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5 încheierea convorbirilor între delegația 
Partidului Comunist Român 

și delegația Partidului Comunist Mexican

Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
9

Marti s-au încheiat convorbirile 
intre deleqatia Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., și delegația Parti
dului Comunist Mexican, condusă 
de tovarășul Arnoldo Martinez

Verdugo, prim-secretar al C.C. al 
P.'c.M.

Convorbirile s-au desfășurat in- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

★
In șeara aceleiași zile, delegația 

P.C. Mexican a plecat ia Sofia.

Ca urmare a acțiunii întreprinse ( 
pentru perfectionarea lucrătorilor I 
care se ocupă cu normarea muncii, 
la Combinatul carbonifer Valea Jiu- ' 
iui funcționează în prezent 
de instruire a personalului 
tivitatea de normare.

Din temele cuprinse în 
ma cursului menționăm :
rea și aplicarea de norme funda
mentate științific; pierderile de 
timp de muncă și principalele cau- 

care influențează negativ creș- 
muncii; orga-

a procesului de 
si a locului de muncă; 

de studiere a consumului 
aplicarea practică a sis- 
M.T.M. (predeterminarea

un curs 
din ac- '

progra- 
elabora-

ze
terea productivității 
nizarea rațională 
producție 
metodele 
de timp; 
ternului 
timpilor prin mișcări) și altele.

După terminarea
26 de ingineri și 
cursanti vor instrui 
diu de normare și 
re de la unitățile 
Anina și I. M. Țebea.

cursurilor, cei 
economiști — 

personalul me- 
șefii de sectoa- 
C.C.V.J., I. M.

NE-A TRIMIS PRIMĂVARA O SOLIE ?

Sosirea în Capitală a tovarășului 
Santiago Carrillo

în Capitală tova- 
Carrillo, secretar

Marti, a sosit
rasul Santiago 
general al Partidului Comunist din

Spania, care, la invitația C.C. al
P.C.R., va face o vizită de priete
nie în tara noastră. (Agerpres)

24 IANUARIE

„0 NOAPTE
Foto : N. Moldoveanu

FURTUNOASA"
CROMC4 DRAMATICA

In viziunea celor ca
re au inclus această 
piesă in repertoriul ac
tualei stagiuni a Teatru
lui de stat „Valea Jiu
lui", s-a aflat, desigur, 
strădania permanent 
creatoare de a revalori
fica scenic inepuizabilul 
tezaur dramaturgie cara- 
gialean. Astfel, este cert 
faptul că noua montare 
cu ,,O noapte furtunoa
să" apare și ca o încer
care de modernizare. 
Nimic reprobabil. Ase
menea încercări se vor 
mai face. Respectînd spi
ritul, ideile si „suflul" 
comicului lui Caragiale, 
regizorul noii montări, 
Alexandru Miclescu, nu 
oferă publicului specta
tor optici total schimba
te fată de punerile în 
scenă anterioare, la alte 
teatre, ale comediilor lui

Caragiale, ci doar cî- 
teva inovații prin care 
forma de exprimare a 
substanței comediei tre
buia să cîstige. Cîndva 
acad. Al. Rosetti spu
nea că „orice lucrare a 
lui Caragiale transpusă 
scenic azi este suscep
tibilă de o interpretare 
novatoare, adică aptă să 
releveze acele aspecte ce 
corespund unei înțele
geri contemporane a o- 
perei și scriitorului". 
Tocmai în acest sens, 
se poate considera, to
tuși, o reușită noua mon
tare a „Nopții furtunoa
se", deși interpretarea, 
pe alocuri, nu s-a ridi
cat (și nu se știe de 
ce 1) la nivelul tendin-

Prof. V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

JURNAL CITADIN

Lipsa luminii 
și a respectului

Seară de iarnă in o- 
rașul Uricani. E un ger 
tăios. Oamenii se gră
besc spre case. Pe arte
ra principală ci orașului 
este un du-te-vino con
tinuu. Chiar seară fiind, 
CETĂȚEANUL mai are 
de rezolvat unele lucruri. 
II vezi agitai 
rimul străzii, 
du-și mereu 
timp ce se
spre iocul unde are trea
bă. lată-i

, g/ăbindu-se 
C.E.C. Aici 
o foaie de 
înaintează 
la ghișeu
Expresia feței i se schim
ba brusc. Deduci că-și 
face un anumit calcul al 
banilor pe care-i va 
cheltui. Dar o decupia-

pe calda- 
consult In- 

ceasui in 
îndreaptă

încear- 
curen- 
aseme- 
nu se 

bani, 
oficiul

ÎN ZIARUL DE AZh
Realizarea în trimestrul 

planul anual reclamă : UN 
MULT MAI SUSȚINUT.

I a 25 la sută din
RITM DE LUCRU

Pagina a Ii-a

$ VIZITA TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE 
MAURER IN ITALIA.

& SOSIREA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTA
LE ROMÂNE LA LONDRA.

@ LANSAREA CABINEI SPAȚIALE „A- 
POLLO-5".

@ După prăbușirea avionului gigant B-5.2 cu 
încărcătură nucleară.

Pagina a IV-a

Astăzi se împlinesc ,109 ani de la 
înfăptuirea Unirii Moldovei cu Ța
ra Românească, eveniment care 
constituie însuși actul de naștere 
al României moderne. Avînd ră
dăcini adînci în unitatea de neam, 
de limbă a românilor din Moldova, 
Transilvania și Țara Românească, 
a continuității și originii comune, 
actul de la 24 ianuarie constituie 
rezultatul firesc al dezvoltării is
torice a poporului român, o puter
nică expresie a năzuințelor sale 
spre libertate și progres social. 
Prezentă în scrierile cronicarilor și 
cărturarilor aflate de o parte și de 
alta a Carpaților, în strădaniile ma
rilor cîrmuitori și conducători de 
oști ai principatelor românești, do
minantă în concepțiile social-poli- 
tice ale revoluționarilor înaintați 
de la 1348, ideea Unirii a prins via
ță ca rezultat al luptei maselor 
populare. In făurirea statuiui uni
tar, țărănimea vedea eliberarea de 
iobăgie, și de sub jugul otoman • 
tîrgovefii, meseriașii, lucratorii din 
ateliere și manufacturi, luptau pen
tru Unire însuflețiți de un patrio
tism fierbinte, de setea de libertate 
și progres social. Mihail Kogălni- 
ceanu, figură proeminentă a Uni
rii, considera aceșt act drept cheia 
de boltă a tuturor reformelor socia
le ce se cereau înfăptuite în Prin
cipatele Române.

Invingînd împotrivirea marii 
părți a boierimii care se temea de

intrarea in șut.
Brigada minerului Cristea Aurel de la Aninoasa, este vestită pentru frumoasele suc

cese pe care le obține. Iată un schimb din această brigadă, înainte de

pierderea latifundiilor, precum și 
oscilațiile burgheziei, . în general 
partizană a Unirii, dar ale cărei in
terese în crearea unei piețe interne 
largi și obținerea unor posibilități 
mai mari de a participa la condu
cerea statului se împleteau cu tea
ma de lupta revoluționară a mase
lor; țărănimea, meșteșugarii, tîrgo- 
vetii, patriotii înflăcărați ai vremii 
au luptat cu ardoare pentru realiza
rea acestui nobil tel. Deși a avut 
un profund caracter intern, fiind re
zultatul luptei maselor populare 
pentru progres social,. unitat»- na
țională și independentă, actul’ Uni
rii a constituit o problemă inter
națională de mare însemnătate, 
obiect de dezbateri și mobil al 
contradicțiilor dintre marile puteri. 
Presiunea maselor populare, pro
testul Franței urmat de cel al Ru
siei și al altor puteri au obligat 
Poarta să anuleze alegerile măs
luite pentru Divanul ad-hoc 'din, 
Moldova. Noile aleqeri au consfin
țit marea victorie a unioniștilor: 
Moldova și Țara Românească s-au 
pronunțat ferm pentru Unire. La 
5 ianuarie, adunarea electivă de la 
Iași a ales domn pe Alexandru Joan 
Cuza, reprezentant de seama al re
volut’0! din 1843, al mișcării unio
niste. Dînd glas voinței ''clor pe-Âe 
30 000 de oameni care au ’ înconju
rat zile întregi dealul Mitropoliei, 
voinței întregului popor, adunarea 
electivă de la București, a hotărît, 
la 24 ianuarie 1859, aleqerea lui 
Cuza ca domn al Țării Românești.

