
singur aspect al muncii politice în această di
recție și anume la agitația vizuală. Este agitația 
vizuală concretă, vie și operativă t Militează pen
tru mobilizarea minerilor, constructorilor, pre
paratorilor și celorlalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului la îndeplinirea sarcinilor economice 
ale celui de-al doilea an al cincinalului ? Vizitele 
făcute prin cîteva unități economice au dus la 
concluzia că există și lucruri bube dar și unele 
deficiențe. AsUpra acestora din ut mă vom in
sistă «ai mult spte a se putea lua măsuri ope
rative do remediere a lor.

In timp și contra timp
De cutn intri în incinta minei 

Vricani iți atrag atenția panou* 
Uit CU angajamentele de întrece
re, pe anul 196*. Sînt angajamen
te izvorîle din dorință unanimă 
ăe a contribui la îndeplinirea îna
inte de termen și la toți indita- 
t&rii a sarcinilor de plan sporite 
co-i revin colectivului minei Uri- 
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câni în cel de-al doilea an al cin
cinalului. După cum se vede și pe 
primul panou din clișeu, colecti
vul sectorului I al minei s-a an
gajat să extragă în acest an 1000 
de tone de cărbune peste sarci
nile de plan, să ridice cil 5 kilo
grame pe post productivitatea, să 
mărească viteza de avansare in 
abataje eu 1 m 1 și în galerii cu

Dintre numeroasele panouri ca
re împinsese incinta minei Ani- 
noastl, puține răspund cerințelor 
ce se impun agitației vizuale în 
îndeplinirea ridului ei de a milita 

alături de celelalte forme ale 
muncii politice de masă — pen
tru mobilizarea colectivului la 
realizarea sarcinilor ce-i stau in 
față. Se impune atenției prin con
ținut și actualitate panoul care 
înfățișează prevederile planului 
cincinal pe ani, reflectind dinami
că creșterii volumului producției 
dt cărbune, a productivității mun
cii, precum și sarcinile privind 
reducerea prețului de cost.

Iți atrage privirea — păcat că 
uneori e Completat cu întîrziere 

graficul pe care tehnicienii cu 
indica din cadrul sectoarelor con- 
semnează îndeplinirea planului de 
cifre brigăzile de mineri. Alături, 
un alt grafic, deosebit de util, con
sacrat calității producției. Sînt e- 
vîdențiate pe merit brigăzile de 
mineri care dau cărbune cutat, 
în opoziție cu acelea care, in fuga 
după cantitate, uită că e de da- 
tarta lor să aleagă șistul din căr
bune. Recent, puteau fi citite pe 
acest grafic numele brigăzilor con

UTIL
SAU

SIMPLU
DECOR

2 m 1, să obțină economii la pre
țul de cost de 100 000 lei.

in vederea realizării obiective
lor pe sec lor. brigăzile de mineri 
conduse de Manolaehe Vasile, 
Neagu Ștefan, Mischie Gheorghe 
și altele s-au angajat să extragă 
între 125—150 de tone de cărbu
ne peste sarcinile lor anuale de 

plan. Sînt obiective concrete pe 
care se străduiesc să le îndepli
nească înainte de termen. Alte 
panouri vorbesc despre angaja
mentele pe exploatare, sectoare și 
brigăzi. Agitația vizuală respecti
vă este concretă, vie, mobilizatoa
re, Să pornim însă mai departe, 
in față îți apare un panou aspeo- 
tuos, în formă de stea. E panoul 

duse de Cristea Aurel, Man Ni- 
colav, Schneider Francisc și al
tele care dau cărbune de calitate, 
cu un conținut de Steril mai mic 
decît cel admis. De ce nu proce
dează la fel și brigăzile conduse 
de Qpreanu Nicolae, Serei Dioni- 
sie, Roman Petru și altele în ale 

IN URMA VIEȚII
căror vagonete s-au găsit între 
60—150 kg șist ?

Ar fi fost foarte util să se arate 
ed datorită unor asemenea bri
găzi, precum și faptului că maiș
trii minieri și artificierii care răs
pund de ele neglijează munca de 
îndrumare și control în direcția 
calității, mina Aiîinoasa a fost 
penalizată in ultimele luni cu mii 
de tone de cărbune.

Cîteixt panouri cheamă brigăzile 
de mineri să aplice metodele a- 
vansate de lucru, să dea cărbune 

evidențîațîlor în întrecerea socia
listă. Păcat însă că pe el sînt tre- 
cuți fruntașii în întrecerea socia
listă pe anul 1965. Mulți dintre ei 
și-au menținut, e drept, acest titlu 
dar panoul este în contratimp cu 
realitatea. Pe panou ar trebui să 
fie popularizați fruntașii pe 1966. 
Tot în contratimp cu viața e Șl 

gazeta de perete a minei care șl 
pe la mijlocul lunii ianuarie vor
bea despre realizările din anul 
trecut. La gazeta de perete nimic 
nou și mobilizator, nimic care să 
facă cunoscut minerilor sarcinile 
ce le revin din noul an, ce măsuri 
politice și tehnico-organizatorîce 
s-au luat pentru traducerea în 
Viață a obiectivelor fixate, 

de calitate, să lupte pentru înde
plinirea planului cincinal etc. 
Dar aceste panouri au un con
ținut general și alcătuiesc un fel 
de fond, permanent al agitației vi
zuale pe lingă care treci în fieca
re zi, uneori observîndu-le alteori 
nu. Nici nu dreg, nici nu strică.

