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Întîlnire între tovarășul
icoîae CeaușESCu

și tovarășul Santiago Carrillo

JALOANE Dezbaterea cifrelor 
de plan pe 1968

PI CSLIA UNEI IKÎWt POTM.ÎM
Zilele trecute, a avut 

loc la mina Dîlja adu
narea reprezentanților 
salariaților exploatării 
care a dezbătut cifrele 
de plan pe 1968.

Darea de seamă 
zentată 
Surdu
exploatării a 
mina Dîlja a 
nul 1967 cu 
sub plan de 
la extracția 
și 368 m 1 
de pregătiri
făcut ca planul de pro
ducție
doar in proporție de 94,7 
la sută
gătiri — 78,6 la suta. In 
același timp productivi
tatea muncii a fost cu

pre- 
ing. 

șeful

indi- 
pre- 

al căfbune- 
depășit cu

numeroase : 
punerii în 

blocurilor 
lucrările de

de tov. 
Octavian, 

arătat că
încheiat a- 
o rămînere 
13 000 tone 
de cărbune 
la lucrările 
ceea ce a

sa fie realizat

iar cel de pre-

4 kg cărbune sub 
cele planificat, iar 
țul de cost 
lui a fost 
519 000 lei.

Cauze sînt 
întîrzierea 
exploatare a 
III și IV,
pregătiri de slaba cali
tate, disciplina slabă 
(2 423 absente nemotiva
te), fluctuația și lipsa de 
efectiv, cit și greutățile 
provocate de numeroase 
lucrări vechi care au ne
cesitat programe speciale 
de lucru, nepredarea de 
către șantierul T.C.M.M. 
a o seamă de obiective 
industriale de primă ne
cesitate. Totodată, darea 
de seama a prezentat

spre dezbatere cifrele de 
plan pe 1968, care pre
văd pentru anul acesta 
o dezvoltare impetuoasă 
a minei Dîlja : producția 
de cărbune va crește cu 
87,7 la sută față de in
dicele obținut în 1967, 
atingînd circa o jumă
tate milion de tone iar 
volumul lucrărilor de 
pregătiri va spori de 
peste trei ori — 
dițiile creșterii 
tivitații muncii 
kg cărbune/post 
ducerii prețului

lucrărilor 
spori 

în con- 
produc- 
cu 

și 
de

150
re- 

cost

Noi rezerve
M. Vulcan, în 
lucrărilor de

JPRAAL CITADIN

Treacă de la mine

La E.
cadrul 
deschidere în adîncime 
a minei, s-a terminat 
amenajarea rampei pu-

7 Noiembrie la

o lampă
Vin-

televizoare și

îmi trebuia 
de radio K\ -4 P. 
zăloarea de la magazi
nul de
piese radio mi-a spus câ 
nu are lămpi din aceas
tă sene însă câ ea se 
poate înlocui cu altele. 
Am luat lampa recoman
dată. M-am oprit cu ea 
la specialistul cooperati- 
■yet „Jiul". Aici am pri
mit confirmarea că lam
pa de la aparatul meu 
se poate înlocui cu cea 
recomandată de vînză- 
tor. Bucuros, m-am reîn
tors la magazin. Am ru
gat vînzătorul să-mi ia
că nota de plată.

— Nu cunoaștem pre
țurile ! Mergeți dumnea
voastră din nou la co
operativă. Întrebați 
colo cit costă o 
nea lampă.

— Se poate ? 
ncasteți prețurile 
turtle pe care 
deți ?

— Eu am luat 
mire de cîteva 
mi s-a calculat
rea globală a gestiunii. 
Asta-i situația ..

□- 
aseme-

Nu cu- 
mâr- 
vin-

la 
le

pri-in 
zile și 
valoa-

— Bine, dar cu restui 
mărfurilor cum proce
dați 1

— ?/...
N-am a\ut încotro 

am făcut din nou 
mul la cooperativă, 
întrebareo . mea, cei 
la cooperativă au 
din umeri zîmbind 
spunînd că nici dînșii nu 
cunosc prețurile.

— S-ar putea să coste 
40—45 lei — m-a „infor
mat"- în cele din urmă 
unul din lucrători, ^ar 
nu sînt sigur.

Întors la magazin, i-am 
spus vînzâtorului cele a- 
îiate. După cîleva clipe 
de meditație îmi spuse :

— Fac bonul pentru 
45 lei. Dacă o costa mai 
mult, treacă de la mine...
- ?i 

puțin ? 
mine...

De la 
cînd astfel 
de predare 
bal" ? Căci 
cesta sau 
sau vînzătorul 
singur „gloaba".

dacă costă
Treacă de

al cărbunelui extras cu 
21 lei pe tonă. Sint sar
cini mari, mobilizatoare, 
pentru acest tînăr colec
tiv. De aceea, la • reali
zarea lor trebuie mobi
lizate toate forțele și 
rezervele interne ale ex
ploatării. A fost prezen
tat apoi și 
măsuri 
torice.

planul de
tehnico-organiza-

ȘT. MIHAI

(Cont. în pag a 3-a)

în deschidere
orizontul 420. 
în continuare 
rea lucrărilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân împreună cu tovarășii Emil 
Bodnăraș, membru al Comitatului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnil în cursul zilei 
de miercuri cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej, desfășurate intr-o at
mosferă calda, tovărășească, s-au 
referit la probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești’ pre
cum și la dezvoltarea cdntinuă a 
relațiilor de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania.

Seara, tovarășul Nicolae Ceau
sescu a oferit o masa în cinstea 
oaspetelui.
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IN ITALIA A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, ION GHEORGHE 
MAURER.

EXAMENELE STUDENȚEȘTI
oglindă a eforturilor 
pentru pregătirea 
viitoarelor cadre

Urinează 
executa- 
miniere

orizontale pentru des
chiderea blocurilor III, 
IV, V si VI. de specialiști

Biografia unui miner

a-

mai 
la

tre-cine o li
de inventare 
făcute „glo- 
in felul a- 

cumpârătorul 
plătește

F. NI CU

Cu 20 de ani în urină, un 
tînăr înalt, uscățiv și plin de 
vigoare, asculta cu interes si 
curiozitate, în incinta minei 
Aninoasa, povestirile celor 
mai vîrstnici despre tainele 
meșteșugului mineresc. Gin 
durile și năzuințele ce-l fră- 
mîntau atunci pe harnicul și 
priceputul miner de azi, Bul
garu Gheorghe, venit de pe 
meleagurile Sucevei la virsta 
de 27 de ani,, au putut fi a- 
flale în scurt limp după 
gajarea lui ca vagonetar 
sectorul III Piscu.