Unirea a creat premise pentru 
cucerirea independenței naționale 
pe cîmpurile de bătăii*? din 1877, 
a constituit o etapă esențială în 
înfăptuirea unității naționale, a că
rei desăvîrșire avea să se înfăp
tuiască, drept rezultat al luptei si 
voinței maselor, în al doilea dece
niu al secolului nostru, prin unirea 
tuturor teritoriilor locuite de ro
mâni.

Actul istoric al Unirii nu a adus 
însă maselor populare împlinirea 
visurilor, pentru care au luptat cu 
ardoare. Coaliția dintre burghezie 
și moșierime, al cărei prim rezul
tat a fost înlăturarea domnitorului 
Cuza, a devenit o stavilă în calea 
proqresului economic și șocial-po- 
litic al țării.

Nobilele 
tit masele 
tru Unire, 
greș social
marea operă a construcției socialis
te pe care harnicul și entuziastul 
nostru popor o înfăptuiește sub 
conducerea partidului comunist.

teluri care au insufle- 
populare în lupta pen- 
pentru libertate șl pro- 
și-au găsit împlinirea în

TOT mi APROAPE BE (ERWLE VIEȚII

de exemplu 
spre agenția 
completează 
restituire. O 

persoanei de 
șl așteaptă.

re de curent ii pune ca
păt gîndurilor. O beznă 
se așează peste tot ora- 
șui. La acest ghișeu lu
minarea de ceară 
că să lină locul 
lului electric. In 
nea condiții insă 
poate lucra cu 
Peste tot — la
P.T.T.R., la magazine, ia 
cinematograf — activita
tea s-a întrerupt. CETĂ
ȚEANUL venit să-și re
zolve anumite treburi, 
pleacă dezamăgit acasă.

Situația se repetă în 
fiecare seară. Orașul 
,,cade“ mereu in întu
neric. Neglijențele 
l.R.E.H.-uiui s-au trans
format în lipsă de lumi
nă și de respect față de 
cetățeni. Cine-i scoate 
pe vi novați din bezna 
nepăsării?

de către Conferința 
măsurii privind convo-

Adoptarea 
Națională a 
carea adunării generale a organi
zației de bază o dată la trei luni 
constituie o vie expresie a creș
terii maturității organizațiilor de 
partid, a formării în cadrul aces
tora a numeroși tovarăși capa
bili, competenți să conducă munca 
organizațiilor de bază respective.

Asigurarea continuității muncii 
de partid în intervalul dintre doua 
adunări generale, ridicarea 
entei muncii de partid în 
țiile reducerii numărului de 
te constituie o preocupare 
nută a comitetului de partid al 
minei Petrila. Se acordă o atenție

deosebită 
organizațiilor de baza, 
adunărilor generale

planificării

efici- 
condi- 
ședin- 
susti-

activității 
, eșalonării 
spre a se 

asigura o pregătire temeinică a 
acestor adunări, astfel ca ele să 
dezbată probleme majore al 
activității de partid, să adopte 
hotărîri corespunzătoare îndepll* 
nirii sarcinilor care le stau în față 
iar în intervalul dintre adunări să 
desfășoare o amplă muncă poli- 
tico-organizatorică pentru îndepli
nirea hotărîrilor adoptate.

La mina Petrila își desfășoară 1 
activitatea 31 organizații de bază, 
majoritatea pe schimburi în sectoa
rele subterane. Biroul comitetului 
de partid al exploatăiii a repar-

sprijinirea și îndrumarea 
organizațiilor 

pregătirea 
organizarea 

activizarea

de ba- 
adunărilor 

aplicării 
tuturor 

de

tizat membrilor săi sarcina de a 
ajuta comitetele de partid pe sec
toare în 
birourilor
ză pentru 
generale, 
holărîrilor, 
membrilor' de partid. Pornind
la cunoașterea aprofundată a pro
blemelor care confruntă colectivele 
în mijlocul cărora își desfășoară 
activitatea, birourile organizațiilor 
de bază sînt îndrumate să fileze 
la ordinea de zi a adunărilor gene
rale probleme de bază ale activi-

I. B.
(Continuare in pag. a 3-a)
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Cum îți petrec tinerii 
de la mina Vulcan timpul liber

La E. M. Vulcan există o orga
nizație de tineret puternica care, 
sub îndrumarea permanenta a co
mitetului de partid al minei, este 
în măsură să desfășoare activita
tea de educare a tinerilor. Ce s-a 
făcut în acest sens la E. M. Vul
can ? In anul de învățămînt 1967— 
1968 sînt înscriși la cursurile fără 
frecventă, pentru completarea stu
diilor elementare. 142 tineri, 60 ur
mează liceul iar 17 urmează șco
lile profesionale și de specialitate. 
Multa străduința la învățatul de
pun minerul șef de schimb Lupu 
Constantin, minerul Acatincai Ni- 
colae, Diaconii Ilie, Hirșieru Va- 
sile. Cristea loan, Vulpe Vasile și 
alții.

In vederea cunoașterii frumuse
ților naturii, a realizărilor econo
mice și soci-al-culturale din tara

Semnificația 
unei sesiuni

Sesiunea de examene se a- 
propie. O dată cu ea cresc 
și emoțiile studenților. Acum 
se vor culege roadele unui se
mestru de muncă. Fiecare stu
dent se străduiește să se pre
zinte la examene cit mai bine 
pregătit, să răspundă astîel 
condițiilor de studiu și de via
tă care li s-au creat.

Dacă în general pentru toți 
studenții sesiunea e un eve
niment, celor din anul I și V 
le dă anume emoții.

„Am venit la I.M.P. după 
absolvirea liceului M. Emi- 
nescu din București — ne măr
turisește studenta Marinescu 
Viorica din anul I — pentru 
a respecta o tradiție de fami
lie, care cuprinde patru ingi
neri mineri. Cu mine vor ii 
cinci. Mă așteaptă trei exa
mene și un colocviu. Mă voi 
prezenta la toate cu gîndul 
de-a obține rezultate dintre 
cele mai bune". Emoții ? Mul
te. Dar printr-o temeinică pre
gătire, vor rămîne doar amin
tiri frumoase. De la Liceul M. 
Emine seu din București la I. M. 
Petroșani, e totuși un drum, 
dar tradiția-i tradiție, l-am urat 
succes la prima sesiune și 
ne-am adresat tov. Todașcă O- 
riisim, student în anul V, fa
cultatea de mine. Venit la 
I.M.P. de pe meleagurile Bu
covinei, de la Vatra Dornei, 
unde a fost maistru miner, pe 
tov. Todașcă îl încearcă nos
talgia amintirilor.

„Ultimele cinci examene — 
ne-a spus el — înseamnă un 
fel de sfîrșit și un alt început 
cu alte examene mai grele, 
date în fața vieții, ale produc
ției. Examenele acestea, ulti
mele, ni se impun cu o anume 
solemnitate. Sînt ultimele cer
tificate de calitate ce privesc 
activitatea noastră ca studenti. 
Sînt, dacă vreți, preludiul bu
nului rămas pe care în cutînd 
îl vom adresa institutului, ce
lor ce ne-au adus în pragul 
noii activități".