Alte panouri te fac să crezi că 
Cei care răspund de agitația vi
zuală la mina Aninoasa n-au se
sizat că am trecut deja pragul a- 
nului 1967; continuă' să pre
zinte și acum lista cu fruntașii în 
întrecerea socialistă pe... 1965. Se 
poate oare împăca acest conținut 
cu caracterul operativ pe care 
trebuie să-l aibă agitația vizuală ? 
Un panou arată că sectorul II s-a 
angajat să dea în 1966 cantitatea 
de 500 tone de cărbune peste 
plan, dar la 30 noiembrie 1966

Bste$ dar ia pregătire»»»
In incinta minei Lupeni există 

mai multe panouri pe care sînt 
trecute cifre grăitoare privind di
namica dezvoltării producției ex
ploatării îh anii cincinalului, creș
terea productivității muncii, redu
cerea prețului de cost pe tona de 
cărbune extrasă etc. Cît privește 
angajamentele pe exploatare, sec
toare și brigăzi, pînă la data de 18 
ianuarie încă nu era nimic cu toa
te că cifrele de plan se dezbă
tuseră de mult. Din, discuțiile pur
tate cu eîțiva tovarăși din comi
tetul de partid al minei a reieșit 
că agitația vizuală este în pregă
tire. Mergînd pe firul celor afir
mate am constatat că într-adevăr 
agitația vizuală este în pregătire. 
Pentru ca agitația vizuală să fie 
într-adevăr eficientă ar trebui în
să ca aceasta pregătire să se fi 
făcut mai din timp. Acest lucru

Cu o flour® 

mi se face... 

agitație vîxuela
La intrarea iii’ incinta sectorului 

II de la E. M. Lonea te întîmpină 
un panou mare, ea cifre și grafice 
semnificative privind creșterea 
producției minei între anii 1966- 
1970 și alți indicatori importanți 
de pten.

Acest prim aspect îți face o pă
rere bună despre agitația vizuală 
de la E. M. Lonea. Dar din păcate 
aceasta este o singură floare cu 
care nu se face... agitația vizuală. 
In incinta minei nu mai vezi nici 
un panou care ar oglindi angaja
mentele colectivului de muncă pe 
anul 1967. Tovarășul Qlteanu Du
mitru, secretarul comitetului de 
partid, ne-a relevat faptul că in
cinta se află, chipurile, în plină 
transformare. Deci ea atare, sus
ține el, nu se pot pune panouri 
pînă nu se termină lucrările de 
sistematizare. Să-i dăm dreptate. 
Dar în alte locuri cu mare afluen
ță, cum ar fi de exemplu sala de 
apel a minei sau la intrarea in 
mină de ce nu s-au pus panouri ? 
E o realitate sistematizarea dar a- 
ceasta nu scuză cu nimic inexis
tența agitației vizuale.

Tovarășii din comitetul de partid 
al exploatării și comitetul sindical 
să ia măsuri operative pentru îm
bunătățirea agitației vizuale în ex
ploatare. Pe lingă angajamentele 
brigăzilor de mineri și colectivelor 
sectoarelor productive pe panouri 
și la gazeta de perete să fie popu
larizate în mod operativ rezul
tatele obținute în întrecerea so
cialistă.

M. BARBU

avea un minus de 10 771 tone. 
S-ar putea crede că cei care men
țin aceSt panou vor să amintească 
Colectivului sectorului II că și a- 
cum, in ianuarie 1967, nu-și înde
plinește ritmic planul, dur așa 
pe ocolite, ca să nu se suprapună 
o nouă rană pe una mai veche. 
Fiecăruia din sectoarele minei îi 
ește adresat cite un asemenea pa
nou care încearcă să-ți lase im
presia că de la 30 noiembrie 1966 
n-au trecut decît 24 de ore.

In primele zile ale anului cu
rent s-au dezbătut cifrele de plan 
pe exploatare și in cadrul sectoa
relor, s-au stabilit angajamentele 
pe noul an. Dar abia la citeva 
săptămîni aceste angajamente au 
apărut pe panoul așezat In apro
pierea intrării in sala de apel.

Acum cind trebuie muncit sus
ținut pentru realizarea ritmică a 
prevederilor planului și a angaja
mentelor pe anul 1967, cind for
țele colectivului trebuie să concu
rs la ridicarea nivelului și eficien
ței activității economice a exploa
tării, la întărirea disciplinei sub 
toate aspectele ei, ne poate mul
țumi o agitație vizuală rămasă în 
urma vieții ?

este valabil și la preparația din 
Lupeni, unde la aceeași dată, în 
afară de un panou mare că obiec
tivele pe... 1966 nu mai există nici 
un fel de agitație vizuală.

De ce la general 
și nu la concret

La Viscoza Lupeni aspectul de
corativ al cîtorva panouri îți a- 
trage atenția. Toate, dar absolut 
toate, au însă un caracter general. 
Citindu-le îți pui pe bună drep
tate întrebai’ea: pentru ce mili
tează această agitație, cui foloseș
te ? Este cunoscut faptul că aici 
se aplică inițiative valoroase pri
vind calitatea producției, se des
fășoară o întrecere entuziastă pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, a angajamentelor 
de întrecere. Dar despre acestea 
nu se vorbește nimic. Un singur 
panou scoate în evidență concre
tul. Dar și acesta vorbește de 
faptul că încă la începutul lUhii 
decembrie 1966 colectivul secției 
sulfura de carbon și-a îndeplinit 
sarcinile anuale de plan. Privind 
aceasta agitație te întrebi nedu
merit : tfnde-i operativitatea ?

