
Proletari din toate țările, unîți-vâ :

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

Anul XIX
XXIV Nr. 5381

Joi
9 februarie

1967

4 pag.îS bani

JJ

P L A

c p tipia, n

Dor
de primăvară

i
de gheață ce-l aco- 
la venirea înghețu- 

cam de multișor, i-a 
speranță de afir- 

oțelos duce o

.1

Spera la ceva mai mult. Vi
sa să ajungă la înălțimea 
stîlpilor. Da, da — acolo sus, 
de unde corpurile fluorescente 
împrăștie lumină celor care 
trec spre treburile lor în nopți 
tîrzii; într-un cuvîni voia să-și 
ocupe locul în lumea pentru 
care a fost creat. Totul a fost 
un vis.

Crusta 
peră de 
lui, deci
tăiat orice 
mare. Corpu-i 
luptă pe viață și pe moarte 
pentru a supraviețui strînso- 
rii corsetului care-l ține strîns 
cine știe pînă cînd. Gheața 
nemiloasă îi acoperă tot cor
pul, necunoscîndu-i-se nici 
măcar lungimea adevărată. A 
fost creat de harnice mîini să 
slujească omul, să-i facă via
ța mai frumoasă și cînd colo 
el produce numai neplăceri. 
Toată lumea îl calcă în pi
cioare fără milă. Unii chiar 
se împiedică de el.

Unii îi plîng soarta, alții 
(chiar și de la I.R.E.H.) l-au 
uitat de tot. Cablul electric — 
pentru că despre el este vor
ba — ce se află de nu se știe 
cînd aruncat în Piața Victo
riei din centrul Petroșaniului, 
pradă intemperiilor vremii, 
stă cu un capăt scos de sub 
blindajul gheții, întinzîndu-și 
cele două fire dezgolite spre 
razele soarelui. Parcă l-ar 
străbate același sentiment de 
dor pe care cu toții îl simțim 
in aceste zile care ne fac să 
sperăm că poate nu mai 
așa mult pînă va sosi și 
rnăvara.

Dar pînă atunci ?

este 
pri-

T. KARPATIAN

— Aveți plăpumi ? De care ?
Sînt întrebări cu care cumpără

torii se adresează magazinelor 
de specialitate. Chiar dacă răs
punsul este afirmativ cumpără
torii, cum e și firesc, doresc să 
vadă marfa. Cu vreo doi ani în 
urmă plăpumile produse de secția 
plăpumerie a I.O.I.L. Petroșani nu 
se prea bucurau de apreciere. 
I.C.R.T.I.-ul, prin responsabilii 
C.T.I., refuzau adesea acest pro
dus local. Cauza e lesne de în
țeles : calitate slabă.

Tot mai mari erau rebuturile de 
plăpumi. Salariile muncitorilor — 
slabe (cu rebuturi nu se face pla
nul și nici nu se cîștigă). Condi
țiile de lucru erau și ele îndo
ielnice.

Să vedem cum stau
acum.

I.C.R.T.I.-ul asaltează 
rnenzi I.O.I.L.-ul. Vor 
In toate magazinele regiunii plâ- 
pumile produse acum la Petro
șani sînt căutate. L)e calitate nu 
se mai plîng nici organele s 
C.T.I., iar întreprinderea comerțu- I 
lui cu ridicata n-are decît de cîș- 
tigat. ■ Cum ? Să-l lăsăm pe tov. 
Davidovlci Cazimir, directorul co
mercial al întreprinderii, să-și spu
nă părerea :

— Ca să âducem 
marfă din afara 
mai mult decît 
mercial. Pentru 
plăpumi plătim 
tul comercial < 
de 1 350 lei. Adică nu cîștigăm ci 
sîntem în pierdere. Și calitatea 
plăpumilor* din altă parte, Călă
rași să zicem, nu este cu nimic 
superioară celor produse în lo
calitate. E adevărat că 
puma „Călărași" umplutura 
masă plastică dar nu e cu 
superioară plăpumii din 
șani.

Tov. Nepomneașci Vasile, 
ner șef la I.OJ.L. face următoa
rea remarcă :

— Plapuma „Călărași" are um
plutura din masă plastică (P.N.A.), 
fiind mai rezistentă și mai ief-

se

lucrurile

cu co- 
plăpumi.

I

I 
iun vagon cu

i regiunii ne costă | 
avem rabatul co- | 
transportul a 500

1 328 lei. Raba- | 

corespunzător este I

la pla- 
e din 
nimic 
Petro-

VITRINA ȘURILOR ZILEI
0 PETROȘANI. Ieri după- 

amiază a avut loc festivita
tea de inaugurare a noului 
oficiu poștal. Incepînd de azi, 
deservirea cetățenilor se va 
efectua la ghișeele poștale și 
cabina telefonică din 
clădire.

0 MINA BÂRBĂTENI. 
fost puse în funcție

noua

At» 
două 

compresoare noi, unul de 15 
m c iar altul de 45 m c, am
bele de fabricație românească. 
In acest fel, aprovizionarea cu 
aer comprimat a brigăzilor de 
mineri care lucrează la des
chiderea minei va fi îmbună
tățită substanțial.
• U.R.U.M. PETROȘANI. 

Prin livrarea a 200 de tone 
armături metalice și a 22 tone 
tuburi de aeraj, de la înce
putul anului și pînă ieri au 
fost livrate exploatărilor mi
niere 1 735 tone de utilaje, 
piese de schimb și armături 
metalice.

0 LUPENI. Minerii celei 
mai mari exploatări carboni-

fere din Valea Jiului au ex
tras, pînă ieri dimineață, cea 
de-a 1 077 tonă de cărbune 
peste plan. In acest, fel. plu
sul realizat, de la începutul 
anului se ridică la 5 640 tone 
.eea ce îi situează pe minerii 
din Lupeni pe primul 
întrecerea pe bazin.

0 PETROȘANI. La 
prinderea de panificație 
duse 
șani 
pîini 
me, 
preț
părătorii pot găsi noul produs 
în magazinele de desfacere a 
pîinii.

0 Ieri, 
I.C.R.T.I. 
expediate
Valea Jiului 
mente de textile sosite din im
port — cuverturi 
stofe pentru costume
și Grecia), material 
balonseiden (Polonia), 
din piele (Mongolia).

loc în

Intre- 
și pro- 

făinoase „Jiul" din Petro- 
a început producția de 
intermediare de 250 gra- 

format franzeluță, avînd 
de vînzare 1 leu. Cum-

DIN DEPOZITELE 
Petroșani au fost 
spre magazinele din 

diferite sortt-

(Polonia), 
(Spania 
pent ru 
haine

tină decît batajul 
sim noi dar, fără 
plăpumile noastre 
duroase. Intr-adevăr și cumpărăto
rii au remarcat aceasta, de aceea 
numărul celor care solicită plă- 
pumi „Petroșani" precumpănește. 
De ce atunci nu sînt satisfăcuți 
cumpărătorii în magazine cu acest 
articol ? De ce sînt primiți cu 
„n-avem" ?