231 studenți pășesc peste pu
țină vreme pragul primei se
siuni, înlocuitori ai celor 211 
care vor trece mîine pragul 
producției.

Tuturor, mult succes.
R. S.

NOTĂ

Nu s-ar putea și altfel ?
Autobuzele fac un dute-vino pe 

ruta Coroești — mina Vulcan. E 
oră de virf, cînd la mină schimbu
rile se succed. Atit autobuzele care 
merg la mină cit și cele care se 
întorc, sînt arhipline. In înghesuia
lă, oamenii se freacă unii de alții. 

Mai ales cei cu hainele murdare, 
de șut, se freacă de cei care cir
culă imbrăcați curat, în alte haine 
decît cele cu care intră în mină. 
Pină ajung la cap de linie oasage- 
rii sînt la fel. Adică haine, 

noastră, a locurilor istorice au fost 
organizate în anul trecut 9 ex
cursii la Porțile de Fier, Alba Iu- 
lia și Hunedoara la care au parti
cipat 400 de tineri. In cadrul spar* 
tachiadei au fost organizate între
ceri între sectoare la atletism, te
nis de masă, popice, volei și fot
bal la care au fost antrenați 300 
de tineri. Prin standurile organi
zate la mină au fost vîndute cărți 
în valoare de 5 500 lei. Mai bine 
de 200 de tineri au biblioteci per
sonale, iar un număr de 150 ti
neri sînt cititori frecvenți ai biblio
tecii. Au fost organizate concursuri 
„Să ne cunoaștem exploatarea", 
„Cine știe, cîștigă", simpozioane, 
vizionări de filme și drumeții la 
cabanele din împrejurimi. Un nu
măr de 48 tineri fac parte din for
mațiile artistice de amatori.

După cum se vede, s-a făcut din 
toate cîte ceva. Este însă loc sufi
cient pentru mai bine și mai mult 
în toate direcțiile. In comparație 
cu numărul mare al tinerilor ce 
lucrează la E. M. Vulcan prea pu
tini au fost îndrumați să-și com
pleteze studiile de cultură generală. 
N-a existat nici un control per
manent și sistematic privind felul 
cum ei studiază, cum se prezintă

PENTRU FORESTIERI
In apropierea cabanei Lunca 

Florii s-a terminat și dat în fo
losință o nouă cabană pentru 
muncitorii forestieri. Construi
tă din lemn, tip vilă, noua ca
bană asigură capacitatea ne
cesară pentru cazarea a 40 de 
muncitori.

SCRISORI DE
„Fumatul oprit“

„Fumatul oprit" scrie in cofetă
ria „Trandafirul din centrul ora
șului Vulcan. Dar degeaba scrie. 
In unitate se fumează atit de mult 
incit și prăjiturile au miros de fum 
de ligară. $i are lin nume atit de 
frumos cofetăria: „Trandafirul"...

Cred că vînzătoarele ar putea 
iniluenla cel mai mult interzicerea 
iumatului in această unitate. Să 
discute principial cu cllenlii in a- 
cest sens, iar dacă nu-i pol con
vinge să nu-i mai servească pe cei 
care fumează in local și viciază at
mosfera. S-ar putea solicita și in
tervenția organelor de miliție. A 
nu fuma intr-un local frecventat și 
de bătrlni, copii, femei gravide, 
esle, fără îndoială, un act de ci
vilizație.

DAN MARIN
Vulcan

Atenție, părinți!
Nu lăsați copiii singuri in casă, 

și mai ales cu geamurile deschise. 
In cartierul Coroești — Vulcan co
pilul Răceanu Vasile, de un an și 
opt luni, a căzut de la etajul VII. 
Spre marele lui noroc și, evident, 
al părinților, nu i s-a întîmplat ni
mic; nici măcar o zgîrietură. In 
schimb, o fetiță de virstă școlară 

turor „aduc" a abataj. Și multo
ra nu le convine acest lucru. Pe 
bună dreptate. Doar la mină există 
baie cu apă caldă din belșug. De 
asemenea, vestiare sînt suficiente. 
Dar nu toți salariatii minei Vulcan 
înțeleg să se folosească de acestea. 
Și nu-i bine. Că doar nu li se poa
te pretinde majorității pasagerilor 
să circule în haine de șut pe acest 
traseu pentru neglijenta cîtorva!

P. B. 

iu meditații și la examene. Destul 
de mic este și numărul de cititori 
ai literaturii beletristice, politice 
și tehnice. Au fost organizate prea 
puține concursuri menite să ducă 
la îmbogățirea cunoștințelor în 
diverse domenii, întreceri sportive 
și, de ce nu, întreceri pentru cel 
mai bun cîntăreț de muzică ușoară 
sau populară, cel mai bun dansa
tor sau recitator. Să nu mai vor
bim de numărul extrem de redus 
al tinerilor ce fac parte din forma
țiile artistice de amatori ale clu
bului din localitate.

Pentru anul acesta sînt progra
mate excursii la muzeele din Ca
pitală, la Porțile de Fier, Bicaz, 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Sinaia.

Este necesar însă ca pe viitor 
organizațiile de bază de tineret de 
la E. M. Vulcan să-și desfășoare 
activitatea pe baza unui program 
întocmit în urma consultării ute- 
ciștilor, a factorilor de răspundere 
cu care U.T.C. colaborează, pro
gram care să cuprindă acțiuni poli
tice, educative, culturale, sportive 
și distractive organizate pentru 
masa tineretului.

D. CRIȘAN

Tot în această parte a bazi
nului forestier se lucrează la 
un drum pe o distanță de 7 
km care va constitui și un 
punct de atracție pentru turiștii 
dornici să viziteze frumusețile 
naturii îri acest colț pitoresc 
al patriei.

LA CITITORI
a căzut de la etajul IV și a murii 
pe loc.

Atenție, părinți ! Aveți mare grijă 
de copiii dumneavoastră !

LUCIA CERÂCEANU
Vulcan

Un fel de a ajuta
In anul 1964, prin muncă volun

tară am reușit să reparăm strada 
Apeductului din Lonea pe care lo
cuim. Pentru această lucrare au 
fost necesare 39 de camioane cu 
piatră și balast. încă de pe atunci 
vecinul nostru, Varga Iuliu din sir. 
Prieteniei a fost împotriva acestei 
lucrări deși am încercat să-1 facem 
să înțeleagă că strada este a tutu
ror. Timpul trecea și noi eram mul
țumiți de lucrul făcut. Dar într-o 
bună zi același vecin și-a făcut 
canalizarea din casa sa prin țeava 
și canal în strada la care noi am 
muncit atît de mult și care a de
venit impracticabilă din cauza apei. 
Pentru a ne face dreptate ne-am a- 
dresat Sfatului popular Petrila, de 
care aparținem. Aici ne-a lămurit 
tovarășul Popa Gheorghe, șeful 
secției gospodărie : „Am fost eu la 
fața locului și am stat de vorbă 
cu Varga Iuliu și se va rezolva cu 
țeava".

Dar nu s-a mai rezolvat. Cînd va 
veni oare acel timp ?

Un grup de locatari din lonea

PROGRAM
Simbătă

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Unda veselă; 10,00 
Cîntece interpretate de Arta Flo- 
rescu; 10,10 Din folclorul muzical 
al popoarelor; 10,30 Ciclul ,,Să în
țelegem muzica"; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Revista revistelor eco
nomice; 11,15 Recital de operă Lu. 
dovic Kfcny»; 11,30 Muzică ușoară;

STAREA 
IB MII

In ultimele 24 de ore s-au 
înregistrat temperaturi scăzute 
atît la Petroșani cît și la Pa
ring.