— „Am venit aici să 
fac miner. Aceasta este 
rința mea". îndrumat și 
tuit cu dragoste în ale 
neritului de către șeful
de brigadă, Tucaciuc Mihai, 
suceveanul Bulgaru Gheor
ghe reușește să obțină în 
mai puțin de doi ani califi
carea de miner. Datorită cu
noștințelor sale, datorită hăr
niciei, priceperii și inițiati
vei cu care a lucrat, i s-a

încredințat conducerea bri
găzii de care răspunde si as
tăzi.

Un scurt bilanț al activită
ții acestui miner este edifi
cator: în ultimii 10 ani, 
preună cu brigada sa, a 
patriei pesie 500 000 tone 
cărbune. Dar meritele lui
se opresc numai la realizarea 
și depășirea cu regularitate 
a sarcinilor de plan. El a pri
vit mai departe si a găsit că 
este de datoria lui să pregă- 

oameni holârîțl, cu 
temeinice, care 
in munca de mi- 

animați de do- 
reâliza

îm- 
dat 
de 
nu

an- 
la

mă 
do- 
sîâ- 
mi- 
său

conți 
în ce 
pe o

tească 
cunoștințe 
să-1 urmeze 
ner, oameni 
rințd de a
nuâre succese din ce 
mai mari, reușind ca 
bună parte din vagonetarii 
competent ai brigăzi; pe ca
re o conduce să-i califice in 
meseria de miner. Printre a- 
ceștia se numără Mereuță 
Vasile, Catîru Marin, Apos- 
tiu loan și alții.

Minerul Bulgaru Gheorghe

se bucură astăzi de încrede
rea întregului colectiv al mi
nei, de admirația și stima 
tuturor. El poartă iu inimă 
satisfacția că și-a îndeplinit 
cu prisosință datoria in pro
fesiunea îmbrățișată în urma 
cu două decenii.

— In cei 5 ani cil mai am 
pînă ies la pensie — a de
clarat minerul Bulgaru — 
sînt hotărîl să dau, în cadrul 
sectorului III Piscu unde am 
lucrat iară întrerupere două
zeci de ani, ultimul asalt în 
bătălia cu cărbunele pentru 
a încheia munca de miner 
cu rezultate care să-mi aducă 
acea mulțumire sufletească 
câ am făcut ceva în viață, 
că am fost folositor patriei 
mele dragi, societății. Aceas
tă mulțumire doresc să o am 
cînd mă voi 
cîmpul muncii, 
re apoi să mă 
anii bătrîneții.

retrage din 
mulțumire ca- 
însoțeascâ în

Constantin DANII.A

In aceste zile, la Institutul de 
mine din Petroșani 1 500 de stu- 
denți își concentrează la maximum 
eforturile intelectuale pentru a răs
punde prompt, sigur și concis la 
cele mai exigente întrebări ale exa
minatorilor. Examenele — după 
cum se știe — corespund unor ne
cesități didactice, întru cît prin
ceasta verificare sintetică se cons
tata nivelul general și capacitatea 
de orientare a viitorilor ingineri 
'.minieri - în problemele fundamenta
le în raport cu cerințele' actuale si 
de perspectivă ale profesiunii pen
tru care se pregătesc.

Această muncă dificilă și plină 
de răspundere, examenul, angajea
ză doua părți : cadrul didactic exa
minator care mobilizează și supune 
verificării resursele de gîndire in
dependentă ale studentului, și studen
tul examinat care încearcă să facă 
o impresie cît mai bună. Prin ur
mare, sîntem tentați să observăm 
că examenul este o confruntare 
discretă si academică între student 
si cadru didactic. Confruntarea se 
încheie prin acordarea unei note 
de către examinator. Ambele părți 
știu. însă, că nota obținută la exa
men, în primul rînd îl caracteri
zează pe student din punct de ve
dere al competenței în viitoarea 
profesiune, iar în al doilea rînd a- 
ceastă notă reflectă strădania si pri
ceperea cu care cadrul didactic și-a 
pregătit studentul pentru disciplina 
respectivă.

Consultînd catalogul anului V — 
Mine, la disciplina Exploatări mi
niere subterane, prof dr. ing. Ște
fan Covaci spunea : In această se
siune am acordat note mai mari fa
ță de sesiunile anterioare, deoarece 
s-a lărgit vederea in spațiu a stu
denților care au studiat mai temei-

Ing, Anton SAIMAC
lector I.M.P.

O nouă 
conductă 
de apă

Zilele acestea, la conducta prin
cipală de alimentare cu apă de pe 
strada Republicii din orașul Vul
can a fost branșată una nouă. Prin 
montarea ei a fost «desființată cea 
veche care, datorită funcționării 
îndelungate, prezenta un grad de 
uzură înaintat. Noua conductă va 
asigura o creștere substanțială a 
presiunii si a debitului de apă în 
rețeaua de alimentare a orașului.

(Urmare in pag. a 2-a)

Examenele studențești au reintrat în actualitate. Iată un aspect de la Institutul de mine din Petroșani.



STEAGUL ROȘU

ta sfîrșitul anului trecut Con
siliul local Petroșani al 

U.G.S.R., împreună cu conducerea 
Casei de cultura a întreprins o an
chetă, pe bază de chestionar, în 
riadul oamenilor muncii din orașul 
Petroșani cu scopul de a le cunoaș
te părerea despre activitatea Ca
sei de cultură, de a-i consulta a- 
supra a ceea ce ar dori să li se 
ofere în acest lăcaș de cultură. La 
fixarea eșantioanelor, adică a gru
pelor de chestionați, s-au avut în 
vedere categoriile de vîrstă, de pro
fesii, locuri de muncă, sex etc.