Pe șantier, 
agitația vizuala >
e inexistentă

In acest an constructorii din 
Ilupeni vor trebui să dea în folo
sință 384 noi apartamente. Cu tot > 
gerul, ei muncesc cu râvnă Spre a 
preda la termenele stabilite noile 
blocuri. Unul din blocuri ă fost 
atacat încă în anul trecutzși se află 
cu lucrările la ultimele etaje. Deci 
oamenii sînt conștienți că au de 
îndeplinit Obiective sporite. Tre
buiau însă ajutați să-și cunoască 
în mod precis sarcinile ce le re
vin pe fiecare zi, câre-i stadiul lu
crărilor și data cînd trebuie să fie 
dat în folosință fiecare bloc în 
parte și ce trebuie să facă fiecare 
constructor pentru respectarea ter
menului de predare. Toate aces
tea se puteau face printr-o agitați* , 
vizuală concretă și operativă, care 
să-i mobilizeze în întrecere. Des
pre aceste obiective se păstrează 
însă tăcere. Nici măcar un singur 
panou nu există pe tot șantierul. 
Să fi uitat oare cu desăvîrșire or
ganizația de bază de pe șantier 
despre această importantă și efi
cientă latura a muncii politice de 
mobilizare a întregului colectiv la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor de întrecere ? Dacă 
a uitat e timpul să-și aducă amin
te și să ia măsuri în consecință.

In cel de-al doilea an al cin
cinalului în fața colectivelor 
unităților economice din Va
lea Jiului stau sarcini sporite. 
Printre formele muncii politi
ce de mobilizare a minerilor, 
constructorilor, forestierilor si 
celorlalți oameni ai muncii la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de întrecere 
se numără și agitația vizuala 
Eficiența agitației vizuale este 
în mod organic legată de ca 
tacterul ei concret, de opera
tivitatea ei. Vor trebiii insă 
înlăturate din agitația Vizuala 
formalismul, conținutul gene
ral, rămînerea et în urma 
vieții.

Organizațiile de partid tre
buie să facă totul ca agitația 
vizuală să fie îmbunătățită 
conținutul ei să fie ridicat la 
nivelul necesar pentru a con
tribui activ la Îmbunătățirea 
calității producției, întărirea 
disciplinei în muncă, la înde
plinirea integrală și la toți 
indicatorii a sarcinilor de plan 
de către toate sectoarele, de 
către toate brigăzile, într-un 
cuvint la ridicarea eficiehtei 
întregii activități economice.
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Luna cărții la sate
(Urmare din pag. 1)

muncă de răspîndire a cuvîntului 
scris și tipărit în rîndul maselor.

Pentru larga cunoaștere și difu
zare a cărții la sate, în luna fe
bruarie se vot organica la biblio
tecile comunale și cămine culta» 
rale, diferite acțiuni care să infor
meze despre cele mai noi și mai 
valoroase cărți. Vor fi organizate 
șezători literare, concursuri „Cine 
citește cunoaște”, expoziții și stan
duri de cărți. In ziua de 29 ia
nuarie la toate căminele cultu
rale a fost expusă conferința „Luna 
cărții la sate" — urmată de pro
grame artistice, filme etc.

In anul care a trecut, în librării 
au apăfut lucrări ale clasicilor 
marxism-leninismului, lucrări ale 
conducătorilor noștri de partid și 
de stat, lucrări de politică curentă, 
beletristică și științifice. De un bi
nemeritat succes s-au bucurat căr
țile care evocă figurile unor dom
nitori care au luptat pentru liber
tatea și neatîrnarea neamului, pen
tru unirea românilor de pretutin

Istorioară netermmată cu butelii

l

(&rmare din pag. 1)

prevestitor de rele s un grup 
de cetățeni așteaptă cu bute
liile goale :

— Nu se distribuie butelii ?
— E plecat magazinerul '
Cit trebuie așteptat ? Unde 

o fi magazinerul ?
Găutind lămuriri, bați la 

ușa tmtuu din birourile &om- 
petrolului.

— E in oraș după minca- 
re* răspunde o duduie cuibă
rită lingă sobă.

Nedumerire : la ora asta ? 
in timpul serviciului ? De ee 
n-a venit cu mîncăre de a- 
vasă ?

■— Ei, mai lasă dumneata 
teoria. Doar sîntem oameni...

— Dar oameni sînt și cei 
care așteaptă în frig cu bu
teliile...

Nu e după mincare. K 
la gară cu treburi. Cîntăreș- 
te un vagon care pleacă peste 
4—5 zile cu butelii goale.

Vocea asta, înțeleaptă, ve- 
nea~ dintr-o șubă de lingă fe- 
rehațră, în care era cuibărit 
portarul.

— Pe urmă, continuă vocea 
din șubă, nu mai sînt butelii. 
Stați degeaba.

— Păi n-am dat telefon ? 
De ce n-ați spus-o de la în
ceput ?

— Dacă n-aveți altă treabă, 
așteptați magazinerul. E trea
ba lui...

Fiecare cu gîndurile 
și butelia lui

Ce greu trec minutele cina 
stai afară în ger ! Un ceferist 
se tot uită cină la ceas cînd 
în direcția din care trebuia 
să apară magazinerul. La un 
moment dat își înhață sania 
cu butelia și pleacă.