La Petroșani, temperatura 
minimă a fost de minus 5 
grade în timp ce maxima a 
indicat abia minus 3 grade.

La Paring, grosimea stratu
lui de zăpadă a atins 90 cm. 
Starea zăpezii — pufoasă. Sca
ra termometrului a înregistrat 
valori care au oscilat între 
minus 10 grade și minus 12 
grade.

In următoarele 24 de ore, 
vremea continuă să se răceas
că. Temperatura va înregis
tra în continuare valori scăzu
te. Vor cădea precipitații sla
be sub formă de ninsoare. Cer 
inai mult noros, iar spre sfîr- 
șitul intervalului va prezenta 
tendințe de înseninare.

FILME
Simbătă 6 ianuarie

PETROȘANI 7 Noiembrie: 
Cine călărește un tigru; Repu
blica : Profesorul distrat; LO
NEA — Minerul : Dragă Bri
gitte; 7 Noiembrie : Satul plu
titor; VULCAN : Surcouff — 
tigrul celor 7 mări; LUPEN! 
— Cultural : O fată fericită; 
BĂRBĂTENT : Neveste pericu
loase.

Fabrica de produse lactate 
Petroșani — Livezeni

Angajează de urgență 

primitori — distribuitori 
de produse lactate în Valea Jiului și raio
nul Gorj, regiunea Oltenia.

Alte informații la telefon 1823 sau 1824.

Angajează macaragii calificați 
automacarale 5 tone noi

Solicifanfii beneficiază de H.C.M. 1053/59.

— indemnizație de șantier 25°/o
— cazare gratuită
— cantină contra cost.

Alte informații la telefon 1261.

DE RADIO
6 ianuarie

12,00 Muzică populară din Banat;
12,15 Buletin de știri; 12,20 Succe
se ale muzicii ușoare; 12,45 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 12,55 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,30 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 14,15 O interpretă a 
folclorului transilvănean : Lucretia 
Ciobanu; 14,35 Muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru- 
tier; 15,05 Melodii populare; 15,15 
Muzee și expoziții : Castelul Bran; 
Grafica și actualitatea; 15,30 Emi
siune muzicală de la Moscova; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin

CALENDARUL 
ZILEI
1873 — S a născut bacteriolo- 

gul Alexandru Alătineanu 
(m. 1939).

1878 — S-a născut scriitorul 
Emil Gîrk-anu (m. 1914).

1892 — A apărut in condițiile 
întăririi mișcării muncitorești 
din România gazeta „Demo
crație socialistă".

1921 — S-a născut scriitorul 
Friedrich Diirrenmatt.

1919 — A început răscoala 
muncitorilor din Berlin, con
dusă de Karl Liebknecht. 
Rosa Luxemburg și Clara 
Zetkln.

TELEVIZIUNE
Vineri 5 ianuarie

18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă.

18,20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Pentru copii : A.B.C. — 
De ce ?

18.50 Pentru tineretul școlar : 
Albatros — Almanahul 
literar 1958.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 frgenda dv.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Parada vedetelor. Cîntă 

Yves Montand.
20.45 Orașele muzicii: Bucu

rești. Prezintă George 
Sbîrcea.

21,15 Filmul artistic: „Cavale
rul fără zale", producție 
a studiourilor bulgare.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

meteorologic; 16,15 Piese corale;
16,30 Noua geografie a patriei; 
16,55 Cîntă Ion Luican; 17,10 Aten
țiune, părinți!; 17,30 Concert sim
fonic popular; 18,00 Buletin de știri; 
18,03 Dialog cu ascultătorii; 18,13 
Caleidoscop muzical; 18,30 Știință, 
tehnică, fantezie; 18,50 Muzică 
populară; 19,00 Radiogazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,03 Radio-magazin sportiv;
20,15 Selecțiuni din emisiunea dis
tractivă „Anul nou cu... Păcală și 
Tîndala"; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Alegeți ritmul prefe
rat; 24.00 Buletin de știri; 0,05 Mu
zică de dans; 2,55—3,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.



2 STEAGUL ROȘI

„DURATA MARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
GENEREAZĂ IMPORTANTE PIERDERI PENTRU ECONOMIE,

SUSTRAGE PENTRU O PERIOADA ÎNDELUNGATA FONDURI

/.
t C. M. M.

CONSIDERAB1LE DIN CIRCUITUL ECONOMIC, ARE UR

MĂRI NEGATIVE ASUPRA RECUPERĂRII INVESTIȚII! OR, 

ASUPRA EFICIENȚEI REPRODUCȚIEI LĂRGITE

(Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a P.C.R.).

cum 
est 

ma
fia

e,

de

Realizarea

reclamă

T
Fentru a asigura capacitățile de producție necesare acoperirii dinamicii producției, în Valea Jiu

lui sînt în curs de execuție importante construcții industriale de sdprafață — reclamate imperios de dez
veli area exploatărilor miniere.

Executarea în termen a noilor obiective impune realizarea în primul trimestru a 25 la sută din plă
nui anual de investiții.

In ce măsură este garantată de activitatea șantierelor T.C.M.M.
tei sarcini ?

Iată obiectul pe care l-am propus spre analiză în prezenta i

convingător I
Fată de realizările anului 1967, 

la (Lupul de șantiere Petroșani, 
aparținînd T.C.M.M., indicatotii de 
plan pe anul în ctirs consemnează 
o creștere substanțială, volumul 
de lucrări însumînd peste 80 mi
lioane lei. Dintre beneficiari 
C.C.V.J.-ului îi revine aproape 90 
la sută din valoarea tuturor lucră
rilor ce vor trebui realizate.

In planul pe 1968 sînt prevăzute 
225 de obiective, dintre care 198 cu 
termen de predare în 1968, 38 sînt 
obiective noi, iar 187 lucrări ata
cate în anii precedenți.

Cunoscînd situația anilor trecuți, 
cînd șantierele T.C.M.M. au avut 
serioase rămîneri în urmă; se impu
ne ca o necesitate de prim ordin 
ca realizările trimestrului I al anu
lui 1968 să fie de cel puțin 25 la 
sută din planul anual. Aceasta pre
supune, bineînțeles, o pregătire mi
nuțioasă, făcută din timp, cunoscut 
fiind faptul 
mală a lucrărilor 
montaje în perioada 
mult îngreunată.

Pregătirile pentru 
din acest an să se

că desfășurarea nor- 
do construcții- 
de iarnă este

so-

tri- 
la

ca activitatea 
desfășoare în 

bune condițiimi, le-am început din 
timp — ne-a spus inginerul Ion 
Lăsat, șeful Grupului de șantiere. 
Un prim plan de măsuri l-am întoc
mit încă la 15 noiembrie anul tre
cut. Lipsa geamurilor (ne lipsesc 
cca. 2 000 mp), a tîmplăriei de 
lemn, neexecutarea la timp de că
tre U.R.U.M.P. a podurilor și cofra- 
jelor mobile pentru turnuri de pu
țuri si lipsa a 500 muncitori neca- 
lificati ne-au cam încurcat însă 
cotelile.

Față de planul de stat pe 
mestrul I care reprezintă 18,6 
sută din volumul producției anuale, 
noi am prevăzut în planul operativ 
al grupului pentru trimestrul I lu
crări care însumează aproape 25 
la sută din planul anual, ne spune 
în continuare șeful Grupului de 
șantiere.