A fost solicitata părerea a peste 
300 de mineri, constructori, cefe
riști, lucrători din comerț, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice, funcțio
nari. In cea mai mare parte, cei so
licitați au înțeles semnificația și

FIȘIER JURIDIC
A cumpărat din piață 
zarzavat si si-a luat un sot<i * «

In iața instanței se 
ailă o iată de 19—20 
de ani. Asculți nd insă 
„pricina" pentru care a 
venit la tribunal ai sen
zația că nu un om se 
află dincoace de bara 
nevăzută ce desparte pe 
omul legii de delincvent 
ci însăși ușurința ome
nească.

Razikovski Elisabeta 
din Petroșani, str. Ion

Creangă nr. 20/5 l-a dat 
în judecată pe Popescu 
Sebastian din Petroșani 
pentru că acesta nu-i 
restituie unele lucruri 
personale. Cine sînt cei 
doi ? Nu știu unul despre 
celălalt mai mult decît 
ar putea ști vecinii lor.

Intr-o zi, prin luna au
gust a anului trecut, E- 
lisabeta s-a dus la pia
ță, a cumpărat ce a cum

părat și și-a luat de a- 
colo și „soțul". Fără 
prea multă tîrguială. 
Peste foarte scurt timp 
era și mutată în locu
ința lui „cu tot avutul 
său" — o listă lungă de 
obiecte personale — hai
ne și echipament de pat. 
Peste 40 de zile Sebas
tian — soțul de ocazie, 
„agățat" în doi timpi și 
trei mișcări — a dat-o

afară din casă. „Fără 
inventarul personal", spu
ne ea. „N-a avut nimicu 
— spune el. Acum se ju
decă. Ea vrea contrava
loarea obiectelor sau o- 
biectele. Citează în spri
jinul „cauzei" sale nu 
mai puțin de 7 martori. 
Citează și el 2 martori 
care să dovedească ne
temeinicia pretențiilor ei. 
Dacă ar fi ca tribunalul 
să ia în serios preten
țiile lor, ar însemna că 
cel puțin într-o zi 9 oa
meni plus ei doi, să 
piardă timpul degeaba.

Nu comentăm legile, și 
nu propunem legi noi. 
Stăruie insă în autorul 
acestor rînduri o umbră 
de regret. Dacă ar exista 
un articol de lege care

să amendeze bănește u- 
șurința de a ne privi 
propria viață 1 Legea 
insă nu pedepsește pe 
cel ce calcă orbește, fă
ră pic de judecată, pe 
una din multele poteci pe 
care viața i le scoate îna
inte. Viața însăși plătește 
astfel de ușurințe. U- 
neori, ca în cazul dc ia
tă, lunaticii aceștia ca
re se lasă conduși nu
mai de instincte, fără 
nici un apel la logică, 
îi pun pe oamenii legii 
în fața unor situații co
mice. Alteori însă ele 
sînt de-a dreptul tragi
ce, iar efectul lor îl su
feră alții, nevinovății ca
re vin pe lume doar cu 
„păcatul" de a fi copi; 
ai ușurinței.

I. C.

CU
$ I
FĂRĂ 
RÂSPUN-
D E R E

utilitatea acestei consultări publice 
venind cu sugestii făcute cu chib
zuință pentru îmbunătățirea conți
nutului și varietății tematice a ac
țiunilor cultural-artistice și educa
tive de la Casa de cultură.

Au fost însă și oameni, în spe
cial cadre de intelectuali - pro
fesori, ingineri, tehnicieni — care 
au refuzat pur și simplu să șt spu
nă părerea sau, daca au luat ches
tionarul, l-au completat cu o totală 
lipsă de simț de răspundere. Regre
tabil este că au avut asemenea ati
tudini chiar aceia de la care se aș
tepta o mare contribuție la 
munca de răspîndire a cunoștințe
lor tehnice și de cultură generală, 
aceasta făcînd parte din obligațiile 
lor morale.

Profitînd de faptul că identitatea 
lui rămînea necunoscută (chestiona
rul nu prevedea specificarea nu
melui anchetatului ci numai pro
fesia și locul de muncă) un inginer 
de la T.C.M.M. a răspuns stereotip, 
aproape la toate întrebările: „Nu 
particip", „Nu mă interesează* iar 
în dreptul propunerilor rubricile 
au rămas albe.

Cam aceleași răspunsuri le dă 
și un inginer de la U.R.U.M.P., un 
profesor de la Școala generală nr. 
5, o învățătoare de la Școala gene
rală nr. 6, un tehnician de la
T. C.M.M. și un altul de la E.M. Dîl- 
ja etc.

In contrast cu aceștia, alți oa
meni, mult mai simpli și cu un grad 
de cultură poate mai puțin ridicat, 
au încercat să dea răspunsuri cît 
mai clare și, ceea ce trebuie reți
nut mai cu seamă, să facă propu
neri foarte interesante, variate care 
să dea un nou impuls mișcării cul
tural-artistice și educative din o- 
rasul Petroșani. De altfel, majori
tatea acestor propuneri au și fost 
incluse în planul de activitate lu
nar sau în cel de perspectivă al 
Casei de cultură. Am cita mi a- 
ceastă ordine răspunsurile primite 
de la un artificier de la E.M. Dîlja 
(ce păcat ca nu-i cunoaștem nu
mele), de la un lăcătuș de la
U. R.U.M.P. (cît contrast între serio
zitatea lui și cea a inginerului de 
la aceeași uzină), de la un miner 
de la E.M. Dilja, Și lista acestora 
ar putea continua cu un șir încă 
lung de profesii cu o așa-zisă cali
ficare mai inferioară.

Punînd aceste două atitudini 
față în fată nu te poți opri să nu 
te întrebi : cine oare dovedește mai 
mult simt de răspundere, mai mul
tă preocupare fată de pregătirea 
sa culturală și a tovarășilor lui de 
muncă ?

C. COTOȘPAN.

EXAMEIELE STUDENȚEȘTI - oglindă a eforturilor 
pentru pregătirea viitoarelor cadre de specialiști

(Urmare din pag 1)

nic bibliografia recomandată, iar 
mulți dintre ei au avut și o activi
tate de cercetare științifică meri
torie. Astfel de studenți sînt Po
pescu Petre, Topliceanu Ion, To- 
dașcă Onisim și alții.

Prof. Vasile Poboran aprecia că 
studenții anului III — Facultatea de 
mine au dat în general răspunsuri 
bune și foarte bune la Bazele mi
neritului. Studenții Neacșu Gheor- 
ghe, Peterfi Martin, Necula Ștefan 
au studiat temeinic procedeele mo
derne de prospecțiuni geografice și 
geofizice, precum și metodele noi 
de carotaj electric și radioactiv.