In secția plăpumărie din cadrul 
întreprinderii orășenești de 
dustrie locală l-am întîlnit 
tov. Sulu loan, șeful unității,
vorbește despre hărnicia oameni
lor de aici, ne prezintă pe cei 
mai buni dintre ei: Hotos Ma
ria, Costache Ghiță (secția vată), 
Oltean u Gheorghe, Trandafir Stă-

in Somalia
spe-

pe care îl folo- 
să ne lăudăm, 
sînt mai căl-

in-
pe 

Ne-

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-a)

MOGADISCIO 8. — Trimișii 
ciali, Nicolae Puicea si Nicolae N. 
Lupu, transmit : Miercuri dimi
neața a sosit la Mogadiscio pre
ședintele ConsîlMui de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Ștoica, cu soția, care, la in
vitația președintelui Somaliei, Aden 
Abdulla Osman, face o vizită o- 
iicială de prietenie în această tară. 
Președintele Consiliului de Stat es
te însoțit de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, și George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor bxterne.

La ora 
cial care, 
liei a fost 
reacție ale
nale somaleze, a aterizat pe aero
portul din Mogadiscio, pavoazat cu 
drapelele României si Somaliei și 
cu portrete ale celor doi conducă
tori. In întîmpinare au so
sit președintele Aden Abdulla 
Osman cu soția, șeicul Muktar Mo
hamed Hussein, președintele Adu
nării Naționale, Abdirizak 
Hussein, președintele 
de Miniștri, Ahmed 
ministrul afacerilor 
bri ai guvernului, 
oficiilor diplomatice 
capitala Somaliei.

In semn de salut, 
21 salve de tun. La

12,30 avionul ofi- 
de la frontierele Soma-, 
escortat de avioane cu 
forțelor armate națio-

In ziua cînd

fruntașii
Insotzt de . tovarășa 

Tomșă Maria, secretara 
comitetului de partid 
de la „Viscoza" Lupeni, 
am pornit prin secțiile 
întreprinderii, pe dtu- 
mul pe care îl face ce
luloza de cum este des
cărcată pe rampa fabri
cii și pînă se transfor
mă, prin reacții chimice 
și prin reacțiile mun
cii, în mătase artificială.

Este ziua cînd se nu
mără... fruntașii anului 
1966. Am făcut cunoș
tință cu cîțiva 
ei: Voin loan 
ghici Dumitru 
peratori chimiști; îți 
vorbesc despre meseria 
lor cu mîndrie, din-: 
du-ți toate amănuntele 
despre uscarea, presa
rea, alcalizarea și desfi- 

. brarea celulozei, pînă 
ajunge sontogenbtf ma
terie asemănătoare cu 
făina porumbul

Dar reacțiile 
aici se țin 
ce se obține o
vîscoasă 
numele

lanț 
ma- 

care a 
fabricii :

crud, 
mice 
pînă 
ierte 
dat
„Viscoza".

Filtrarea, 
condiționarea 
rizarea viscozei 
procese chimice compli
cate pe care fruntașii 
în producție Glovicska 
Veronica și Timișan Io
sif le stăpînesc cu mul
tă siguranță.

In secția filatură i-am 
întîlnit pe Hlaghie Vio
rica, Bologa Florica, 
Fencea Aron, Tomescu 
Florica, Drăgoi loan și- 
lista fruntașilor secției 
ar putea fi continuată. 
Numai în luna ianua
rie din acest an în sec
ția lor s-au obținut cu 

. 1 215 kg fire 
mai mult decît 
văzut.

Cum se face

maturația, 
și desae- 

sînt

Hagi 
Consiliului 

Iusuf Dualeh, 
externe, mem- 
deputați, șefii 

acreditați în

au fost trase 
scara avionu-

iui, președintele Somaliei ..prime,ște 
cu căldură pe oaspetele român. 
Un grup de tinere somaleze oferă 
buchete de flori. , . ,,,

După intonarea imnurilor de stat 
ale României si Somaliei, 
președinți, însoțiți 
tul armatei trec 
de onoare.

Luînd cuvîntul, i 
tului somalez a 
oaspeților români. Am așteptat 'cu 
inleres această vizită și sperăm că 
în timpul șederii dv. la noi veți 
cunoaște poporul nostru, • aspecte 
ale felului său de viată și modul 
în caro noi, rezolvăm. . diferitele 
noastre probleme, a spus vorbito
rul.

In ceea ce ne privește, sîntem 
interesați să cunoaștem mijloacele 
prin care țara dv. și-a creat cu 
succes o industrie proprie, și-a dez
voltat agricultura, astfel încît as
tăzi România are o economie pros
peră și sănătoasă. Vorbitorul a re
levat că această vizită va consti
tui un prilej pentru un schimb de 
vederi asupra unor probleme poli
tice, so'ciare, economice de interes 
reciproc. Cred — a spus el — că 
în această privință vom găsi muhe 
puncte comune Sn străduințele noas
tre. Fără îndoială, că vizita va ci
menta legăturile strînse de priete-

cei doi 
de comandan- 

în revistă garda

conducătorul sta- 
urat bun venit

(Continuare în pag. a 4-a)

AjftltOr-maistrul Iancu 
Aurelia ne dă lămuriri 
arălîndu-ne un „dege- 
tar“ din aur și altul din 
platină, cu 50—60 de o- 
.rificii ce pot fi văzute 
numai puse sub g. sursă 
de lumină.....Pfiyihâ^u^ ■ 
neltele acestea mintii-' 
cule și prețioase, ascul
tăm și explicația.

— Prin orificiile pe 
care le vedeți, viscoza 
curge... în fire de mă- 

produce 
celulozei, 
acidului, 

se trans- 
de mătase, 

tovarășa

tase. Aici se 
metamorfoza 
Sub acțiunea 
materia primă 
formă în fir 
ne 'explică 
Iancu.

Din secția 
rul de mătase ajunge la 
răsucire, operație

care muncitoarele Vlă- 
,. dulescu Mafia,- - Precup 
.Veronica, Nicoară . Lui
za, o fac cu indemîna- 
re. Dar nici muncitoa
rele din subsetția ■ bo
bina) .printre, care. Bă- 
losu ■Eucreția," Bejenafțu 

•Ida, KlOviCSkg EWsabe- 
ta, Macavei Ana nu se 
lasă mai prejos. In dru
mul nostru pe firul... 
mătasei artificiale în- 
tîlnim și dlțt Cvzd.cn- 
țiați și fruntași 'cum sînt 
operatorii chimiști Rusu 
Ioan, Condoiu loan, Co- 
tocel loan, Szakacs 
Francises .' din subsecția 
sulfura de carbon. Des-

filatură fi- N. ARBOREANU

dintre 
și Dră- ■ 
sînt o-

mătase 
era pre-

filajul ?,

Numărul steluțelor purpurii prinse-n pieptul de- 
pănătoarelor Crețu Ana și Pataki Susana coincide 
cu .'rezultatele obținute de, ele. Cele două .munci
toare de la „Viscoza" Lupeni sint declarate fruntașe 
în întrecerea socialistă a patra oară consecutiv.

Receptionera Nicoară Luiza, de la secția a III-a 
a F.F.A. „Viscoza" Lupeni, a fost declarată, pentru a 
patra oară consecutiv, fruntașă în întrecere.