— Trebuie Să plec la lucru, 
spuse fie ca pentru sine, fie 
ca pentru noi, care mai fermi 

deni, pentru dreptate socială ca: 
Mihai Viteani și CUza Vodă.

Menită să valorifice bogatele 
tradiții culturale ale regiunii noas
tre, tezaurul folcloric și istoria 
acestor meleaguri, cărțile „Luce
feri de metal", „Ceteră cu glas de 
foc", „Ținutul Hunedoarei, stră
vechi leagăn al culturii românești* 
și „Pagini din trecutul de luptă 
al muncitorimii hunedorene", pu
blicate în acest an, pun la dispo
ziția cititorilor un material artis
tic și documentar deosebit de 
util.

Sîntem convinși că pe zi ce tre
ce cartea va deveni un prieten tot 
mai apropiat al oamenilor de la 
țară, pentru că ea ne dăruiește 
hrana minții și inimii, ne lărgește 
orizontul ideologic și cultural, ne 
dă posibilitatea să cunoaștem tot 
ce a creat geniul umah în detur- 
Sul veacurilor. Cartea ne însufle
țește spre realizarea sarcinilor mă
rețe stabilite de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. pentru înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

continuam să așteptăm. Aș
teptau gospodine, cîteva feti
țe care probabil după-amiaza 
mergeau la școală, muncitori.

Jean Dumitrescu, om în 
vîrstă se tot mira:

— Eu am făcut mai de mult 
o reclamație cu neregulile în 
distribuirea buteliilor. Am 
cerut să se distribuie butelii 
și de la depozit, că nu poți 
aștepta pînă ce ți-o aduce a- 
Casă. A venit la mine acasă 
un inspector, sau așa ceva, 
de la direcția Competrol Ti
mișoara și mi-a spus că lu
crurile se vor îndrepta. Dar 
uite...

— Cum iau butelia, trec pe 
la „Steagul roșu", am o scri
soare... Posesorul scrisorii era 
un tehnician de la mina Ani- 
noasa. Scrisoarea era de fapt 
a soției lui și istorisea urmă
toarea întîmplare: „Cu cîte
va zile în urmă, în 27 ianua
rie, ăm venit după butelie la 
depozit. Acolo, deși Se spunea 
că nu sînt butelii, m-a văzut 
Apostol Dumitru, magazine
rul. M-a confundat cu o altă 
persoană; mi-a spus discret, 
cerîndu-și scuze că nu m-a 
observat mai din timp, să 
merg acasă că-mi trimite bu
telia cu un autocamion, să nu 
vadă ceilalți".

Femeia i-a spus magazine
rului că nu e „doamna X", ci 
ea este soră la spital. I-a a- 
mintit lui Apostol eă i-a fost 
copilul în spital mai bine de 
o lună și ea l-a îngrijit.

— Aveți butelia i-a spus 
Apostol.

După două ore de așteptate, 
la adresa respectivă sosi au
tocamionul, condus de șoferul 
Ptopeangă, cu butelia.

— Vă costă 50 lei.
— &H? ? Păi se poate ? !
— Dacă nu vă convine, 

n-am ce vă face. Alții abia 
așteaptă și CU ătît...

Acum soțul venise și el, cu

MITE ȘI COMENTARII
Stat, totuși, autobuze!-

...Și circula, bineînțeles, prin 
orașele și celelalte localități ale 
Văii Jiului. Dar în ce stare cir
culă ? Imposibil să nu le fi ob
servat : pline de noroi depus în 
straturi mai discrete sau mai groa
se pînă aproape de acoperiș. Cel 
puțin din spate — este imposibil 
să constați culoarea autobuzelor. 
Neglijența șoferilor și îngăduința 
conducerii I.C.O. le-â uniformizat 
culoarea : pămîntiu-murdar, în
special foarte murdar. Nu fac ex
cepție nici geamurile : n-au mai 
fost spălate de cine știe cînd.

Nti e vorba numai de înfățișa-

Un premiu pentru
După cum știe fiecare gospodină, 

boiaua de ardei are variate între
buințări în prepararea diverselor 
mîncăruri. Dăr gospodihele 0 fo
losesc, doar dacă o aU. Pentru Că 
în ultimele luni de Zile, boiaua 
dulce de ardei nu a putut fi gă-

de aragaz
aceeași butelie goală să-și în
cerce norocul...

Cap de porc în fasole
Ntt știu dacă și alții ar fi 

vrut să-și destăinuia gîndu
rile, dar sosirea magazineru
lui produse efervescență...

Era 10 și 40 minute.
—- Cînd n0 dăți butelii ?
-— Nu sînt ’
Din nou povestea eu tele

fonul, promisiunea că sînt bu
telii se perindă pe buze.

— Atunci vă dăm.
Gerul parcă se mai muiăse, 

timpul trecea și magazinerul 
nu mai apărea. Era în unul 
din birouri și servea „fruștu- 
eul". El și cițipa eolggi, Pe 
una din cutiile de conserve 
desfăcute pe masă scria : „Cap 
de porc cu fasole". E drept, 
cuvintele „cu fasole" nu se 
vedeau prea bine.