O permanentă preocupare pentru 
probleme de tehnica modernă ma
nifestă și studenții anului V — E- 

I lectro — ne-a confirmat tov. conf. 
1 dr. ing. Profir Degeratu. Prin carac

terul și conținutul său modern, a 
continuat dînsul, cursul de auto
matizări este mai dificil, poate, de
cît altele, dar majoritatea studenți
lor au răspuns bine la acest exa
men. Studenți ca Balog Radu Cîr- 
ja sau Bercea Nicolae au dovedit 
o temeinică pregătire teoretică în 
probleme de automatizări industria
le.

Desigur exemplele pol continua. 
Dar mai importantă este aprecierea 
unanimă că seriozitatea cu care 
studenții își pregătesc examenele 
constituie o caracteristică genera
lă ascendentă de la un an la altul. 
Această seriozitate are la bază o 
înaltă conștiință socială și ea re-, 
prezintă răspunsul firesc, plin de 
recunoștință, pentru condițiile de 
studiu optime create de partid stu- 
dențimii noastre.

Eforturile de cultivare la studenți 
a unei fecunde gîndiri indepen
dente, creatoare, precum și stră
daniile tuturor factorilor compe- 
tenți de investire a tineretului stu
dios cu un bagaj de cunoștințe co
respunzătoare actualului stadiu de 
dezvoltare a științei și tehnicii, im
pune o exigentă sporită ia exame
ne. Totuși numărul destul de ri

dicat al studenților restanțieri fa
ce necesară o cercetare mai atentă 
a cauzelor care împiedică asimila
rea de către studenți și înlăturarea 
lor de urgență.

Exceptînd cauzele rare de nepre- 
gătire voita, există studenți înzes
trați cu un raționament lucid, sili
tori, care s-au pregătit sistematic 
dar care la examen nu mai sînt ca
pabili să reziste unor chestiuni sub
tile și de profunzime. De ce? Din 
sondajele făcute rezultă că unii 
studenți nu respectă igiena muncii 
intelectuale, care prezintă o im
portanță deosebită. încă din seco
lul trecut, profesori iluștri au de
monstrat că în cursul dimineții fe
nomenele de oboseală apar numai 
după 4—5 ore de munca. După G 
ore de studiu oboseala este deose
bit de intensă, reflectîndu-se în a- 
lungirea laturei reacțiilor la stimu
li! vizuali, auditivi și verbali și în 
special în restrîngerea posibilități
lor do memorare. După amiază,

LIBRARULUI I SE CE
RE PASIUNE Șl SOLI 
CITUDINE ÎN MUNCĂ

ceea ce privește \înzarea 
In comparație cu anul 
1967 valoarea cărților vîn- 
cap de locuitor a cunoscut

O situație recent încheiată arata 
că Valea Jiului nu stă de loc stră
lucit în 
cărților. 
1966, în 
dute pe 
o creștere cu 3,17 lei. Totuși acest 
rezultat este mult sub posibilitățile 
existente. Ușorul salt înregistrat în 
desfacerea cărții este încă insufi
cient, mai ales la Vulcan, Petrila 
și Lonea. La Uricani și Aninoasa, în 
anul care a trecut, situația s-a re
dresat într-o oarecare măsură, în 
comparație cu 1966. Totuși 
tins încă 
se vînd 
șaniul se 
mitor.

n-a a- 
Lupeni 
Petro- 
mulțu-

nivelul dorit. Și la 
cărți puține. Doar 
prezintă ceva mai

PATRU NOI
De curînd în secția filatură a 

F.F.A. „Viscoza" Lupeni a început 
montarea a noi instalații de filaj. 
Este vorba dc patru filtre, tip Wa- 
bag, importate din R. S. Cehoslova
cia, care vor intra în funcțiune pî- 
nă la sfîrșitul acestei luni.

Spre deosebire de vechile băi de 
filaj din lemn, descoperite, care 
prezenta o serie de neajunsuri 
cum ar fi : mediul toxic, capacita
te de filtrare redusă, claritate scă
zută și lucrări de reparații costisi
toare, noile filtre vor elimina aces
te neajunsuri asigurînd condiții op
time de lucru. De asemenea, prin 
intrarea în funcțiune a filtrelor Wa- 
bag se va dubla claritatea băii de 
filaj și, implicit, prinir-o filare co-

Casa mașinilor de la puțul 7 
Noiembrie — Vulcan.

studiul trebuie să înceapă numai 
după ora 15 și să se încheie la ora 
20. Din statistici foarte cuprinză
toare rezultă că randamentele de 
studiu individual sînt acceptabile 
la studenți numai între orele 8—13 
și 16—19. Evident, aceste limite se 
pot strînge sau lărgi cu 1—2 ore, 
în funcție de capacitățile și rezis
tența fiecărui student. Dacă aceste 
citeva indicații vor fi luate în con
siderație, orele afectate studiului 
în perioada care a mai rămas pîna 
la sfîrșitul acestei sesiuni și bine
înțeles în pregătirea sesiunilor 
viitoare vor avea o mai mare efi
ciență. Actuala sesiune de exame
ne demonstrează că marea majori
tate a studenților de la I.M.P. de
pun eforturi susținute de a se îns
crie pe linia ascendentă a cerințe
lor sporite pe care societatea noas
tră socialistă le pune în fața pre
gătirii viitoarelor cadre de specia
liști atît de necesari economiei na
ționale.

nu

Cauzele ? In unele localități din 
Vale răspîndirea cărții se desfă
șoară încă necorespunzător din cau
za unor librari lipsiți de pasiune 
pentru această muncă. Mulți 
înțeleg să-și îndeplinească una din 
obligațiile lor elementare: de a 
recomanda cumpărătorilor lucrările 
pe care le au în rafturi. Dacă dc 
exemplu, interesul stîrnit do o nouă 
apariție editorială îți vor... deter
mina pașii spre librăria din Vulcan, 
vei ramîne surprins de aspectul de 
dezordine ce domnește în această 
unitate. Te va mira de asemenea, 
lipsa de înțelegere și do solicitu
dine cu care este întîmpinat aici 
cumpărătorul. Niculescu Elena, res
ponsabila unității, uneori răspun-

La F.F.A. ..Viscoza4* Lupeni

FILTRE
respunzatoare, se \ a asigura o 
coagulare optimă a firului.