(Continuare în pag. a 3-a)
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ANALIZA MODULUI DE REALIZARE
A INDICATORILOR DE PLAN PE
LUNA IANUARIE

MIEEI DE ÎNVĂȚĂMINTE
PENTKll SPORIREA EFICIENTEI
ENTREOII ACTIVITĂȚI
ECONOMICE

Luni a avut ioc adunarea activului din ec.. 
nomie al Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani care a dezbătut felul cum au fost reali
zați principalii indicatori ce au revenit pe luna 
ianuarie unităților industriale și de construcții 
industriale din Valea Jiului din planul pe anul 
1967 și a stabilit direcțiile spre care trebuie per
severat, în lumina lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie 1966 în scopul îm
bunătățirii calitative a întregii noastre activități 
economice. La adunare au participat membri ai 
comitetului orășenesc de partid. A fost prezent, 
de asemenea, tovarășul MOGA 1OACHIM, se
cretar al Comitetului regional Hunedoara al 
P.C.R. Adunarea a ascultat informarea prezen
tată de tovarășul LAZĂR DAVID, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid, privind rea
lizarea sarcinilor de plan în unitățile industriale, 
construcții industriale și din cadrul Comitetului 
de Stat al Apelor pe luna ianuarie 1967. Pe mar 
ginea materialului prezentat au luat cuvîntul 
secretari ai comitetelor de partid și conducători 
ai unităților economice.

Bilanț pozitiv 
In ansamblu

Rod al muncii politice desfășu
rate de organizațiile de partid si 
de masă, a măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice aplicate de conducerile 
tehnice, în lumina indicațiilor ple
narei C.C. al P.C.R. din decc-mbrie 
1966, oamenii muncii din unitățile 
economice din Valea Jiului au ob
ținut, în cursul lunii ianuarie ■— 
prima lună a celui de-al doilea an 
al cincinalului — realizări merito
rii. Planul producției industriale 
globale a fost realizat pe ansamblul 
economiei Văii Jiu'ui în proporție
de 101,3 la sută, iar al producției 
marfă în proporție de 100,4 la sută.

In prima lună a anului, oamenii 
muncii din Valea Jiului au pus la 
dispoziția economiei naționale ur
mătoarele produse peste plan: 
2 549 tone cărbune net, 212 tone 
cărbune brut, 3 037,8 MW/h ener
gie electrică, 1 169 m c cherestea, 
2,1 tone sulfură de carbon, 0,4 tone 
fire și fibre de mătase, 8,9 tone 
pîine albă și integrală și alte spe
cialități de panificație.

Demn de relevat — toate unită
țile noastre economice au rapor
tat îndeplinirea planului producției 
industriale globale și marfă iar în 
depășirea planului de producție 
fizice s-au evidențiat îndeosebi co
lectivele minelor Lupeni, Dîlja și 
Lonea, a preparațillor Lupeni și 
Corcești precum și I.E. Paroșeni, 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, I.P.P.F. 
Petroșani.

Iată o sinteză a primelor roade 
âle hărniciei colectivelor de mun
că din unitățile industriale ale Văii 
Jiului, roade ce exprimă hotărîrea 
oamenilor muncii din Valea Jiului 
de a se achita cu cinste și în al 
doilea an al cincinalului de sarci
nile de răspundere ce Ie revin, 
ilustrează condițiile ce le avem 
spre a ridica la un nivel superior 
— așa cum prevăd indicațiile Ple
narei G.C. al P.C.R. din decembrie 
1966 — eficiența întregii activități 
economice.

Acest deziderat fundamental im
pune însă valorificarea superioară 
a tuturor condițiilor de care dis
punem, a tuturor rezervelor exis
tente în unitățile noastre. Or, în
vățămintele activității noastre eco
nomice din luna ianuarie, neajun
surile ce le-am avut, ne arată că 
n-am făcut încă totul pentru a sa
tisface acest deziderat, pentru a 
ridica activitatea noastră economi
că Ia nivelul cerințelor actuale.

In clișeul ală
turat : Grupul IV 
de la termocen
trala Paroșeni.

Activitatea 
economică 
superioară 
reclamă realizarea 
indicatorilor 
calitativi

Bilanțul lunii ianuarie ates
tă că unul din indicatorii 
de mare însemnătate — pro
ducția marfă vîndută și înca
sată — n-a fost realizat pe an
samblu] orașului decît în proporție 
de 92,2 Ia sută. In afară de F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, nici o altă uni
tate n-a îndeplinit acest indicator, 
cele mai mari rămîneri în urmă a- 
vînd I. F. Petroșani, I.P.P.F., 
G.G.V.J., I. E. Paroșeni.

Un alt indicator de primă însem
nătate, realizat pe ansamblul eco
nomiei Văii Jiului decît în pro
porție de 99,7 la sută : planul de 
creștere a productivității muncii. 
La G.C.V.J. acest indicator a fost 
îndeplinit doar în proporție de 99,1 
la sută. Rezultatele obținute de 
G.G.V.J. puteau fi substanțial mai 
bune dacă s-ar fi lucrat ritmic, da
că fiecare exploatare și-ar fi în
deplinit sarcinile de plan. Or, o sea
mă de exploatări, ca cele de la 
Vulcan, Petrila și Paroșeni au ră
mas sub plan cu cîte 4 000—1 000 
tone de cărbune. Mari rămîneri în 
urmă la unele sortimente au exis
tat și la I. F. O deficiență de mult 
discutată, care a continuat să se 
manifeste și în luna ianuarie, mai 
ales ia unele exploatări miniere, 
în sectoarele forestiere, precum și 
la alte unități, este neritdilcitatea 
producției.

Una din cauzele principale ale 
rămînerii în urmă, a neritmicității 
în realizarea planului și care in
fluențează negativ productivitatea 
muncii continuă să fie slaba preo
cupare pentru utilizarea judicioasă 
a fondului de timp disponibil de 
lucru. In luna ianuarie indicele de 
utilizare a fondului de timp pe to
tal industrie este de numai 93,6 la 
sută (din care la C.C.V.J. — 93,3 
la sută, F.F.A. „Viscoza" — 95 la su
tă, I.P.P.F. — 94,4 la sută, I. F. 
— 94,1 la sută).

O altă problemă de primă im
portanță în fața organizațiilor de 
partid și a conducerilor tehnico- 
administrative este calitatea pro
ducției. In luna ianuarie norma in
ternă la conținutul de cenușă al 
cărbunelui brut a fost depășită cu 
1,7 puncte, iar conținutul de umi
ditate cu un punct. In afara minei 
Dîlja, nici o altă exploatare nu 
s-a încadrat în indicatorul de ca
litate. In privința calității produc
ției, respectiv, a reparațiilor, con
tinuă să fie neajunsuri și la I. F., 
I.P.P.F., U.R.U.M.P. etc.

Mari rămîneri în urmă s-au în
registrat în cursul lunii ianuarie 
la lucrările de pregătiri. La exploa
tări s-a înregistrat o rămînere în 
urmă la acest capitol de 1 616 m 1. 

lin domeniu hotdrttor 
pentru ritmurile 
de viitor

Pentru dezvoltarea în continuare 
a bazinului nostru carbonifer, Văii 
Jiului i s-au alocat pentru acest 
an fonduri în valoare de 730 mili
oane lei din care 83 la sută vor fi 
utilizate în unitățile industriale, din 
care 75 la sută în sectorul minier.