Se făcuse ora 11,20 Cînd ma
gazinerul Apostol terminase 
de mîncat și probabil de di
gerat, capul de porc. Atuftci 
a ieșit, a dat ordin să intrăm 
cite 5 și primirăm butelii. Ui
tasem că stătusem o oră în 
ger la poartă, fără să mai 
pun la socoteală drumul. Am 
uitat să întreb de ce butelia 
la depozit costă 14 lei și 10 
bani ca și cînd ți-o aduce a- 
casă. Eram bucuros Că tră
geam după mine în cărucior 
o butelie plină. Dar bucuria 
se spulberă la gîndul că și 
butelia asta se va termina, 
iar istorioara se poate repeta 
din nou.

Ar fi însă o mică speranță: 
pînă mi se termină butelia 
s-ar putea schimbă ceva și 
pe la Competrol. Chiar la pe
riferia orașului fiind, cineva 
trebuie să vadă ce se întâm
plă aici. OMUL TREBUIE SA 
SIMTĂ CĂ E OM CHIAR ȘI 
EA POARTA DEPOZITULUI 
COMPETROl.

Elevi din anul I ai Școlii pt 
iesionale din Petroșani la prac 
tică în atelierul de strungătie 

al școlii.

◄

TELEVIZIUNE
i

18,00 Pentru cei mici: A.B.C.
18.20 Pentru tineretul școlar : 

Neobișnuita călătorie în 
lumea cărților.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Buletinul meteorologic. 
19,23 Cronică discului. 

rea autobuzelor, care pur și simplu 
sfidează bunul gust. E unu! dih 
aspectele lipsei de grijă pentru de
servirea civilizată, la nivelul ce
rințelor, a oamenilor muncii prin 
transportul în comun. E oare im
posibil ca autobuzele să fie spă
late și puse în ordine? De ce sînt 
admise în circulație într-un aseme
nea hal ? Pentru șoferii I.C.O. nu 
există obligația de a-șî întreține 
mașinile încredințate în ordine și 
curățenie ?

Iată întrebări la care conduce
rea I.C.O. trebuie să răspundă 
prin măsuri.

boia
sită în nici un magazin alimen
tar din localitățile noastre. Unde 
o fi dispărut ? Comerțul nu reu
șește să găsească un răspuns la 
întrebarea pusă de mii de gos
podine.

Doar boiaua este o producție au
tohtonă, nu se aduce din import, 
de peste mări Și țări. Atunci ? 
Cauza este nepăsarea cu care O.C.L. 
Alimentara, I.C.R.A< privesc apro
vizionarea cu boia, lăsînd de multe 
luni de zile ca gospodinele să ră- 
mînă la discreția pielii — unde gă
sesc de bine de rău boia dat de 
o calitate îndoielnică.

Un premiu pentru'... boia s-ar 
cuveni să Instituie secția comer
cială a Sfatului popular Petroșani.

O vizită utilă
Zilele trecute, elevii clasei1 a X-a 

de la Liceul din Uricani, însoțiți 
de tov. profesoară de fizică, Nuțiu 
Elena, au vizitat termocentrala Pâ- 
roșeni. Acest obiectiv industrial a 
stîrnit curiozitatea celor 40 de vi
zitatori care timp de aproape trei 
ore s-au perindat prin fața utila
jelor moderne cu care este înzes
trată termocentrala. Elevii au sim
țit din plin dogoarea focurilor din 
cuptoare, au făcut un popas în sa
la cazanelor și în sala turbinelor, 
au stat de vorbă cu muncitorii e-

PROGRAM DE RADIO
2 februarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical dp dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Spoit. Bule
tin meteo-rutier; 6,15 ACTUALITA
TEA AGRARĂ; 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,35 Anunțuri 
și muzică; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 
Muzică ușoară; 7,30 Gîntec, joc și 
voie bună; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,10 Pfelucrăfi de folclor de 
George Vancu,- 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 RADIOMĂGAZINUL 
ASCULTĂTOARELOR; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 10,15 Melodii de 
dragoste și jOciiri populate; 10,30 
RADIORACHETA PIONIERILOR; 
11,00 Ansamblul Teatrului de stat 
de operă prezintă fragmente din 
opereta „Prințesa circului’* de Kal
man; 11,20 CĂRȚI CARE VĂ AȘ
TEAPTĂ; 11,45 Popas folcloric cu 
Natalia Gliga și Stelă' FirulescU; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Ascultătorii ne 
cer... (muzică din opere); 12,20 
Zece minute cu ttio Alpin; 12,30 
Aici, Timișoara !; 13.20 Note de 
chitară; 13,30 Intiliiire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 

februarie
19,55 Arta plastică. Bienala de 

pictură și sculptura (II).
20,15 Campionatul european 

de patinaj artistic. Exer
ciții libere, perechi. 
Transmisiune de la Liu- 
bliana.

23,30 Telejurnalul de noapte.
23,40 închiderea emisiunii.

iBttlwea nm de«H|ii
(Urmate din pag. 1)

Stat a fost acordat ordinul „Meri- 
tul Cultural" clasa a IH-a, pentru 
activitate îndelungată și merite 
deosebite în organizarea și condu
cerea muzeului din Piatra Neamț 
și pentru contribuția adusâ la 
cercetarea geologică tovarășului 
Constantin Mătase.

Cu prilejul aniversării: a 15 afli 
de la înființarea Institutului de 
cercetări miniere, pentru realizări 
deosebite în domeniu! cercetării 
științifice și pentru merite deose
bite în muncă au fost distinși cu 
ordinul „Meritul Științific" cla
sele a Iii-a și â liil-a și cu medalia 
„Meritul Științific** 25 de tova
răși.