La montarea noilor filtre își aduc 
contribuția ing. Ardeleanu Augus
tin, maistrul Nagy Augustin, echi
pele de plumbisti și lăcătuși con
duse de Magyar Matei și Florea 
Constantin.

IN EDITURA ACADEMIEI R.S.R.
a apărut :

MUlISim $1 PROGRESUL
PROBLEME TEORETICE RLE 

SMIRLISMOLUI
III NHĂN1

Sub red. lui PETRE CONSTANTIN
și M1HAII CERNEA

\ olumul a fost elaborat în cin
stea celei de-a 20-a aniversări a 
Republicii Socialiste România și 
cuprinde studii consacrate princi
palelor aspecte teoretice ridicate 
de etapa desavîrșirii socialismului 
în tara noastră.

SUMAR :

Partidul și societatea in etw- 
pa desăvirșirii construcției so
cialiste in țara noastră.

CONSTANTIN PETRE.
Progresul economic și dina

mica structurii sociale.
ILIE RADULESCU.
Particularitățile legității pro

gresului istoric în etapa desă
virșirii construcției socialismu
lui.

C. BORGEANU.
Cu privire Ia caracteristicile 

generale ale națiunii.
EI ENA FLOREA.
Națiune, determinism și pro

gres istoric.
CONSTANTIN VLAD.
Funcțiile producătorului in 

socialism și apropierea muncii 
fizice de cea intelectuală.

MIHAIL CERNEA.
Cercetarea științifică și poli

tica progresului științei.
AL. TÂNASE.

de atît de plictisită la solicitările 
cumpărătorilor, îneît îți piere pofta 
să mai treci pragul librăriei. Din 
păcate mai sînt și alte \ inzătoare 
care nu recomanda cărțile existen
te în rafturi sau nu-s atente la. ceea 
ce le-ai solicitat și-ți răspund ster
eotip : ...Nu avem '

La slaba desfacere a cărților a 
contribuit și insuficienta întrebuin
țare a standurilor de strada. Excep
tînd Petroșaniul și Lupeniul, in ce
lelalte localități nu au loc acțiuni 
de acest fel, deși este știut că ele 
ar stimula desfacerea cărților.

Aceste aspecte, ,,mărunte" în a- 
parență, se răsfrîng in moci direct 
asupra activității unităților respec
tive. De aceea munca lucrătorilor 
din librării se cere neintîrziat co
rectată. Librarilor trebuie să le fie 
clar că, spre a păși și a doua oară 
pragul librăriei, cumpărătorul pre
tinde să fie servit prompt si cu so
licitudine.

M. CH1OREANU
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COTIDIENE STAREA VREMII)

NU Prima „recoltă44 vînătorească handbal „Cupa Sportul44 la juniori
Deși zăpada e mare și ieșirea la munte dificilă, vînătoni 

pasionați ai filialei Petroșani și-au luat armele din cui și au 
pornit la drum. ,,Recolta" lor în prima jumătate a iui ianuarie 
se compune din mistreți, lupi, vulpi și pisici sălbatice. Cei 
mai ..productivi" au fost Marg Nicolae care a împușcat patru 
vulpi și două pisici sălbatice, Băbușcă Petre „naș" a doi 
mistreți și Andras Crăciun cu... un lup la activ.

și junioare mari
Conform prevederilor regulamen

tului „Cupa Sportul" s-a organizat 
la Lupeni sistem turneu 
cu participarea echipelor :
— Liceul Lupeni, Minerul Lupeni, 
Școala profesională Petroșani și Li
ceul industrial Petroșani; Junioare : 
Li

tur-retur
Juniori

Vulcan și Școala 
Petroșani.
tuturor

Oful ecranului din Bărbăteni

V Petroșani, Liceul 
sportivă anul IV

După disputarea 
lor, comisia orășenească de 
bal împreună cu C.O.E.F.S. 
șani, omologînd rezultatele 
bilit clasamentul și

etape- 
hand- 
Petro- 

a sța-
echipele cîști-

Dalele meteo
rologice din ul
timele 24 de ore 
indică o ușoară 
încălzire a tim- 
pu'ui. Ieri, la 
Petroșani, tempe
ratura aerului a 
oscilat între ze
ro grade (maxi
ma) și minus 3 grade

La Paring s-au înregistrat tem
peraturi cuprinse între minus 2i 
grade și minus 9 grade. Aici stra
tul de zăpadă măsoară 94 cm. Con
diții favorabile practicării sporturi
lor de iarnă.

(minima).

Cinematograful din Bărbăteni are program de filme de 
patru ori pe săptămină, conform contractului încheiat între 
Direcția regională a difuzării filmelor și E. M. l upeni care 
patronează cinematograful respectiv. Dar cea de-a șaptea 
artă nu poate să-și respecte, la Bărbăteni, înlrutotul obliga
țiile față de populație pentru că E. M. Lupeni și celelalte 
foruri locale nu-i acordă nici un sprijin.

Cinematograful nu dispune de combustibil suficient, cu
rățenia localului lasă de dorit, reparații nu s-au mai făcut 
în local din 195-1. La încasări insă fiecare iși ia fără întâr
ziere, cota-parte. E normal ? Nu !