Rezultatele din primele două decade 
mtrazic cele spuse de șeful grupului 

șantiere în privința pregătirilor, 
lăsurile preconizate in scopul 

igurării unei pregătiri corespun- 
■itoare, pc măsura sarcinilor anu- 

i 1968, nu s-au îndeplinit de la 
ine. Ne întrebăm atunci în ce a 
onstat preocuparea conducerii șan- 
ioruhii în trimestrul IV al anului 

(cînd volumul planului a fost
- gal ru al unei decade) pentru pre- 
gâtlfea producției viitoare, pentru
- 3 lucrările de organizare a șantie
relor să fie efectuate la vreme?

în amănunt, Celu
la vreme într-un 
mai pot fi găsite 
de lucrări de fini- 

valoare

Ke- 
fru- 

eco-
Fii-

PăSpuhsul e greu de dat, cau
zele subiective fiind preponderente. 
Stocurile siiprdnoriTiative de male- 
tiale au valori de mțlioane, iar 
la șantierul II, după cum ne spunea 
tov. Gheorghe Chelahl, șeful șan- 
tiefului, lipsește matetialul mărunt, 
ilecesar montării căii ferate. Un
de este operativitatea serviciului 
de aprovizionare ?

Cercetate mai 
zele neîficadrării 
ritm obligatoriu, 
îritr-o sumedenie 
sare restante. Lucrările au 
mică, sînt risipite pe la toate o- 
biectivele nepredate și na se oct 
executa deodată, din cauza lipsei 
de muncitori calificați. Aceste res
tante ne incomodează foarte mult 
— ne spune șeful serviciului pla
nificare, Constantin Făcauan, și a- 
poi mai e și timpul nefavoiabil.

Este știut că hu fesltii^tlifăted 
planului rezolvă problemă realizării 
lui ci îndeplinirea lui ritmică; 
structurările de plan din amil 
cut ne-au adus multe necazuri 
nomice, mărturisește tovarășul 
taft Anghel, contabilul șef al Gru
pului de șantiere.

Se impune mai multă preocupare 
din partea conducerii Grupului de 
șantiere Petroșani a T.C.M.M. peri- 
tru crearea condițiilor necesare rea
lizării 'sarcinilor de plan, mai puți
nă „grijă" pentru eventualele 
structurări.

re-

Ce reclamă 
beneficiarul
revin unităților C.GV.J. 
reclamă darea în funcțiune 
mare număr de obiective 
triale de suprafață. Este o 
tie caro ridică exigențe noi 
fata executantului acestor 
— Grupul 
cît și în

' C.C.V.J. 
ceputul 
pus pc 
execuție 
vele să 
prevăzute, satisfăcînd astfel nece
sitățile exploatărilor.

Există garanții că această cerin
ță primordială va fi îndeplinită ? 
'lată opiniile 
cest sens :

— Din cele 
prefață aflate 
abia 27 sînt noi; restul de 100 sînt 
în continuare, iar 72 neterminatc 
din 1967 — ne-a declarat ing. Da- 
videscu Glieorghe, director tehnic 
al C.C.V.J. Pentru a asigura tim
pul necesar pregătirii atacării noi
lor lucrări, C.G.V.J. a pus Jn dis- 

îndeplinirea sarcinilor de plan ce 
pe 1968 

a unui 
indus- 
condi- 
atît în 
lucrări

de șantiere T.C.M.M,, 
fața beneficiarului — 

De aceea, încă de la în- 
anului accentul trebuie
asigurarea unui ritm de 
optim astfel ca obiecti- 

fie predate în termenele

beneficiarului în a-

201 obiective de su- 
în execuția T.C.M.M.,

din Valea Jiului îndeplinirea aces-

pagină.

poziția Grupului toată documenta
ția necesară încă înainte de 1 oc
tombrie 1967. In privința amplasa
mentelor; cinci lucrări noi necesi
ta exproprieri de teren pentru care 
am înaintat ultimele documentații 
necesare la minister încă din lu
nile octombrie-noiembrie. Totodată, 
pentru lucrările aflate în 
construcție în continuare 
neterminate, linanțarea e 
de anul trecut, iar pentru 
se va deschide pînă la sfîrșihil tri
mestrului I, conform legislației în 
vigoare. Utilajele, de asemenea, sînt 
asigurate — fiind în stoc — în pro
porție de 95 la sută, iar pentru o- 
biectivele 
tate 
tele 

fază de 
și cele 
deschisă 
qe'le noi,

noi udele sîht contrăc- 
din trimestrul III 1967, iar al- 
se află în curs de contractare. 
In ce măsură satisface volu- 
lucrărilor de suprafață cerin- 
ttihibinulitlui ?
Adevărul e că ain aVeă bo
de mai multe obiective noi,- 
din cdtiza numeroaselor în
vechi pc caro constructor iii 

impdsi-

mul 
ceie

și lUlbo- 
la, inslala- 
pUtul ii oii 
la incinta

voie 
îilsă 
ci'ăFi 
le amină do ahi de zile o 
bil să se âtace altele. Intre lucră
rile câte ne sîht strict necesare 
se află : depozitul de ciment Lonea 
II, alimentarea de apă 
compresorul do la Pol 
tia de extracție de la 
Vulcah; complexul de 
vest, baia-lămpăria de 
complexul sociâl-admihistrativ do 
la Dîlja și baia de la Paroșohi;

Combinatul a pretins executan
tului un volum de lucrări mai ma
te în 1968. Ceea ce se va realiza 
e minimul. Or, dacă nici în acdst 
caz constructorul nu se va încadra 
în ritmul de execuție prevăzut, Vor 
interveni inevitabil ștrangulări în 
activitatea minelor. De aceea, tin 
sa precizez cîteva din lucrările 
cele mai urgente : incinta Jieț, mai 
ales putui de materiale; la Dîlja 
puțul de extracție cu schip, silo
zurile și stația de sortare. La Li-

Să conchidem : anul 1968 ridică exigente mari în fața unităților de investiții, 
inlensficarea ritmului de 

pentru predarea la termen a unui 
o condiție sine qua 
întocmai, în fiecare

Rititiul mereu as- 
execuție, mobilizarea luluror resur- 

voliim important de obiective 
non pentru realizarea acestui deziderat o

trimestru, ltină și decadă a graficelor de

din Valea Jiului din

cendent al producției reclamă cu imperiozitale 
selor materiale și umane ale șantierelor 
industriale de la suprafața minelor. Or, 
constituie activitatea ritmică, respectarea 
execuție.

Pe șantierele Grupului T.C.M.M.
rile fiind cu mult in
executării în termen a obiectivelor.
rămida, confecțiile metalice, diferite materiale mărunte; plasarea e insuficientă. Și țoale acestea 
(iile „pregătirii" din limp a șantierelor, întocmirii încă din luna noiembrie a planului de 
pregătirea șantierelor pentru realizarea sarcinilor noului an. S-ar părea că s-a făcut toiul, 
gurări verbale sau scrise, realitatea indică altceva : neasigurarea unor condiții elementare 
o activitate ritmică din prima lună, din prima decadă a noului an. CU RITMUL ACTUAL, 
TURA ACTUALĂ DE PE ȘANTIERE, NU SE POATE REALIZA ÎN PRIMUL TRIMESTRU 25
PLANUL ANUAL DE INVESTIȚII, TOVARĂȘI DIN CONDUCEREA GRUPUI UI T.C.M.M.! Sînt necesare deci 
nu asigurări ci măsuri concrete șl eficiente — concentrarea forțelor șantierelor, îmbunătățirea aprovi
zionării, a organizării muncii, a îndrumării tehnice — asigurarea condițiilor optime pentru realizarea la 
termenele stabilite a obiectivelor.

vezeni e neapărat necesar să în
țepeni săparea puțurilor după 
urriieciză : a putuliii auxiliar 
(din 15 august), a puțului de 
leriale din incifita principală 
30 iiinie), precutn și a piitului de 
aeraj nr. 2 (la 30 martie). Și în 
aceste condiții, va trebui să asi
gurăm viteze duble la săparea pu
țurilor. Or, dacă turnurile și cele
lalte instalații anexe nu vor fi pre
date în termenele prevăzute, nli 
vom putea asigura deschiderea mi
nei pînă în 1972 — conform S.T.E.