De asemenea, cu prilejul împli
nirii a 10 ani de activitate îia 
domeniul televiziunii, pentru me
rite deosebite în muncă au fost 
conferite Ordinul „Meritul Cultu
ral" clasa a Il-a, „Ordinul Mun
cii" clasa a IH-a, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România** 
clasa a V-a unui număr de 29 de 
tovarăși de la Comitetul de radio
difuziune și televiziune și Minis
terul Poștelor șl Telecomunicați
ilor. Alți 65 de tovarăși au fost 
distinși cu „Medalia Muncii".

După înmfnarea ordinelor, tova
rășul ChiVu Stoica a felicitat căl
duros pe cei decorați, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, Ie-a urat 
sănătate, fericire și noi succese în 
activitatea lor viitoare.

(AgerprVS)

nergeticieni, do la care au aflat 
multe liicruri interesante despre 
frumoasa lor muncă. In camera 
de comandă ă 'impresionantei 
„uzine a luminii" inginerul șef al 
centralei a dat explicații utile e- 
leviior. Acestora nu le-au lipsit dm 
mîini stiloul și carnetul de notițe, 
astfel că au părăsit termocentrale 
eu un plus de cunoștințe, deoee- 
bit de utile Ia viitoarele lecții de 
fizică.

Mihai TODORAN 
elev

meteo-rutier; 14,08 Melodii cu și 
fără cuvinte,- 15,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 15,20 Anun
țuri și reclame,- 15,30 Casa de dis
curi Electrecerd prezintă recitalul 
tenorului Ion Piso; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 16,15 Muzică ușoară de Richard 
Bartzer și Gelu Solomonescu; 16,30 
O poveste pentru voi, copii; 16,40 
Premiere de operă de-a lungul a- 
nilor; 17,10 DE LA FRESCELE VO- 
RONEȚULUI LA COLOANA INFI
NITĂ. Popasuri la unele monu
mente de artă ale Bucureștiului; 
17,30 Muzica și poezia; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzi
cale,- 18,40 RITMURILE CINCINA
LULUI. Realizarea ritmică a planu
lui de investiții; 19,00 SEÂRÂ PEN
TRU TINERET; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARĂ. Continuarea emi
siunii „Seară pentru tineret"; 
22,00 RADIOJURNAL. Sp&rt. Bule
tin meteorologic,- 22,20 Muzică u- 
șoară; 22,30 NiCanbr Zabaleta in
terpretează Concert-serenadă pen
tru harpă și orchestră de Joaquin- 
Rodrigb; 22,55 Vă plac aceste me
lodii?,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
2 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Warlok; Republica: Partizanii în 
cîtnpie; PETRILA : . Steaiia baletu
lui; LONEA — 7 Noiembrie: Tra 
geți în Stanislas; LIVEZENI : De
corații pentru copiii minune; ANI 
NOASA: Credeți-mă, oameni; CRl- 
VIDIA : întuneric îh plină zi,- VUL
CAN : In genunchi tnă întorc la 
tine; PAROȘENI : Casa miastfă; 
LUPENÎ — Muncitoresc: Joe Li
monada,- , BĂRBĂTENÎ: Duminică 
la New York,- URICaNÎ : ©Iii 
Shaterland.
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Vizita ministrului afacerilor externe, 
al României în R. F. a Germaniei

VIETNAMUL DE SUD

Escaladarea continuă
BONN 31. — Trimișii speciali 

Agerpres, N. Ionescu și P. Stăn- 
cescu, transmit:

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, care întreprinde o 
vizită oficială în Republica Fede
rală a Germaniei, a fost primit de 
cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, dr. Kurt Georg Kiesin- 
ger. întrevederea â prilejuit un 
schimb de păreri privind evoluția 
relațiilor dintre cele două țări și 
unele probleme internaționale. La 
întrevedere au participat Willy 
Brandt, dr. Ruete, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și 
E. Stratling, șeful misiunii comer
ciale a Republicii Federale a Ger
maniei la București. Din partea

COMUNICAT COMUN
La invitația ministrului federal al 

afacerilor externe, Willy Brandt, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, face o vizită oficială 
în Republica Federală a Germaniei 
de la 30 ianuarie pînă la 3 februa
rie 1967.

In, timpul șederii sale la Bonn, 
între 30 și 31 ianuarie, ministrul 
afacerilor externe român a fost 
primit de cancelarul federal dr., 
Kurt Georg Kiesinger. La 1 februa
rie ministrul afacerilor externe ro
mân va vizita orașele Koln, Dus
seldorf șl Munchen. El se va îri- 
tilni cu președinții guvernelor 
letiderelor Renania de nord-West- 
falia și Bavaria.

Ministrul afacerilor externe ro
mân Corneliu Mănescu, și ministrul 
federal al afacerilor externe, Willy 
Brandt, au purtat convorbiri asupra 
stadiului și dezvoltării relațiilor 
dintre Republica Federală a Ger
maniei și Republica Socialistă Ro
mânia, precum și asupra proble
melor internaționale de interes co
mun.

Ambele părți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu evoluția 
favorabilă a schimburilor economi
ce și culturale dintre țările lor.