In urma măsurilor luate, preve

derile planului de investiții pe ia
nuarie au fost realizate în propor
ție de 100,6 la sută în cadrul 
C.C.V.J. și 114 la sută la I. E. Pa
roșeni. Dar ritmul de execuție Ia 
cele două unități nu asigură rea
lizarea în trimestrul I a 20—25 la 
sută din planul anual. De aseme
nea, la G.C.V.J. a rămas neexecu
tat un volum de lucrări de con- 
strucții-montaje în valoare de 2 722 
mii lei, din care 1 102 mii lei lu
crări miniere subterane și 1 620 mii 
lei lucrări industriale de suprafață 
Cu excepția sectoarelor de inves
tiții de la minele Aninoasa, Lupeni, 
Dîlja, celelalte sectoare nu și-au 
îndeplinit planul, ceea ce a con
dus la nerealizarea pe C.C.V.J, a 
27 m 1 din planul de investiții, cu 
1 865 m c. Cele mai slabe realizări 
s-au obținut la minele noi, mai a- 
les la Paroșeni, iar la mina Live- 
zeni lucrările miniere subterane 
nici nu au fost încă atacate.

Rămînerile în urmă cele mai 
mari au fost Ia lucrările miniere 
de suprafață din cadrul șantierului 
T.C.M.M., care nu a realizat un 
volum de lucrări în valoare de 
1 672 mii lei și Electromontaj Ba
nat care în luna ianuarie n-a exe
cutat nici o lucrare. In acest fel, 
cele două șantiere, din cele 46, 
respediv 9 lucrări neterminate în 
1966 nu au predat încă nici o lu
crare.

Rămîneri în urmă există și la 
alte unități de construcții: la lo
tul Paroșeni al șantierului Energo- 
construcții și la lucrările Comitetu
lui de Stat al Apelor. La I. F. Pe
troșani s-a realizat abia 0,5 la su
tă din prevederile planului anual 
de investiții iar la F.F.A. „Visco
za" Lupeni, I.C.S.M., I.P.P.F., Insti
tutul de mine, I.C.R.T.I., I.C.R.M. 
nu s-a realizat încă nimic din pla
nul de investiții pe acest an. De
oarece în cursul lunii ianuarie rit
mul de execuție al lucrărilor de 
investiții pe oraș a fost de numai 
5,5 la sută din prevederile anuale 
și pentru ca pînă la sfîrșitul tri
mestrului I realizările să reprezinte 
20—25 la, sută din prevederile pla
nului anual, este necesar să se e- 
laboreze asemenea măsuri ca în 
lunile februarie—martie ritmul de 
execuție să crească lunar la cel 
puțin 8 la sută din prevederile pla
nului anual.

Numai cunoașterea 
cauzelor 
deficiențelor 
nu e suficientă

In discuțiile purtate de cei pre- 
zenți în adunarea activului a reeșit 
că organele și organizațiile de 
partid, conducerile tehnico-admi- 
nistrative au tras învățămintele 
necesare din deficiențele avute în

Munca de partid in economie, 
la nivelul exigentelor actuale I

___________
In încheierea dezbaterilor din 

adunarea activului din economie, 
a luat cuvîntul tovarășul Moga 
loachim, secretar al Comitetului 
regional de partid.

Analiza activității economice din 
prima lună a anului, trebuie să 
constituie pentru fiecare unitate e- 
conomică un prilej de a trage în
vățămintele maxime asupra direc
țiilor muncii de viitor, în vede
rea înfăptuirii indicațiilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966 privind îmbunătățirea în
tregii activități economice, a ară
tat vorbitorul.

Pe ansamblul economie: Văii 
Jiului s-au obținut realiză: i me
ritorii. Dar, rămînerile în urmă la 
o seamă de indicatori de primă 
importanță, neîndeplinirea planu
lui de către unele unități, sec
toare si brigăzi, deficiențele exis
tente în privința realizării rit
mice a planului impun luarea de 
măsuri eficiente atît din partea 
organizațiilor de partid cit și a 
conducerilor tehnico economice. Es
te necesar să stea în atenție mai 
ales recuperarea rămînerilor în 
urmă și crearea unor condi
ții optime pentru preîntîmpi- 
narea cauzelor ce ar putea 
genera rămînerea în urmă în 

prima lună a anului și au stabilit 
măsuri eficiente pentru înlătura
rea acestora. Tovarășii Colda An
drei, secretarul comitetului de 
partid de la mina Vulcan, Costea 
Traian, secretarul comitetului de 
partid de Ia mina Petrila, Teodo- 
rescu Constantin, inginer șef al 
E. M. Uricani, Dobrescu Alexan
dru, locțiitorul șefului de șantier 
al C.S.A., Raczek loan, secretarul 
comitetului de partid al minei Lu
peni, Magyarosi Emeric, șeful 
E.D.M.N. și alții au vorbit despre 
măsurile stabilite în cadrul unită
ților pentru a crea condiții favo
rabile îndeplinirii sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, pentru îm
bunătățirea întregii activități eco
nomice.

Fără îndoială, analizele, măsu
rile aplicate pentru remedierea 
neajunsurilor sînt binevenite. Dar 
nu ajunge să constatăm lipsu
rile, cauzele lor și să elaborăm 
soluții; trebuie să organizăm mai 
temeinic, cu toată răspunderea a- 
plicarea măsurilor.

Activitatea economică din luna 
ianuarie este nemulțumitoare în 
unele privințe. Am continuat Să 
avem deficiențe în structura e- 
fectivelor. La C. C. V. J. ra
portul dintre muncitorii de bază, 
direct productivi față de total sa- 
lariați e de abia 58,95 la sută, iar 
a celor c.e lucrează direct în căr
bune de numai 29,7 la sută. Un 
alt nea juns ; pe C.C.V.J. a fost de
pășit cu 503 salarjați efectivul 
scriptic. Dar cu toate că avem e- 
fectiv în plus, că procentul per
sonalului de deservire și auxiliar 
este ridicat, brigăzile de mineri au 
avut de suferit și în luna ianuarie 
din cauza deficiențelor existente 
în aprovizionare, a defecțiunilor 
electro-mecanice precum și din 
cauza plasării incomplete a mul
tor locuri de muncă productive, 
de pregătire și întreținere. Așa se 
explică faptul că și în luna ianua
rie din totalul brigăzilor au rămas 
sub plan 37,6 la sută.

Pentru remedierea deficiențelor 
și chiar preîntîmpmarea lor. pe 
viitor se cere o preocupare mai 
mare din partea personalului teh- 
nico-ingineresc pentru întărirea a- 
sistenței tehnice, a îndrumării bri
găzilor și echipelor.
O deosebită atenție se cere a- 
cordată unor probleme ca ; folosi
rea rațională a forței de muncă, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. a consumului de metal, fo
losirea din plin a utilajelor din 
dotare, extinderea muncii in acord 
și a normelor cu motivare teh
nică, rentabilizarea întreprinderilor 
ca I. F. Petroșani, F.F.A. Viscoza 
Lupeni, I.L.L. O deosebită răs
pundere implică rentabilizarea 
șantierului T.C.M.M. La țoale uni
tățile de construcții se cere perse
verat pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă șî punerea in func
ție a tuturor obiectivelor, conform 
graficelor de execuție.

viitor a unor unități economi
ce. O cată cu redresarea si
tuației unităților, sectoarelor și 
brigăzilor râmase în urmă, o deo
sebită atenție se cere acordată rea
lizării planului de pregătiri și de 
investiții, îmbunătățirii organizării 
muncii pe șantiere, lichidării fluc
tuației de efective în vederea pre
dării la termen a tuturor obiec
tivelor de investiții.