In ceea ce privește activitatea 
coristructotuitii la ora ăttuă'lă, o 
Consider necorespurizătoare. Nu 
s-au luat toate măsurile pentru con- 
iititiârea lucrărilor pe timp de Iar
nă. Din această căirză o sedmă do 
obiective — complexele SOcial-ad- 
hiinistralive din Uricahi și Vulcan, 
casa ihdșlniior, mdțjaziile și birou
rile din incinta Livezeni, turnul 
plitlilili de hiăteriăle de la Jieț — 
slaQiieu7ă; Plasarea efectivelor 
de ăsehienea, iilsOficietită.

til orice caz, noi, îii călităte 
beneficiari, vdfri depline strădanii 
pentru a sprijini electiv coristruc- 
tohil în realizarea sarcinilor ce-i 
rovirt în ăcest an, chiar din primul 
trirhestriiî prin 
lucrării 
Iuți oria 
spre a 
cjrală a 
atingerea

îmbunătățirea con- 
ctf constructorul, vom so- 
operativ problemele ivite 
asțqura respectarea irite- 
graficelor de execuție -5i 

parametrilor proiectați.

Restructurările 
de plan nu aduc 
decît rezolvări
provBzona 
și de moment

continua dezvoltare a for- 
producție, statul nostru a- 
an de an o parte însem- 
venitul național lilcrăti- 

destina- 
un timp 
urmează 

cînd

Pentru 
telor de 
fectează 
nată din
lor de investiții. Fondurile 
te îh acest scop, retrase 
din Circuitul economic, 
să-și exercite efectul ulterior, 
obiectivele industriale sînt date în 
folosință și produc la întreaga ca
pacitate proiectată. Pentru atinge
rea scopului propus, în fața tutu
ror factorilor interesați trebuie 
să stea ca un criteriu de bâză rea
lizarea lucrărilor de investiții îft- 
Ir-un termen scurt și cu cheltuieli 
cît mai reduse.

In Vaiea Jiului, Grupului de șan
tiere al T.C;M.M. îi revine sarcina 
de a executa lucrările de construc
ții și montaje miniere de suprafață 
necesare dezvoltării sferei de acti- 
vitate a Combinatului carbonifer.

In anul 1967, planul acestui Grup 
de șantiere a suferit reduceri suc
cesive» de la 104 milioane lei a- 
jungîndu-se la 69 milioane lei. In
să nici acest plan nu a lost reali
zat decît în proporție de 92 la su
tă I

Pe lingă acestea, din rezultatele 
do bilaiiț mai înserăm : depășirea 
do către TiC.M.M. a prețului 
cost planificat și a prețului de 
viz cu 22 la suta, imobilizările 
lullduri îh stocuri de materiale 
praiiorihatlve, utilizarea de credite 
'larantate de ’ forul tutelar în tot 
( ursul anului. In concluzie, dobînzi 
bancare» penalizări, pierderi, sto
ruri supranormati vc generatoare 
de alte pierderi prin degradarea 
materialelor etc. Pentru ilustrarea 
situației financiare a unei întreprin
deri, datele enumerate mai sus sînt 
suficiente și convingătoare, cau

de 
de

ci e

SU-

prima decadă s-a pornit cil stîrigui, realiză- 
urma sarcinilor de plan. Motivul : lipsa unui ritm de muncă viguros, indispensabil 

Pe o seamă de loturi lucrările stagnează. Lipsesc sticla, tîmplăria, 
îh

măsuri 
Dincolo 
de lucru 
ÎN CONJUNC
TA SUTĂ DIN

zele acestei situații nefiind întot 
destina obiective : iiecdtelarea pla 
nului de aprovizionare în limita he- 
coșarului la nivelul planurilor re
calculate, neliiarea măsurilor dc 
Redistribuire prin transfer a mate
rialelor la cate S-au creat stocuri 
siipranormative, într-un ctivînt rte" 
organizarea șantierelor .la nivelul 
sarcinilor de plan.

La toate acestea și-au mai adus 
contribuția și restantele anului 1966: 
peste 7 milioane lei pierderi ne
înregistrate la timpul producerii 
lor; Care au încărcat prețul de cost 
al anului 1967; lucrări neterminate 
în anul 1966 dar raportate ca 
fiind executate, diminuate apoi ca 
volum din producția anului 1967.

Se știe ca, în domeniul investi
țiilor, spre deosebire de alte activi
tăți, nerealizarea sarcinii planifica
te in cursul iihui an influențează în 
mod negativ asupra anului urmă
tor, respectiv — asupra timpului 
afectat altor lucrări. In acest sens 
activitatea T.C.M.M.-ului este edi
ficatoare : lucrările neexecutate în 
anul 1967, inclusiv restructurările 
de plan, Vor influența activitatea 
anului 1968, așa Cum cele neexecu
tate în anul 1966 au influențat în
deplini: ea plailului în 1967. Și tot 
așa, din an în an; din herhalîzări 
de plan în restructurări repetate si 
de volum, tin plan de investiții 
elaborat pentru cinci ani definitivat 
anual dar modificat aproape lunar, 
la sfîrșitul perioadei nu va mai AL 
recunoscut, nu i se vor mai regăsi- ‘ 
obiectivele -i sarcinile de la care a 
pornit inițial.

Dincblo de severitatea 
dincolo de penalizări; dobînzi 
care, degradări de materiale, 
curg lima de luhă în sacul fără 
al capitolului ,,pierderi", este 
Cesar 
de

cifrelor, 
ban
care 
fiind 

ne-
să se găsească posibilitatea 

remediu. Tov. Hodan Zoriră, 
director adjunct al Băncii de in
vestiții din Petroșani, căreia n'e«<am 
adresat, întrevede îmbunătățirea 
economico-financiară a T.C.NKM. 
numai dacă :

—• organizarea șantierelor se va 
facă astfel îneît să se asigure rea
lizarea lunară a unui volum de lu
crări, de circa 8 milioane lei, față 

.de 5 milioane lei realizate în medie 
în anul 1967. Actuala eșalonare 
pentru trimestrul I al anului 1968, 
de numai 18,66 la stită din planul 
anual nu ă-i-jură promisele reali
zării sarcinilor în cel de al treilea 
an al cincinalului ;

1 ->rul tutelar, CbSpectiv 
T.C.M.M. București, va lila în mod 
operativ măsuri de redistribuire' la 
alte Unități a ' stocurilor siiprattoA 
niatix e.

Lâ aceste propuneri este nece
sar să mai adăugăm :— C.C.V.J. Pe
troșani, beneficiarul de investiții, să ; 
nu mai accepte modificările de 
plan ale executaritului. Practica be
neficiarului de a accepta reeșalo- 
narea termenelor, de a 
durile alocate planului 
ții prin virări pentru 
depășirilor obținute la 
regie» practica de a compensa no- 
realizaroa volumului de lucrări in
dustriale de la suprafață cu depă
șiri la lucrările miniere din subte
ran nu este de loc stimulatoare 
pentru executantul lucrărilor și nici 
eficientă pentru asigurarea crește
rii capacității producției do căr
bune prevăzută de planul ciiici-

reduce fon- 
de investi- 
acoperirea 
lucrări de

Anchetă realizată de
Ion DUBEK
Ing. Radu SELEJAN
Ion MUSTAȚĂ

ră- 
condi- 

prix inel 
de asi- 
penlru
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Wia tovarășului 
o Ocorghc naurcr 

in italia
Semnarea unor acorduri 

între guvernele român și italian
ROMA 23. — Corespondentă de 

la Nicolae Puicea și Mircea Iones- 
cu : Conținu indu-și vizita oficială 
în italia, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
adus marii dimineața un omagiu 
„Eroului necunoscut", depunînd o 
coroană de flori la ,,Altarul patriei" 
din Roma.