Ele au subliniat că vor cultiva

SPANIA

8000 de mineri au
MADRID 31 (Agerpres). — Miș

carea revendicativă ia amploare în 
Spania. Aproximativ 8 000 de mi
neri din provincia Ast'uria au de
clarat grevă în semn de solidari
tate cu tovarășii lor de muncă a- 
restati de autorități în cursul săp- 
tămînii trecute, sub acuzația de a 
fi desfășurat activitate politică ile
gală. In sprijinul unor revendicări 
simHare au declarat greve parțiale 
50 000 de metalurgiști din Madrid. 
Aceștia au anunțat că nu vor re
lua activitatea pînă ce nu vor fi

O holarîre 
a guvernului 
venezuelean

CARACAS 31 (Agerpres). — Gu
vernul venezuelean va revizui po
litica sa în domeniul petrolului 
față de S.IJ.A.,' a declarat ministrul 
minelor și hidrocarburilor al Ve- 
nezuelei, Jose Antonio Mayobre. 
El a informat că a dat instrucțiuni 
ambasadei venezuelene la Washing
ton să intre în contact cu oficia
litățile americane pentru „a pune 
pe o bază avantajoasă" exporturile 
de petrol în S.U.A. Mayobre a 
menționat că exporturile de petrol 
ale Venezuelei au suferit prejudi
cii ca urmare a prețurilor scăzute 
la acest produs pe piața S.U.A. 

română, la întrevederi au fost pre- 
zenți Cornel Bogdan, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Mircea Năstase, șeful reprezen
tanței comerciale a României.

In declarația făcută pentru presă 
la ieșirea din Palatul Schaumburg, 
reședința Cancelariei Federale, 
Corneliu Mănescu a spus : „Au 
fost examinate și cu acest prilej 
posibilitățile de a dezvolta în 
continuare relațiile de colaborare 
dintre țările noastre. A fost ex
primată de ambele părți satisfac
ția în legătură cu hotărîrea gu
vernelor noastre de a stabili între 
cele două țări relații diplomatice 
la nivel de ambasadă. Ne expri
măm convingerea că acest pas 
însemnat în dezvoltarea relațiilor 

și adînci in continuare colaborarea 
multilaterală dintre țările lor.

In acest spirit, guvernele Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Federale a Germaniei au că
zut de acord să stabilească relații 
diplomatice și să facă schimb de 
reprezentanți diplomatici la rangul 
de ambasadori extraordinari și ple
nipotențiari.

Ambele părți sînt convinse că a- 
ceasta va contribui la dezvoltarea 
înțelegerii reciproce dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei în in
tereselor ambelor părți și prin a- 
ceasla vor servi păcii și securității, 
înțelegerii durabile și conviețuirii 
pașnice a popoarelor Europei, des
tinderii internaționale.

Discuțiile, care au avut un ca
racter de lucru, s-au purtat într-un 
spirit de sinceritate.

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a invitat pe minis
trul federal al afacerilor externe, 
Willy Brandt, să facă o vizită o- 
ficială în Republica Socialistă Ro
mânia.

Ministrul federal al afacerilor ex
terne a acceptat cu mulțumiri in
vitația.

Data vizitei se va stabili pe cale 
diplomatică.

declarat grevă
eliberați cei 30 de muncitori defe
riți tribunalului în urma manifesta
țiilor ce au avut loc vinerea tre
cută.

• ROMA. — Marți a pâră- 
sit Roma, plecind spre Mos
cova, Nicolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., care 
a făcut o vizită de stat în 
Italia între 24 și 31 ianua
rie.
• PARIS. — Iarna aceas

ta este neobișnuit de blinda 
în Franța. Mercurul termome
trelor a urcat pînă la plus 
14,3 grade. O asemenea tem
peratură în ianuarie nu a mai 
fost înregistrată în Franța din 
iarna anului 1892.

• HELSINKI. — Recent a 
avut loc, în holul Teatrului Mu
nicipal din orașul finlandez 
Pori, deschiderea festivă a 
expoziției de scenografie ro
mânească, organizată de că
tre Asociația de prietenie 
Finlanda-România, pusă lâ dis
poziție de Institutul Român 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

• TUNIS. — Pentru pri
ma oară de la obținerea inde- 

ciintre cele două țări constituie 
in același : timp o contribuție la 
cauza colaborării internaționale și 
a securității în Europa".

In cursul zilei de marți au con
tinuat convorbirile cu vicecancela
rul și ministrul de externe, Wily 
Brandt. Cu prilejul acestor con
vorbiri, la care au participat mem
brii delegației române și înalți 
funcționari ai Ministerului Aface
rilor Externe al R.F.G. s-a conve
nit să se dea publicității un co
municat comun.

i sosii li lEH
BELGRAD 31. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Delegația de partid condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R. care la invi
tația Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia face o vizită de prietenie 
în această țară, a sosit Ia 31 ia
nuarie ia Belgrad. La gara Du- 
nav, din capitala R.S.F. Iugosla
via, delegația a fost întîmpinată 
de Niaz Dizdarevici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., de Danilo Purici, șeful co
misiei pentru relații externe a 
C.C. al U.C.I., și de alte persoane. 
Au. fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, și mem
bri ai ambasadei.

In cursul după-amiezii, delega
ția a vizitat orașul Belgrad.

Un nou accident tragic
la o altă bază aeriană din S.U.A.