® Nervi de vînzătoare tînără
Gospodina Popescu Ana. din cartierul Aeroport i-ar pu

tea ii mamă vînzătoarei Belei Ileana de la magazinul cu au
toservire dulciuri-piine din același cartier. Dar diferența de 
vîrstă nu a împiedicat-o pe tinăra vînzătoare s-o jignească 
pe cumpărătoarea Popescu Ana, să-i adreseze cuvinte urîte. 
întrebată dacă are pîine, vînzătoarea a răspuns nervoasă 
nu are și să n-o mai tot sîcîie, să-și facă singură pîine. 
vede treaba că cei șapte ani de-acasă, Belei Ileana nu și 
completat nici în școala profesională. Dar de ce oare ?

că 
Se 
i-a

DBl

JALOANE pe
(Urmare din pag. V

Za discuțiile purtate au
uh mare număr de mineri și teh
nicieni printre care șefii de briga
dă Scrădeanu Petru, Molnar Iosif, 
Armeana Augustin, Scutaru Con
stantin, Nicolae Gheorghe, Andrei 
Aurel, inginerii Stănescu Eugen, 
Traicu Lazăr, Brînzan loan, Felea 
Gherasim, Munteanu Petru, maistrul 
electromecanic Burdan Iosif, șeful 
depozitului de materiale Zgarbură 
Aristică și alții. Ei au ridicat pro
bleme importante legate de îmbu
nătățirea continuă a activității ex
ploatării, au fc.’ut propuneri pre
țioase în legătură cu crearea unor 
condiții tot mai bune pentru rea- 
Iftțarea integrală a sarcinilor de 
plan pe 1968. Totodată, în aduna
re au fost definitivate angajamen
tele colectivului exploatării mi- 

. niere Dîlja, care cuprind printre 
altele : depășirea planului de pro
ducție cu 5 000 tone cărbune, spo
rirea productivității muncii cu 10 
kg cărbune pe post, creșterea vi
tezei 
meră 
cu 2 
mului 
tone,

luat parte

de
cu 
m 
de 
de

avansare
5 m 1/lună
1/lună, reducerea 
lemn cu 0,5 m 
aer comprimat

în abataje ca- 
și în galerii 

consu- 
c/1 000 

cu 0,5

Minerul

iceul Lupeni, Școala sportivă anul

JUNIOARE :

gătoare după cum urmează:

1. Șc. sportivă anul V Petroșani 6 5 0 1 85 56—10 p.
2. Șc. sportivă anul IV Petroșani 6 3 0 3 88 67— 6 p.
3. Liceul Lupeni 6 3 0 3 64 74— 6 p.
4. Liceul Vulcan 6 1 0 5 45 82— 2 p.

JUNIORI :

1. Minerul Lupeni 6 5 0 1 85 56—10 p.
2. Liceul industrial Petroșani 6 4 0 2 64 62— 8 p.
3. Școala profesională Petroșani 6 2 0 4 66 60— 8 p.
4. Liceul Lupeni 6 1 0 5 45 82— 2 p.

In urma acestor rezultate, pentru troșani la junioare, iar la juniori
Lupeni.etapele superioare s-au calificat 

echipele Școlii sportive anul V Pe-

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE:

@ Temperatura în ușoară 
dere.

$ Vreme schimbătoare cu 
mai mult noros.

24

cer

& Precipitații slabe sub formă 
de ninsoare.

0 Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic.

CALENDARUL ZILEI
Joi 25 ianuarie

■ 1949 — A fost semnal Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica So
cialistă România și R. P. Polonia.

TELEVIZIUNE

calea unei intense dezvoltări
energie electrică cu 
obținerea unei eco-

m c/tonă, de 
0,5 kWh/tonă, 
nomii la prețul de cost de 150 000 
lei.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani. Vorbi
torul a subliniat importanța deo
sebită a indicației Conferinței Na
ționale a P.C.R. ca în toate uni
tă ti Fe economice să se dezbată în 
adunări ale reprezentanților sala- 
riaților felul cum au fost îndepli
niți indicatorii de plan pe 1967 
sarcinile 
1968.

Printre 
stau în
Dîlja, a arătat în cuvîntul său 
varășul Lazăr David, se impune cu 
deosebire cerința perfecționării 
continue a organizării producției și 
muncii, îmbunătățirea substan
țială a asistentei tehnice — în 
cial din partea cadrelor medii 
nice — și rezolvarea deplină a 
blemelor de aprovizionare a 
găzilor de mineri în subteran, 
gurîndu-li-se lemn, vagonete, 
teriale, apă industrială, aer
primat, energie electrică — condi
ții de bază pentru ca brigăzile din

pe noul an de munca

problemele de bază 
fata colectivului

și

ce 
minei 

to-

abataje sau înaintări să-și facă 
ritmic planul. In același timp, tre
buie dusă o luptă susținută pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui și 
obținerea de economii la consu
murile specifice de lemn, energie, 
materiale, scule și piese de schimb.

In lumina acestor cerințe, orga
nizația de partid a exploatării, toți 
comuniștii au datoria să dea o a- 
tenție deosebită organizării științi
fice a producției în lupta pentru 
realizarea ritmică și la toti indica
torii a sarcinilor de plan pe 1968, 
să mobilizeze întregul colectiv al 
tinerei exploatări miniere la des
fășurarea unei munci care să fie 
de o ridicată eficiență economică.

18,00
18.30
19,00
19.30
19,50
20,00
20.30

23,30

Joi 25 ianuarie
La ordinea zilei. Perfecționarea conducerii vieții sociale. 
Studioul pionierilor. „Apel către pescăruși".
„Mult e dulce și frumoasă"... emisiune de limbă română. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Film serial Ivanhoe.
Întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care nu s-a 
răspuns încă... Emisiune de știință.
Seară de operetă : O lecție neobișnuită.
Povestea unui număr de circ.
Parada vedetelor.
Telejurnalul de noapte.
Campionatul european de patinaj artistic. Proba de fi
guri libere bărbați.
Închiderea emisiunii.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 4 

din 24 ianuarie 1968 au fost extra
se din urnă următoarele numere :

Extragerea I: 25 13 35 33 17
Numere de rezervă : 22 42. 
Extragerea a 11-a ; 1 44 37 31 6
Numere de rezervă : 2 30.

26.

27.

1

PROGRAM DE RADIO
Vineri 26

I :

ianuarie
5,00 Buletin de 
muzical de di-

me-
de

spe- 
teh- 
pro- 
bri- 
asi- 
ma- 

com-

Urmările unei nctilAJcntc

I

Mai întotdeauna neglijențele 
costă. Uneori o neglijentă cît de 
mică poate aduce pagube însem
nate fie cetățeanului, fie statului. 
Referindu-ne doar la regulile ge
nerale ale P.C.L, am putea spune 
că nerespectarea lor cauzează de 
nenumărate ori atît vătămarea or
ganismului unor oameni, cît și Li
nele mari pagube materiale. Iată 
un caz petrecut recent.