Situat în Piața Veneția, în plin 
centru istoric al Cetății Eterne, 
monumentul „Altarul patriei", lu
crare arhitectonică de ample pro
porții, din marmură albă, a fost 
ridicat la sfîrsitul secolului trecut 
spre a cinsti înfăptuirea unității 
naționale a Italiei.

La sosirea în Piața Veneția, pre- 
raierul român Ion Gheorghe Maurer, 
ministrul afacerilor externe, Cor
nelii! Mănescu, și celelalte persoa
ne oficiale au fost întîmpinate de 
vicecomandantul regiunii militare 
centrale, general locotenent Niccolo 
Tolomeo, de ambasadorul Italiei la 
București, Niccolo Moscato, de șe
ful ceremonialului diplomatic al 
Republicii Italiene, ambasadorul 
Corrias.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a trecut in revistă compania 
de onoare alcătuită din ostași ai 
trupelor de tancuri, marină și a- 
viație. Urcînd treptele impunătoru
lui monument, premierul român și 
persoanele care-1 însoțesc au tre
cut printre două șiruri de carabi
nieri în uniformă de paradă, care 
au prezentat onorul.

După păstrarea unui moment de 
reculegere, premierul român a dat 
mîna cu veterani ai armatei italie
ne, prezenți Ia solemnitate.

★
In cursul dimineții au continuat 

la Palatul Chigi convorbirile ofi
ciale dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene, 
Aldo Moro.

Lansarea cabinei spațiale 
„Apollo-5"

@ Un dispozitiv mecanic a înlocuit pilofii umani 
fw Zborul s-a încheiat cu succes

CAPE KENNEDY 23 (Agerpres). 
Luni seara, la ora 22,48 GMT, a 
fost lansată de pe poligonul de la 
Cape Kennedy o cabină spațială 
„Apollo-5", în cadrul experiențelor 
întreprinse de N.A.S.A. pentru tri
miterea primilor cosmonauți ame
ricani în Lună. La bordul cabinei 
nu se afla echipaj uman, cele două 
locuri fiind ocupate de un dispo
zitiv mecanic — un ansamblu de 
releuri electronice care a înlocuit 
pe piloții umani.

In programul lansării au fost în
scrise mai multe experiențe, prin
tre care: separarea „modulului lu
nar" (o parte a cabinei spațiale ca
re va face legătură între Lună și 
,,Apollo" ce se va afla pe o orbită 
terestră) de cea de-a doua treaptă 
a rachetei, simularea trecerii cabi
nei de pe orbita sa circulară pe 
traiectoria de coborîre, simularea 
fazei propriu-zise de coborîre și a- 
selenizare, separarea cabinei de 
racheta purtătoare.

Zborul a durat 7 ore și 52 mi
nute și s-a încheiat cu aprinderea 
motorului de urcare. După această 
manevră, cabina a fost abandonată, 
ea urmînd să se dezintegreze • în 
contact cu atmosfera, nefiind pro
tejată de un înveliș antitermic.

Au participat din partea română 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și Cornel Burtică, 
ambasadorul României la Roma.

Au participat din partea italiană 
Pietro Nenni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Amintore 
Fanfani, ministrul afacerilor exter
ne, Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București. Au luat parte, 
de asemenea, consilieri și experti 
ai ambelor părți.

Convorbirile româno-italiene, ca
re s-au încheiat marți la amiază, 
au decurs într-o atmosferă de cor
dialitate prietenească, de înțelege
re reciprocă.

★
După-amiază, la Palatul Farnesi- 

na, sediul Ministerului Afacerilor 
Externe al Italiei, a avut loc so
lemnitatea semnării unor acorduri 
între Republica Socialistă România 
și Republica Italiană.

Au fost semnate acorduri între 
guvernele român și italian privind 
colaborarea în domeniul turismu
lui și acordul privind reglementa
rea problemelor financiare în sus
pensie între cele două țări.

A avut loc, de asemenea, schim
bul instrumentelor de ratificare a 
acordului de colaborare culturală 
dintre România și Italia, încheiat 
la București la 8 august.

Acordurile au fost semnate de 
miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Italiene, Corneliu Mănescu 
și Amintore Fanfani.

La solemnitate au fost de față 
consilieri și experți ai ambelor părți.

NIGERIA

Lupte grele pe
LAGOS 23 (Agerpres). — Cores

pondentul agenției France Presse 
anunță că în regiunea Onitsha, 
controlată de trupele biafreze, dom-

Specialiștii N.A.S.A. au declarat 
că zborul cabinei ,,Apollo-5" a 
constituit „un succes remarcabil și 
un pas nou în drumul spre Lună". 
Ei au arătat că experiența a reu
șit atît de bine îneît experții 
N.A.S.A. nu intenționează să o re
pete în primăvara acestui an. Sin
gura manevră care nu a dat rezul
tatele așteptate a fost prima, în
cercată la patru ore după lansare. 
Motorul de coborîre, care fusese 
aprins prin telecomandă, nu a func
ționat decît patru secunde, în loc 
de 38 cum fusese prevăzut. El tre
buia să simuleze un început de a- 
selenizare lină. S-a dezvăluit că 
unul din aparatele aflate la bordul 
cabinei goale a „simțit" o pierde
re de presiune a carburantului și 
a oprit în mod automat motorul. 
Se consideră că dacă la bordul ca
binei se aflau piloți, pana nu s-ar 
fi produs.

Specialiștii N.A.S.A. au declarat 
că viitorul zbor al cabinei „A- 
pollo", ce va fi probabil pilotată, 
va avea Ioc la începutul anului 
1969, — „Anul Lunii". După cum 
se știe, S.U.A. intenționează să de
barce primii -astronauți pe Lună cu 
ajutorul navei cosmice „Apollo" în' 
următorii doi ani.

Reluarea contactelor 
diplomatice 
între S.U.A. și Grecia

ATENA 23 (Agerpres). — După 
o întrevedere pe care a avut-o 
marți cu ministrul de externe grec 
Panayotis Pipinellis, ambasadorul 
american Phillips Talbot a anunțat 
că intre Statele Unite și Grecia au 
fost reluate contactele diplomatice 
normale. Acestea fuseseră întrerup
te la 14 decembrie 1967, cînd re
gele Constantin a plecat din tară, 
după încercarea de a înlătura ac
tualul regim.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Gun
nar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Orientul Apropiat, a- 
flat la Tel Aviv, a avut convor
biri cu ministrul izraelian al afa
cerilor externe, Abba Eban. Ofi
cialitățile izraeliene nu au furnizat 
nici un fel de detalii asupra con
vorbirilor dintre Jarring și Abba 
Eban, dar se apreciază că ele s-au 
referit la problema deblocării celor 
15 nave staționate in apele Cana
lului de Suez după conflictul arabo- 
izraelian din iunie 1967.