Organizațiile de partid și de 
masă, conducerile tehnico-admi- 
nistrative trebuie să acționeze pe 
tot frontul pentru întărirea dis
ciplinei și a răspunderii față de 
respectarea N.T.S., pentru preve
nirea accidentelor.

O deosebită atenție se ce
re acordată eliminării neajun
surilor existente în dome
niul structurii efectivelor, privind 
cheltuielile . neproductive, organi
zarea rațională a producției, fo
losirea capacităților de producție.

Ridicarea eficienței activității 
economice, înfăptuirea măsurilor 
tehnico-organizatorice elaborate îh 
acest scop, reclamă sporirea con
tinuă a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid în economie, 
necesită intervenții prompte și 
eficace din partea organizațiilor de 
partid, a fiecărui comunist.
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pre colectivul acestei 
subsecții se spun nu
mai cuvinte de laudă, 
și pe bună dreptate. A- 
sigurind o ritmicitate 
constantă procesului de 
producție s-a reușit să 
se obțină o depășire 
medie lunară de 6 600 
kg produse date peste 
plan, pe tot parcursul 
celor 12 luni ale anului 
trecut.

Roadele hărniciei ne 
intimpină și acolo unde 
lucrează fruntașele in

La clubul din Aninoasa

ARTIȘTII AMATORI
SE PREGĂTESC PENTRU 

AL VIII-LEA CONCURS

Etapa actuală a pregătirilor for
mațiilor de artiști amatori, în
scrisă pentru faza interîntreprin- 
deri, găsește toate cluburile și 
căminele culturale în febra ulti
melor verificări, a spectacolelor 
premergătoare concursului. Am 
stat de vorbă despre stadiul pre
gătirilor artiștilor amatori anino- 
seni cu tov. MIRCESCU NICOLAE, 
directorul clubului muncitoresc 
din localitate. Interlocutorul ne-a 
expus detaliat motivele obiective 
și cele „mai puțin obiective", ca
re stau la baza situației de nein
vidiat, în care se află munca cul
turală la Clubul din Aninoasa. 
Credeam că și aic i vom găsi ace
eași atmosferă de entuziasm și 
încredere în forțele proprii. Rea
litatea este însă cu totul 'alta : 
pregătirile, cu un caracter spora 
die și întâmplător, se desfășoară 
în condiții cu totul necorespun
zătoare.

...In urma unei inundații din 
august 1966, încăperile clubului, 
deteriorate, au trebuit să aștepte 
o perioadă de cîteva luni de zile 
pentru ea sectorul I.L.L. și con
ducerea E. M. Aninoasa să bine- 
voiaseă a trece la acțiune. Ca ur
mare a deselor intervenții de 
tot felul, în ziua de 22 noiembrie 
1966 s-au început. în sfîrșit, repa
rațiile:

Dar reparațiile capitale se des
fășoară în ritm extrem de lent. 
Promisiunile de sprijin ale comi
tetului sindicatului minier nu 
s-au îndeplinit. Aceste neajunsuri 
au condus la inexistența, pînă în 
prezent, a unui spațiu necesar 
desfășurării repetițiilor. Mai e de 
mirare că s-a produs dezmembra
rea unor . formații artistice? Este 
explicabilă deci și lipsa de inte
res si atracție a localnicilor pen
tru munca culturală.

TELEVIZIUNE
9 februarie

18,00 Pentru copii: In loc de 
cinema: Wilhelm Tell.

18,25 Studioul pionierilor.

18,50 Publicitate.

18,58 Ora exactă.

19,00 Telejurnalul de seară.

19,17 Buletinul meteorologic.

19,20 „Mult e dulce și fru
moasă..." — emisiune de 
limbă română contempo- ’ 
rană. Participă: acad, 
prof. Iorgu Iordan.

19.30 Cintece de dragoste și 
jocuri populare.

20,00 Din culisele muzicii u- 
șoare. Emisiune de Elly 
Roman.

20,40 Cintă Elena Cernei.

21,00 Film artistic : „Viscolul".

22.30 Telejurnalul de noapte.

22,45 închiderea emisiunii.

cind se numără.,, fruntașii
întrecerea socialistă Da- 
bela Ilinca, Buftea Ilea
na, Matei Anuța, Moga 
Veronica, Ecobescu Lu
cia, Vejdel Ana, Cristei 
Maria, Simo Nastasia, 
Albert Magda, Puștea 
Elena, Sbîrcea Florica, 
Boia Elisabeta, Poiena- 
ru Otilia, Filip Ecateri- 
na și multe altele care 
și-au înscris numele pe 
primele locuri în între
cerea desfășurată pentru 
produse de bună cali
tate. Redăm doar două 
cifre cu semnificația 
strădaniilor depuse : de

pășirea producției glo
bale, pe luna ianuarie, 
cu 5 la sută (nici in anul 
trecut n-au stat mai 
slab), îmbunătățirea ca
lității firelor de la 66 
la sută — cit prevăd 
sarcinile de plan — la 
66,4 la sută.

— Cind am ajuns la 
capătul „călătoriei" pe 
firul procesului tehno
logic, tovarășa Tomșa 
mi-a spus: — Ați cu
noscut doar o parte din 
fruntașii întreprinderii. 
Numărul celor care 
și-au depășit în toate

Preocupare minimă, 
speranțe puține

Pregătirile celor trei formații 
de artiști amatori, înscrise în 
concurs și anume : brigada artis
tică de agitație cu montajul „Ma
gazin ‘67'‘ (instructor G. Negra- 
ru), echipa de dansuri populare 
și orchestra de muzică populai;1 
si ușoară cu soliștii săi, își desfă
șoară pregătirile într-o fostă ma
gazie, improvizată acum în „sală 
de repetiții".

Speranțe, într-o prezentare bu
nă la întâlnirile tur-retur cu for
mațiile clubului din Paroșeni, nu ■ 
prea sînt, deși talente ar fi, iar 
bunăvoință din partea artiștilor 
amatori există. De ce ? Pentru că : 
formația de dansuri n-a făcut dc- 
cît două repetiții, profesoara Fa- 
rago Magdalena nu știe încă pre
cis dacă trebuie sau nu să spri
jine această activitate artistică 
la club (!); orchestra de muzică 
populară și ușoară n-are dirijor 
(saxofonistul Vuia Aurel, priceput 
conducător de orchestră, promite 
dar... nu vine); repetițiile brigăzii 
artistice (care prin specificul a- 
cestui gen implică totuși mișcare 
de scenă) se desfășoară în jurul 
unei mese, din lipsă de spațiu ișr 
corul, cîndva o mîndrie a localni
cilor. s-a autodizolvat acum un 
an (anul acesta nu s-au mai făcut 
nici cel puțin încercări de recon
stituire).