NEW YORK 31 (Agerpres). —- 
In cursul experimentării unei noi 
cabine spațiale, care a avut loc 
marți la baza aeriană din Brooks, 
în apropiere de San Antonio (Sta
tul Texas), s-a produs un incen
diu, declanșat în condiții identice 
cu cele care au provocat vinerea 
trecută moartea celor trei cosmo- 
nauți americani pe poligonul de 
la Cape Kennedy. Unul din avia
torii aflați în cabină a fost ars de 
viu, iar cel de-al doilea a suferit 
ârsuri grave. Un purtător de cu- 
vînl al bazei a declarat că incen
diul s-a produs în momentul cînd 
se < efectua un zbor simulat și s-a

pendenței Tunisiei, acum 11 
ani, un teatru național de ma
rionete a prezentat spectacole 
în fața tineretului. Primul 
spectacol a avut loc la Casa 
teatrului, în prezența a nume
roase personalități culturale.

• MUNCHEN. — La 30 ia
nuarie a fost reluat la Tribu
nalul din Miinchen procesul 
intentat fostului general SS, 
Wilhelm Harster, fost coman
dant al Gestapoului în timpul 
ocupației Olandei de către 
fasciști. Martorul Robert 
Kempner, din partea lui Otto 
Frank, a prezentat Curții cu 
jurați „Jurnalul Annei Frank", 
în care aceasta descrie viața 
familiei sale înainte de a fi 
deportată in lagărul de ex
terminare de la Bergen-Bel- 
sen, unde împreună cu sora 
și mama sa au fost asasi
nate.

• AMMAN. — întreg su
dul Iordaniei se află sub ză

SAIGON 31 (Agerpres). — Luni, în timp ce bombardierele „B-52" își 
aruncau încărcătura de bombe asupra unei regiuni controlate de for
țele patriotice, aflate la numai 25 km de Saigon, în portul orașului de
barca un nou contingent de trupe americane numărînd 3 200 de oameni. 
Cu aceasta, anunță agenția Associated Press, efectivul trupelor ameri
cane de pe teritoriul Vietnamului de sud se ridică la 404 000 de oameni.

JOHNSON: „Ce bine că am

guvernul Ky la spate 1"

(„AFTONBCADET" Stockholm) 

datorat unui scurt-circuit. El a a- 
nunțat că a fost deschisă o an
chetă pentru a se stabili cauzele 
exacte ale acestei noi catastrofe.

Acesta este al doilea incendiu 
petrecut la aceeași bază în cursul 
efectuării unor zboruri simulate. 
Primul s-a produs în 1962, cînd doi 
aviatori se aflau într-o cameră cu 
oxigen pur sub presiune, pentru 
simularea unui zbor spațial. Un ac
cident analog s-a produs în 1960 
dar nesoldat cu victime. Alte două in
cendii s-au produs în 1963 la un 
laborator al bazei aeriene din 
Johnsville (statul Pennsylvania).

padă, iar triburile de beduini, 
așezate în deșert, la est de 
Marea Moartă au fost com
plet izolate de restul țării, 
fiind amenințate să moară de 
foanie împreună cu cămilele, 
caii și turmele lor de oi și 
de capre.

Cu ajutorul elicopterelor au 
fost parașutate deasupra așe
zărilor de beduini hrană, fu
raje pentru vite și pături. In 
acest mod cîteva mii de no
mazi au putut fi salvați.

• DAMASC. — La Damasc, 
în fața unui tribunal special, 
are loc procesul participanți- 
lor la complotul antistatal din 
8 septembrie 1966. Postul de 
radio Damasc a anunțat că 
unul din acuzați, generalul in 
retragere, Fahd El-Chaer, a fă
cut destăinuiri în legătură cu 
organizarea complotului și a 
repartizării principalelor pos
turi oficiale între autorii con
spirației.

• SOFIA. — La 39 ianua
rie, Urho Kekkonen, pre

CONAKRY 31 -(Agerpres). — 
„Republica Guineea va importa 
de acum încolo numai utilaje și 
acele mărfuri pe care nu le poate 
produce singură. Chiar importul
de orez va. înceta, deoarece au 
fost înregistrate succese pe linia 
dezvoltării producției agricole", a 
declarat președintele Seku Ture la 
sesiunea Consiliului Național al 
Revoluției, organul suprem al 
Partidului Democrat din Guineea. 
In discursul său, președintele Seku 
Ture, care are și funcția de secre
tar general al consiliului, a acor
dat, de asemenea, atenție .proble
mei educației tinerei generații.

Referindu-se la sarcinile ce stau 
în fața Partidului Democrat din 
Guineea și a poporului din această 
țară, președintele Seku Ture a a- 
tras atenția că „imperialismul nu 
a renunțat la ideea de a încerca 
să-și recîștige pozițiile în Gui
neea", ceea ce necesită o inten
sificare a vigilenței pentru res
pingerea oricăror asemenea în
cercări.

ședintele Republicii Finlanda, 
și persoanele care îl însoțesc, 
au făcut vizite lui Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, și Iui Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri. Cu acest prilej au 
avut loc discuții prietenești.

O QUITO. — Pentru prima 
dată după 21 de zile, au pu
tut fi recepționate semnalele 
transmise de cei trei membri 
ai „expediției Pacificului", doi 
spanioli și un francez care 
intenționează să parcurgă pe 
bordul unei plute distanța de 
17 000 kilometri dintre Ame
rica de Sud și Australia.

• MOSCOVA. — La 31 
ianuarie, Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.Ș.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și per
soanele care I-au însoțit, în- 
tr-o scurtă vizită neoficială în 
Uniunea Sovietică a părăsit 
Moscova, plecînd spre Bu
dapesta.
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