Locatarul Ghercheș Eugen, domi
ciliat în Petrila, strada Avram Ian- 
cu nr. 2, a rămas singur acasă de
oarece soția și copilul se aflau in
ternați în spital. Din nevoie a în
ceput sa se „gospodărească" sin
gur, așa cum știa el. Din cînd în 
cînd îl mai ajuta și Ghercheș Ilie, 
care locuiește în apropiere. Ilie îi fă
cea tocul pentru ca Eugen să aibă 
căldură cînd vine de la serviciu. îl 
lăsa arzînd 
meni. Nici 
dat seama 
pînă într-o 
„răzbunat".
gase pe Ilie să facă focul. Acesta 
l-a ascultat. A înfundat soba meta
lică cu cărbuni și a plecat. De la 
soba supraîncălzită s-a aprins pe
retele de seîndură.' Apoi s-au a- 
prins masa și patul, flăcările cu-

Vecinii

pentru a-1

prinzînd întreaga încăpere și ame- 
nințînd locuințele din jur.
au observat incendiul și au acțio
nat cu promptitudine
stinge. Cînd s-a întors Eugen de la 
serviciu a găsit, în loc de apă cal
dă, căci pentru asta îl rugase pe 
Ilie să facă focul, mobilierul făcut 
scrum.

Neglijenta a costat scump. Din 
constatările făcute de organele S.P.I. 
la fața locului s-au semnalat și a- 
bateri de la normele P.C.l. Astfel, 
soba metalică nu 
corespunzător - la 
rete cum prevăd 
P.C.L De asemenea,
ta pe un postament de metal pentru 
protejarea 
cului care 
acesta era 
amplasată
normele P.C.l 
care se pot aprinde 
acestor neieguli și a 
catarului s-au produs
riale mari. Pentru oricine
„caz" trebuie să fie o 
care să traqă învățăminte.

era amplasată 
0,70 m de pe- 

instrucțiunile 
nu era așeza-

Fabrica de produse lactate — Livezeni. Secția de împachetat unt 
este iofată cu itilaj- moderne de mare producte, ilat-e, care asigură 
desfăsuiarea luxului i hnologic ia condiții optime de igienă.

nesupravegheat d£ ni- 
unul din cei doi nu și-a 
de această neglijență 
zi cînd neglijenta s-a 
Din nou Eugen îl ru-

dușumelei împotriva 
cădea din cenușar, 
delect. Soba nici nu 
ia distanta 

fată

PROGRAMUL 
știri ; 5,05 Program 
mineață; 5,50 Jurnal agrar; 6,00— 
8,25 Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
lodia preferată ; 9,00 Buletin
știri; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare; 9,55 Muzică ușoa
ră; 10,10 Curs de limba rusă; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Cronica e- 
conomică; 11,30 Orchestrele Valen- 
tiu Grigorescu și Edmond Deda ; 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 Mu
zică populară; 12,15 Buletin de 
știri, 12,20 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal. Buletin
meteorologic; 12,55 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat ; 13,30 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară; 14,50 
Cînta Litle Tony; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier;. 15,05 
Cînta taraful Căminului cultural 
din Bolintinul dife £eal; 15,15 Coor
donate 
șoara 
Remo 
Sport. 
Doine 
slujba
muzical ; 
18,05 Cronica economică; 
nai agrar; 1 
rilor noastre 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Buletin de știri ; 20,05
Radiomagazin sportiv ; 20,17 Melo
dii român os 
blic ; 21,00 
muzică ușoară ; 
Sport. Buletin 1 
Melodii interpretate 
22.30 Moment poetic ; 
că de dans ; 
24,00 Buletin do 1 
Estrada nocturnă, 
și meteorutiere 
3,00 și 3,50.

■ culturale; Muzică u-
interpretată de Zarai și
Germani; 16,00 Reniic’ irnal. 
Buletin meteorologic ; ț6 45 

și jocuri populare; 17,10 
Patriei; 17,40 Caleidoscop

18,00 Buletin de știri ;
18 30 Jur-

,50 Cîntăreți ai plaiu- 
Rozalia Mesaroș ; 

de seara ;

i prescrisă
de 
ușor, 
neglijentei lo- 
pagube mate

ase men ea 
,,lecție" din

fo- 
iar 
era 
de

obiectele 
Datorită

Cpt. Mihai GEMIGA
inspector S.P.I. Petroșani

FABRICA DE PRODUSE LACTATE
L I V E Z E N I

anunță populația interesată că 
vinde de la sediul întreprinderii sub
produse (zer și lapte degresat) pen
tru furajarea animalelor, la prefuri 
foarte convenabile.

Doritorii se pot adresa la sediul fabricii 
telefon 1823 sau 1824.

20,00 Buletin do 
sportiv ;

li; 20,30 Concurs cu pu- 
Revista cîntecelor — 

: 22,00 Radiojurnal, 
meteorologic ; 22.20

la trompetă ;
22.?5 Muzi- 

23,00 Muzică ușoară ;
știri ; 0,05 3 50

. Buletine de știri 
orele 1,00 ; 2,00:

F
Vineri

la

L
26

M E
ianuarie

PETROȘAN1 — 7 Noiembrie :
Operațiunea Crossbow; Republica : 
Zece negri mititei; LONEA — Mi
nerit/ : Prostănacul; 7 Noiembrie: 
Jandarmul din Saint Tropez; A,NI
NO ASA : Denunțătorul; VULCAN : 
Cine va deschide ușa.



4 STEAGUL ROȘU

Riio tovarășului COMUNICAT
ion tihcorglic Maurcr 

în Italia
ROMA 24 — Agerpres — Cores

pondentă de la Nicolae Puicea și 
Mîrcea lonescu: Președintele Con
siliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat 
miercuri la amiază centrul istoric 
al Romei. După ce a străbătut Via 
dei Fori Imperiali, premierul ro
mân s-a oprit la celebrele monu
mente ale Romei antice „Forumul 
roman, Columna lui Traian" și 
„Coliseumul". Profesorul Gianfilip- 
po Carettoni, directorul monumen
telor antice din capitala Italiei, a 
făcut oaspeților o amplă prezenta
re a acestor vestigii ale trecutului.