Starea de fapte existentă Ia 
Clubul din Aninoasa, felul cum 
se desfășoară activitatea culturală 
aici ar trebui să pună pe roate (că 
pe gînduri a stat destul) conduce
rea sindicatului din localitate ! 
O întrebare directă se cere pu
să sprijinitorilor activității cultu- ; 
rale : conducerii Exploatării mi
niere Aninoasa, comitetului sindi
catului. (personal, tovarășului FE- ! 
IER NICOLAE) și comitetului 1 
U.T.C. : credeți, intr-adevăr că ■

PROGRAM DE RADIO
10 februarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică;
5,40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,15 Actua
litatea agrară; 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,45 Emisiune 
pentru pionieri; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier;
7,30 Buchet de flori muzicale; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 
Instrumente populare românești; 
8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La 
microfon melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului : Concediul pre și 
post natal; 9,35 Jocuri populare; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Cîntă corul Palatului Pionierilor 
din Capitală; 10,15 Melodii fol
clorice din fonoteca noastră; 10,30 
Vreau să știu; 11,20 DIALOG PE 
TEME COREGRAFICE; 11,35 Due
te vocale : Alexandru Jula și Ionel 
Miron; 11,45 Cîntece și jocuri in
terpretate de Tița Ștefan și Ion 
Copil; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Selec- 
țiuni din opereta „Victoria și al ei 
husar" de Paul Abraham; 12,45 
Formațiile conduse de Bebe Pri- 
sada și Giînter Gollasch; 13,30 
întâlnire cu melodia populară și

cele 12 luni ale anului 
trecut sarcinile de plan 
dind produse de buna 
calitate este mare. 234 
fruntași în întrecerea 
socialistă, la care se a- 
daugă și evidențiații 
din fiecare lună. Și 
prin organizarea cit mai 
bună a locului de mun
că, prin folosirea judi
cioasă a mașinilor, eli- 
mininduse timpii morți 
în schimburi, numărul 
wide nț iuților și chiar al 
fruntașilor din fabrica 
noastră va continua să 
crească.

munca culturală poate fi devan
sată pe un plan secundar ?

Minerii aninoseni Umpleau pînă 
la refuz sala clubului atunci cînd 
artiștii amatori localnici își eta
lau aici, în fața lor, talentul. De 
ce nu oferiți și acum toate posibi
litățile de care dispuneți, pentru 
ca munca culturală să se desfă
șoare în CU totul alte condiții ?

Viorel TEODORESCU

„N-avem!" nu ține
PLÂPUMII

(Urmare din pag. 1)

nîcă (secția confecții). Aflăm că 
producția zilnică este de 30 plă- 
pumi. Dar...

Și de la acest „dar" încep greută
țile.

Muncitorii lucrează în aceleași 
condiții ea-n urmă cu doi ani : 
ventilație insuficientă, mai ales la 
raîzuri și în secția vată unde e 
mult praf; antidotul (laptele) nu 
se distribuie zilnic; în secție e cu
rent de aer, din cauza geamurilor 
sparte. Lipsesc unele materiale de 
lucru cum ar fi : ață, stambă, hîr- 
tie de ambalaj, șaten...

Pe luna februarie din cei 3 000 
metri de stambă planificați încă 
nu s-a primit nimic. Nici șaten 
nu s-a primit. Urmarea : nici o 
plapumă de mătasă confecționată 
în acest an. De asemenea, unele 
mașini prezintă un mare grad de 
uzură fizică; mașina de cusut ru
pe ața, uneori chiar materialul.

Toate aceste neajunsuri concură 

interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 De Ia un șlagăr la al
tul — muzică ușoară; 15,00 Mu
zică populară interpretată de Tra
ian Uilecan și Toni Tordache; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Muzică ușoară de 
Marcel Ionescu și Robert Flavian;
16,30 O poveste pentru voi, copii;
16.40 Program de cîntece; 16,50 
Studioul tânărului interpret: 17,10 
IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 Oma
gii muzicale: 18.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI; 18,15 C'oneert-ghicitoare;
18.40 RADIOSIMPOZION : NOUA 
LEGISLAȚIE ELECTORALA — 
DREPTUL DE A ALEGE ȘI A FI 
ALES; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zi
lei : „Venise vremea"; 19,35 Con
cert de melodii românești; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești (par
tea a Il-a); 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI I; 21,20 De la un cîntec 
la altul; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Cvartetul îri Mi major, de Pascal 
Bentoiu; 23,00 Melodii pentru ore 
târzii; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Elemente de decor alpin Ia Valea Mierleasa
Foto: N. MOLDOVEANA

de cald in locul

Ia lipsa de ritmicitate în produc
ția de plăpumi. Este de datoria 
conducerii întreprinderii să ia mă
suri pentru remedierea acestei 
situații. Conducerea I.O.l.L, îm
preună cU secția comercială a sfa
tului popular să se preocupe de 
aprovizionarea ritmică a plăpu- 
rogrjei ..CU.,.nVtteria!ete necesare pro
ducției, precum și cu piese de 
schimb pentru mașini. Ar fi indi
cat ca delegați ai Inspecției de 
stat pentru , igiena și protecția 
muncii să verifice periodic con
dițiile de lucru în secția plăpu- 
mărie.

Grupul școlar de calificare 
C.F.R. din Timișoara

str. C. Radulescu nr. 1

RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU ȘCOALA DE IM- 
PIEGAȚI DE MIȘCARE cu durata de un an.

Examenul de admitere se va ține in ziua de 15 februarie 
a. c. la sediul Grupului școlar și va consta din probe scrise 
și orale Ia limba română și matematică.

CONDIȚII DE ADMITERE

Se primesc numai bărbați, absolvenți ai școlilor medii, 
cu sau fără examen de bacalaureat, in vîrstă de 18—38 ani.

înscrierile se fac pînă în preziua examenului la secre
tariatul Grupului școlar de calificare C.F.R. din Timișoara.

Pe durata școlarizării elevii primesc o bursă lunară de 
612 lei și masa contra cost Ia cantina grupului.

Informații suplimentare se pot primi Ia Grupul școlar 
C.F.R. Timișoara (telefon 1 63 01 sau 1 47 50 interior 779).

ANUNȚ

Grupul școlar minier Lupeni
are vacante posturi de 

PEDAGOGI
Solicitanții trebuie să îie absolvenți de școală medie cu 

sau fără diplomă.

Informații suplimentare se pot cere în flecare zl la se
cretariatul școlii.

NOTĂ

Tangajul 
nepăsării

Tangaj *=■ mișcare alterna
tivă de înclinare a unei nave 
sau a unei aeronave în sensul 
lungimii lor (dicționar).

Dar dicționarul nu spune nimic 
de autobuze, doar și acest tip de 
„nave" se leagănă... peste hopurile 
de gheață strînse și netransporta
te, Să spună pasagerii care călă
toresc cu autobuzele cum se simt 
cînd trec prin Piața Victoriei Pe
troșani ori de-a lungul Lupeniului. 
Să spună dumnealor conducerii 
I.C.O. ce fel de tangaj e acesta ? I

GH. BOZU
impiegat
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Vizita președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
in Somalia

CONVORBIRILE R0MĂN0-BEL6IENE 
CONTINUA

(Urmare din pag. 1)

nie existente între cele două po
poare. Sperăm, de asemenea, să 
deschidem noi căi pentru dezvol
tarea cooperării dintre Somalia șl 
România.