La Beirut, președintele Libanu
lui, Charles Helou, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad. In cursul întreve
derii s-a procedat la un schimb de 
păreri în probleme actuale ale si
tuației din Orientul Apropiat 
și cele referitoare la căile 
de lichidare a urmărilor conflictu
lui militar din această regiune. Cu 
prilejul vizitei sale la Beirut, Mah
mud Riad a avut, de asemenea, 
convorbiri cu premierul libanez și 
cu ministrul afacerilor externe. Du
pă convorbirile din Liban, Mahmud

Insula Bonny
nesc calinul și ordinea. Comandan
tul trupelor biafreze. din sectorul 
Onitsha, a declarat trimisului 
A.F.P. că, în afara cîtorva bom
bardamente sporadice, nu a mai 
avut loc nici o luptă aici de la 16 
ianuarie După afirmațiile coman
dantului biafrez, o coloană moto
rizată a trupelor federale a des
chis un nou front în provincia 
Nsukka la 9 ianuarie, dar înainta
rea acestora a fot oprită. Cîteva 
orașe au fost reocupate de trupele 
biafreze. Sute de soldați nigerieni 
au fost omorîți în cursul acestor 
lupte. Agenția Reuter anunță că în 
prezent se desfășoară lupte grele 
pe Insula Bonny, unde se află mari 
depozite de carburanți. Trupele fe
derale ar fi străpuns unele poziții 
ale biafrezilor. Un purtător de cu- 
vînt al armatei biafreze de la Port 
Harcourt a declarat că trupele bia
freze au declanșat o contraofensi
vă, și în prezent se duc lupte în
verșunate.

ULTIMELE ȘTIRI
• NEW YORK. — Intr-o scrisoare adresată secretarului general al 

O.N.U., U Thant, ambasadorul Ciprului, Zenon Rossides, a anunțat că 
guvernul cipriot grec procedează la măsuri de pacificare în țară și pre
gătește o nouă Cartă a drepturilor comunității cipriote turce. Aceste 
măsuri prevăd, în principal, ridicarea barierelor de control instalate 
de ciprioții greci pe șoselele ce conduc spre satele locuite de ciprioțil 
turci.

• TOKIO. — Ministrul japonez al afacerilor externe, Takeo Mlki, 
a declarat marți că Japonia și S.U.A. vor semna, în cursul lunii februa
rie a. c„ un acord privind retrocedarea Insulei Ogasawara si a insule
lor vulcanice din vecinătatea acesteia.

• MANAGUA. — In capitala Nlcaraguei, Managua, s-a produs un 
puternic cutremur, provocînd panică în rîndul locuitorilor. Na se sem
nalează victime.

anglia

0 delegație guvernamentală 
română â sosit la Londra

LONDRA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmite: 
Marti a sosit la Londra o delega
ție guvernamentală română, condu
să de Ilie Verdet, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită în Marea Bri- 
tanie, la invitația guvernului aces
tei țări, între 23 ianuarie și 3 fe
bruarie. Din delegație fac parte:

în legătură cu evenimentele 
din Orientul Apropiat

Riad își va continua turneul vizi- 
tînd Iordania, Irak, Kuweitul și 
Arabia Saudită, unde va avea cu 
oficialitățile din țările respective 
convorbiri similare celor de la Da
masc și Beirut.

Salah Gohar, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U., a avut întrevederi cu amba
sadorii Norvegiei, Suediei, Italiei 
și Franței la Cairo. El a făcut cu
noscut interlocutorilor săi rezulta
tul studiilor efectuate de experti! 
egipteni în vederea degajării nave
lor blocate în apele Canalului de 
Suez, anunță agenția M.E.N. Tot
odată, Gohar a expus ambasadori
lor țărilor respective rezultatele 
recentelor întrevederi dintre Gun
nar Jarring și oficialitățile egipte
ne cu prilejul vizitei la Cairo a 
trimisului special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul A- 
propiat.

Starea sănătății 
lui Blaiberjj 
se îmbunătățește

CAPETOWN 23 (Agepres). — 
Starea sănătății pacientului Philip 
Blaiberg continuă să se îmbunătă
țească. După vizita pe care a fă
cut-o luni soția sa, aceasta a decla
rat că Philip Blaiberg este foarte 
optimist și nu mai întreabă „dacă" 
va pleca acasă, ci numai „cînd". 
Philip Blaiberg a putut să se ridice 
singur după ședința de fizioterapie 
de luni. In viitor,, el are intenția 
să facă o muncă mai puțin obosi
toare, ca aceea de reprezentant 
medical, și să renunțe la meseria 
sa de dentist.

DEMONSTRAȚIE 
EA DJAKARTA

DJAKARTA 23 (Agerpres). — 
Peste 3 000 de tineri indonezieni, 
au demonstrat marți în fața reșe
dinței generalului Suharto, încon
jurată de trupe. Tinerii, ale căror 
manifestații au început în urmă cu 
cîteva zile, cer guvernului sa ia 
măsuri pentru scăderea prețurilor 
și reprimarea corupției în rîndul 
funcționarilor publici.

Mihai Marinescu, ministrul Indus
triei construcțiilor de mașini. Va* 
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, prof. Mihail Drăgănescu, 
secretarul Comisiei guvernamentale 
pentru dotarea cu echipamente de 
calcul și automatizarea prelucrării 
datelor, Constantin Șendrea, secre
tar general la Ministerul Transpor
turilor Auto. Navale și Aeriene.

Pe peronul gării „Victoria" din 
Londra, oaspeții au fost întîmpinați 
de Anthony Wedgwood Benn, mi
nistrul tehnologiei, sir John Edward 
Chadwich, ambasadorul Marii Brita
nii la București, de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai Ministerului Tehnologiei. Au 
fost, de asemenea, prezenți membri 
ai Ambasadei române și ai Oficiu
lui Comercial român la Londra.

DUPĂ PRĂBUȘIREA AVIONU
LUI GIGANT DE TIP „B-52" 

CU ÎNCĂRCĂTURA 
NUCLEARĂ

Proteste în 
Danemarca

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — Prăbușirea in apro
pierea bazei Thule din Groen
landa a unui bombardier gi
gant de tipul „B-52", avlnd la 
bord o încărcătură nucleară, a 
provocat o reacție diplomatică 
imediată. Ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, Harts 
Tabor, intr-o notă adresată gu
vernului S.U.A., reamintește că 
avioanele purtătoare de arme 
nucleare nu au dreptul să 
zboare deasupra teritoriului 
danez, Groenlanda iăclnd pcț-- 
te din acest teritoriu. Agen
ția Reuter menționează că ști
rile difuzate la Washington, 
potrivit cărora avionul „B-52" 
efectua „un zbor de rutină', 
a ridicat la Copenhaga pro
blema dacă avioanele Statelor 
Unite avlnd la bord arme nu
cleare zboară în mod regulat 
deasupra Groenlandei. „Dacă a 
fost vorba de un zbor de ru
tină Înseamnă că s-a produs o 
breșe evidentă in acordurile 
existente (privind folosirea de 
către americani a bazei din 
Groenlanda) și că Statele U- 
nite trebuie să suporte conse
cințele", a declarat K. Helweg 
Petersen, consilier al guvernu
lui danez pentru problemele 
dezarmării. Ziarul „Politiken" 
subliniază Intr-un editorial că 
in cazul In care acordul a lost 
violat „noi trebuie să ob/inem 
garanții ferme împotriva repe
tării unui asemenea zbor, drep
tul de a controla zborurile e- 
tectuate de avioanele de la 
baza Thule sau să denunțăm 
acordul care permite america
nilor să folosească această 
bază".

Intre timp, Ministerul Apă 
rării al S.U.A,, lntr-o Încerca
re de a diminua ecoul negativ 
stîrnit de prăbușirea avionului 
„B-52", o afirmat intr-un co
municat că „nu există perico
lul exploziei in zona in care 
s-a produs accidentul" Comu
nicatul Ministerului Apărării 
nu precizează numărul bombe
lor aflate la bordul avionului 
și nu dă nici o explicație a- 
supta intirzierii de 18 ore in
tervenite în anunțarea acci
dentului. Comisia pentru ener
gie atomică a S.U.A. a trimis 
trei experti in Groenlanda pen
tru a ajuta la operația de de
pistare a bombelor.
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