Răspunzînd, tovarășul Chivu 
Stoica a spus: Sosind în capitala 
frumoasei dumneavoastre țări, ani
mați de sentimentele de stimă și 
caldă prietenie pe care poporul 
român le nutrește fată de Somalia 
șî poporul ei, doresc să' folosesc 
această plăcută ocazie pentru a a- 
dresa un cordial salut gazdelor, 
împreună cu cele mai bune urări 
de pace și prosperitate poporului 
somalez. Mulțumind pentru primi
rea prietenească, vorbitorul și-a 
exprimat satisfacția că vizita în So
malia va da posibilitatea unei 
mai bune cunoașteri a eforturilor 
și preocupărilor poporului soma
lez, îndreptate spre dezvoltarea e- 
conomică și înflorirea patriei sale, 
a năzuințelor sale de pace si co
laborare între popoare.

îmi exprim convingerea — a spus 
vorbitorul — că vizita noastră.

Spicuiri din presa străină 

„Terminarea războiului din Vietnam 
ar fi o victorie
pentru întreaga omenire"

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Niciodată Statele Unite n-au dus 
un război atît de nepopular cum 
duc astăzi în Vietnam, niciodată 
acțiunile militare ale S.U.A. nu 
au provocat asemenea proteste 
ale americanilor că acest război. 
Nici un alt război nu a fost con
damnat eu atîta tărie de către 
popoarele și guvernele din lumea 
întreagă și niciodată noi nu am 
fost mai neîncrezători în victorie 
ca acum în Vietnam, se arată in 
declarația Consiliului pentru pro

Un motiv <le alarmare pentru Europa occidentală.

Penetrația capitalului american
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

Cercurile economice vest-europere 
sînt alarmate de creșterea rolu
lui capitalului american în Eu
ropa occidentală și se tem de o 
totală dominație a acestuia în 
cele mai moderne sectoare indus
triale. Abordînd această temă, 
revista „U. S. News and World 
Report" publică un articol inti
tulat „Cum industria S.U.A. pă
trunde în Europa", întocmit pe ba
za informațiilor primite din Lon
dra, Paris, Bonn si Geneva.

O nouă „cucerire" a Europei 
occidentale, subliniază revista, are 
loc acum, în condițiile în care 
pozițiile politice și militare ame
ricane slăbesc ca urmare a ati
tudinii Franței. Se intensifică pe
netrația capitalului american sub 
fortria exportului industrial și de 
tehnologie, îndeosebi în ramurile 
care vor lua o dezvoltare tehnică 
mai mare. Revista apreciază că o 
astfel de penetrație „fenomenală" 
este miilt mai stabilă decît una 
politică sau militară. In ultimii 
patru ani, investițiile directe de 
capital în Europa occidentală au 
crescut de. la nouă miliarde dolari 
la peste 16 miliarde.

In trei din cele mai importante 
sectoare ale progresului tehnic și 
tehnologic — energie nucleară, 
comunicații prin sateliți și aero- 
liautîcă — S.U.A. domină sau mo
nopolizează total piața vest-euro- 
peană. In domeniul spațial fir
mele nord-americane dețin mono
polul asupra comunicațiilor prin 
sateliți, iar programele de cerce
tări cosmice vest-europene depind 

contactul nemijlocit cu poporul 
somalez, convorbirile utile și inte
resante pe care le așteptăm se vor 
înscrie ca o nouă contribuție la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la dezvoltarea continuă a rela
țiilor de colaborare prietenească 
care s-au stabilit deja între țările 
noastre, spre binele popoarelor so
malez și român, al păcii șl secu
rității internaționale.

După prezentarea personalități
lor oficiale aflate pe aeroport, cel 
doi președinți iau loc într-o ma
șină deschisă, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspeților.

Mii de cetățeni aflați pe aero
port și de-a lungul traseului au 
salutat cu multă căldură pe oas
peții români.

După-amiază, președintele Consi
liului de Stat a făcut o vizită de 
curtoazie președintelui Somaliei.

Omar Hassan, primarul orașu
lui, a oferit o recepție în cinstea 
oaspetelui român și i-a înmînat 
cheia de aur a orașului Mogadis
cio ca semn al stimei și respec
tului față de înaltul oaspete și 
față de poporul român prieten.

blemele mondiale ale Institutului 
internațional american al infor
mațiilor, publicată în „New York 
Times';

Terminarea războiului din Viet
nam ar fi o victorie pentru în
treaga omenire. Războiul nu poa
te fi un instrument politic, men
ționează declarația. Continuarea 
războiului din Vietnam poate să 
aducă numai suferințe omenești 
și va duce la creșterea pericolului 
unui conflict mondial.

de rachetele americane. încercarea 
franco-britanică de a realiza o co
laborare în domeniul construcției 
de avioane este un efort de a pre
veni monopolul total al S.U.A. a- 
supra acestei industrii. In aceste 
sectoare, ca și in cel al energiei 
atomice, dacă se menține situa
ția actuală, firmele Europei occi
dentale nu vor avea o indepen
dență reală, ele vor fi subordo
nate celor americane.

® LONDRA. In cursul anu
lui 1966 au avut loc în Anglia 
1 944 de greve, se precizează 
într-o statistică oficială dată 
publicității de Ministerul bri
tanic a) Muncii. Se menționea
ză că, ținînd seama de numă
rul greviștilor, au fost pierdu
te circa 2 392 000 zile munță- 
om, dintre care 850 000 'in 
cursul grevei marinarilor flo
tei comerciale a Marii Britanii.

ACCRA. In capitala Gha- 
nei a fost semnat protocolul 
cu privire la schimbul de 
mărfuri dintre Ghana și Ceho
slovacia pe anul 1967.

• OTTAWA. La Ottawa s-a 
anunțat că populația Canadei 
era la sfîrșitul anului de 20 
milioane de locuitori.

In 1966 s-a înregistrat o 
creștere a numărului imigran
ților, îndeosebi din Anglia 
(75 000 persoane); Italia (75 000

Seara a avut loc ceremonia de
corării președintelui Consiliului de 
Stat al României cu ordinele „Ma
rea Stea a Somaliei" și „Marele 
Colan", și a președintelui Soma
liei cu ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Banchetul oferit de președintele 
Aden Abdulla Osman s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, cor
dială. Cei doi președinți au rostit 
toasturi.

Specialiști ai ChN.U, 

vor fi trimiși 
în Zambia

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a publicat o notă în care 
informează Consiliul de Securitate 
că la 12 februarie va trimite în 
Zambia o misiune de specialiști 
ai O.N.U.. pentru a studia difi
cultățile acestei țări provocate 
de participarea ei la sancțiunile 
economice împotriva Rhodesiei. 
Hotărîrea secretarului general al 
O.N.U. a fost luată în urma între
vederilor de la 27 ianuarie cu 
ministrul afacerilor externe al 
Zambiei, care a arătat că partici
pare acestei țări la sancțiunile eco
nomice împotriva Rhodesiei, insti
tuite de Consiliul de. Securitate la 
16 decembrie 1966, a dus la di
minuarea posibilităților de trans
portare a importurilor de petrol 
și la înrăutățirea situației în do
meniul aprovizionării cu electri
citate.

Guvernul Zambiei, se subliniază 
în nota lui U Thant, dorește ca 
misiunea O.N.U. să studieze, îm
preună cu diferite ministere la fața 
loc ului, dificultățile provocate 
Zambiei de ruperea legăturilor 
cu Rhodesia.

„Subjugarea economică" a de- 
ven’t una dintre cele mai impor
tante probleme ale relațiilor S.U.A. 
cu ’Europa occidentală. In aceste 
condiții, arată revista în înche
iere, marea problemă a cercurilor 
vest-europene este cum să înlă
ture teama că țările Europei oc
cidentale vor deveni, ca urmare a 
noii „cuceriri", o „colonie econo
mică" a Statelor Unite.

persoane) și Statele Unite 
(18 000 persoane),

O TEGUCIGALPA. Frontul 
pentru reforma universitară 
din Honduras (F.R.U.) a dat 
publicității o declarație în ca
re cere eliberarea tuturor ță
ranilor, muncitorilor și stu
denților întemnițați pentru 
motive politice, precum și res
pectarea vieții și securității 
cetățenilor țării. Declarația 
cere eliberarea imediată a lui 
Rene Murillo, secretar general 
al F.R.U., și a liderului stu
dențesc David Posadas, deți
nuți în baza unor acuzații 
arbitrare de poliția hondv- 
riană.

• CRACOVIA. La Cracovia 
a fost construit prototipul u- 
nei rachete funcționînd pe ba
ză de combustibil solid, desti
nată cercetărilor în domeniul 
modificării artificiale a norilor. 

BRUXELLES 8. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Al. Gheorghiu șt 
N. Ionescu, transmit: Corneliu 
Mănescu, minLstrul afacerilor ex 
terne al României, care întreprinde 
o vizită oficială în Belgia, a fost 
primit miercuri dimineața în au
diență de regele Baudouin al Bel
giei, la reședința sa din Palatul 
regal din Bruxelles.

Regele Baudouin s-a întreținut 
îndelung cu oaspetele român, în 
legătură cu dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre Belgia și Româ
nia și în legătură cu unele pro
bleme internaționale actuale.

In cursul serii Corneliu Mănescu 
a ținut la Palatul Congreselor din

Noi amănunte despre tragicul 
accident de la Cape Kennedy

CAPE KENNEDY 8 (Agerpres). 
Agenția Reuter, citind păreri ex
primate de surse informate de la 
Cape Kennedy, relatează că acci
dentul de Ia 27 ianuarie, care a 
costat viața a trei cosmonauți a- 
mericani, se datorează eliminării 
anumitor etape ale pregătirii pro
gramului „Apollo", în scopul ac
celerării cursei spre Lună. Una 
dintre aceste etape — arată agen
ția — ar fi trebuit să fie experi
mentarea la sol a unei cabine 
„Apollo" fără oameni la bord, în 
vederea studierii sistemului de a- 
limentare cu oxigen pur aflat în 
stare de presiune. „O astfel de ex
periență, a subliniat agenția sus

Declarațiile secretarului general 
al P. C. Francez

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Marți după-amiază, Waldeck Ro
chet, secretarul general al Parti
dului Comunist Francez, a rea
mintit în cadrul unei conferințe 
de presă, orientarea și obiectivele 
campaniei electorale a Partidului 
Comunist Francez în vederea ale
gerilor legislative din 5 și 12 mar
tie a. c. El a vorbit despre domi
nația monopolurilor industriale și 
financiare asupra statului și a a- 
dus critici unor aspecte ale poli
ticii guvernamentale. In continua
re, a preconizat o serie de măsuri, 
printre care naționalizarea progre
sivă a monopolurilor industriale 
și a marilor bănci, înlocuirea pla
nului cincinal printr-un plan ela
borat, în special, cu colaborarea 
organizațiilor muncitorești sindi
cale, efectuarea unei reforme care 
să înlăture măsurile fiscale ce lo

Racheta, care a căpătat denu 
mirea de „Rasko-2", are o lun
gime de 1,5 metri. Cu ajutorul 
ei va fi studiată influența a- 
supra norilor a unor substan
țe ca iodura de argint și ghia- 
ța uscată. Dacă cercetările se 
vor desfășura în condiții bu
ne, se speră ca în viitor să se 
practice pe scară largă împrăș- 
tierea norilor aducători de 
grindină prin fnsămînțarea lor 
cu aceste substanțe.

• HANOI. Agenția V.N.A. 
anunță că în ultimele două 
zile unitățile antiaeriene ale 
Armatei Populare Vietnameze 
au doborît, în spațiul aerian 
al provinciei Quang Binh, încă 
cinci avioane americane.

Agenția precizează că nu
mărul total al avioanelor a- 
mericane doborîte pînă în 
prezent pe teritoriul Republi
cii Democrate Vietnam ,se ri
dică la 1 679.

Bruxelles, sub auspiciile Institu
tului regal de relații internațio
nale, o conferință pe tema „Ro
mânia și securitatea europeană".

La conferință au asistat Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, baronul Jean 
Charles Snoy, președintele Insti
tutului regal de relații internațio
nale, prof. Emmanuel Coppieters, 
director general al Institutu
lui, deputați, senatori și alți 
oameni politici, academicieni, mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști.

Asistența a primit cu viu interes 
expunerea ministrului de externe; 
român, aplaudînd îndelung.

menționată. ar fi putut dezvălui 
eventuale greșeli ori pericole".

Pe de altă parte, s-a precizat 
că în ziua accidentului au surve* 
nit anumite dificultăți tehnice, ca
re au făcut ca o serie de oficia
lități de la Centrul de control al 
N.A.S.A. să încline pentru amî- 
narea experienței.

Agenția Reuter arată că, la in
trarea în cabina spațială, cosmo- 
nauții ar fi simțit „un miros ne
plăcut". Se pare că acesta- ar fi 
fost cauzat ori de unele defecțiuni 
de funcționare ale sistemului de 
alimentare cu oxigen pur ori de 
scurgerea unor substanțe chimice.

vesc în muncitori și să silească pe 
capitaliști să plătească impozite 
mai mari. In ce privește politica 
externă, vorbitorul a arătat că 
Partidul Comunist Francez apără 
pacea, independența națională și 
cooperarea internațională între 
toate țările din Est și Vest, se pro
nunță pentru încetarea agresiunii 
americane și pentru pace în Viet
nam, pentru reconversiunea forței 
de șoc atomice și folosirea paș
nică a energiei atomice, pentru li
chidarea blocurilor militare, pen
tru organizarea securității europe
ne, pentru coexistență pașnică. 
„Noi, a spus vorbitorul, sîntem 
pentru o transformare democrati
că a regimului, pentru un guvern 
democratic, puternic și stabil, răs
punzător în fața unei adevărate 
Adunări Naționale care trebuie să 
exercite controlul asupra guver
nului".

• VIENA. Consiliul de Mi
niștri al Austriei a hotărît 
marți adoptarea sistemului 
vest-german de televiziune în 
culori, „Pal". Pentru acest pro
cedeu au optat deja Elveția 
și Italia.

x 0 BAKU. Șirin Hasanov, 
Î, din satul Cereken, R.S.S. A- 

zerbaidjană, a împlinit vîrsta 
de 150 ani. El susține că 
hrana lui obișnuită este tra
diționala cașă din grîu, fiartă 
cu lapte și dreasă cu mirode
nii locale, bogate în vitamine. 
Hasanov nu consumă de loc 
carne, nu cunoaște f,tl
băuturilor spirtoase și nti a 
fumat niciodată. Peste 100 de 
ani el a lucrat ca cioban. 
Șirin Hasanov umblă numai 
pe jos, doarme tot anul pe 
verandă învelindu-se cu un 
covor.
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