Rezultatele alegerilor 
din Danemarca

COPENHAGA 24 (Agerpres). — 
In capitala Danemarcei au fost 
date publicității rezultatele defini
tive ale alegerilor legislative care 
s-au desfășurat marți. Social-demo- 
crații, care formaseră partidul de 
guvernămînt, au obținut 34,2 la 
sută din voturi și 63 de mandate 
(în comparație cu 69 în ultimele 
alegeri); radicalii au obținut 15 la 
sută din voturi și 28 de mandate 
față de 13; conservatorii — 20,4 
la sută și 38 mandate față de 34; 
liberalii agrarieni — 18,6 la sută, 
menținîndu-și cele 35 de mandate; 
socialiștii populari — 6,1 la suta 
și 11 mandate față de 14. Celelal
te partide care au participat la a- 
legeri nu au obținut numărul su
ficient de voturi pentru a fi re
prezentate în Parlament.

Ministrul economiei, Ivan Nor- 
gaard, a declarat la posturile de 
televiziune că, avind în vedere fap

R. P. D. Coreeană

.,ln «act ostil ps^emeditat...44
PHENIAN 24 (Agerpres). — In 

legătură cu capturarea unei nave 
spion americane de către nave de 
patrulare aparținînd marinei mili
tare a R.P.D. Coreene, Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană pre
cizează că forțele armate america
ne au comis un act ostil premedi
tat trimițînd o navă înarmată în 
apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, 
într-o zonă situată la 39 grade 17 
minute, 04 secunde latitudine nor-

| La Thule au 
| fost detectate 

radiații
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — Agenția France 
j Presse relatează că in regiu

nea bazei Thule din Groenlan
da, unde s-a prăbușit bombar
dierul american ,,B-52” mei- 
zind clteva bombe nucleare, 
au fost detectate radiații. Po
trivit surselor bine informate 
din Washington, ar fi vorba 
de radiații alia, provenind de 
la plutoniu! folosit împreună 
cu uraniul pentru declanșarea 
exploziei bombelor cu hidro
gen.

Surse apropiate de Ambasa
da daneză din Washington de
clară că o echipă de ex'perți 
alomiști danezi se află în drum 
spre locul accidentului, unde 
vor efectua o anchetă amă
nunțită pentru a afla dacă ra
diațiile prezintă vreun pericol 
pentru locuitorii regiunii.

Seara, conducerea Societății cu 
capital de stat E.N.I. (Enite Nazio- 
nale Idrocarburi), a oferit o recep
ție în onoare președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

La recepție au participat Raffaele 
Girotti, vicepreședintele E.N.I., și 
membri ai conducerii societății, 
Giuseppe Lupis, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai conducerii Minis
terului Participațiilor Statale, oa
meni de afaceri și alti reprezen
tanți ai vieții economice din Roma.

tul că Partidul social-democrat nu 
mai deține majoritatea în parla
ment, guvernul își va prezenta de
misia. Agenția U.P.l. relatează că 
Krag a făcut o ofertă de coaliție 
pentru formarea noului guvern 
Partidului radical-liberal. Comen
tatorii de presă sînt însă în ma
joritate de părere că viitorul gu
vern va fi format pe baza unei 
coaliții între partidul radicalilor 
liberali și partidele conservatorilor 
și liberalilor agrarieni. Agenția 
Reuter emite ipoteza că alegerile 
din Danemarca au fost într-o oa
recare măsura influențate și de in
cidentul cu avionul american care 
s-a prăbușit cu bombe atomice la 
bord pe teritoriul Groenlandei. 
Partidul radical-liberal, care în 
cursul campaniei electorale s-a 
pronunțat împotriva N.A.T.O., atra
ge atenția agenția, a obținut spo
rul cel mai mare de voturi.

dică și 127 grade, 46 minute, 0,9 
secunde longitudine estică. Navele 
coreene au răspuns la focul des
chis de nava agresoare, și în urma 
schimbului de foc mai mulți mili
tari americani au fost uciși sau ră
niți, iar 80 au fost capturați. La 
bordul navei se afla o mitralieră 
antiaeriană, arme de foc, diverse 
muniții și echipament pentru acti
vități de spionaj.

In încheiere, agenția avertizează 
că dacă imperialiștii americani și 
autoritățile de la Seul vor conti
nua acțiunile provocatoare împo
triva R.P.D. Coreene, Armata Popu
lară Coreeană le va riposta.

O parte a flotei 
a 7-a americane 
a fost pusă în stare 
<9e alarmă

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— Referindu-se la capturarea de 
către navele marinei militare a 
R.P.D. Coreene a navei-spion înar
mate ,,Pueblo", care a pătruns în 
apele teritoriale ale acestei țări, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a afirmat ca aceasta este 
„o problemă de cea mai mare gra
vitate" și că Statele Unite caută 
prin canale diplomatice disponi
bile să asigure eliberarea navei 
și a echipajului ei.

Potrivit agenției France Presse, 
autoritățile americane din Seul au 
anunțat că o parte a flotai a 7-a 
americane a fost pusă în stare de 
alarmă în Marea Japoniei. A fost 
pusă în stare de alarmă și flota 
sud-coreeană.

Cu privire la vizita oficială în Italia 
a președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer
La invitația președintelui Consi

liului de Miniștri al Republicii Ita
liene, domnul Aldo Moro, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, dom
nul Ion Gheorghe Maurei, însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
domnul Corneliu Mănescu, a făcut 
o vizită oficială în Italia, în zilele 
de 22 și 23 ianuarie 1968.

In timpul șederii la Roma, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu au tost primiți de către pre
ședintele Republicii Italiene, Giu
seppe Saragat.

Inalții oaspeți români au fost în- 
tîmpinați pretutindeni, în cursul 
vizitei, cu sinceră cordialitate, în 
spiritul tradiționalei simpatii și 
prietenii care există între popoare
le român și italian.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a a- 
vut convorbiri cu președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Italiene, Aldo Moro, la care au par
ticipat, din partea română : minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma, Cor
nel Burtică, Mircea Bălănescu, am
basador, director în Ministerul A- 
facerilor Externe și alți funcționari 
superiori ai acestui minister, iar 
din partea italiana : ministrul afa
cerilor externe, Amintore Fanfani, 
ambasadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, secretarul gene
ral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, ambasadorul Casto Caruso 
și alți funcționari superiori ai aces
tui minister.

Convorbirile purtate au permis 
să se procedeze la un larg schimb 
de vederi în legătură cu principa
lele probleme internaționale actuale 
și să se evidențieze cursul favora
bil al relațiilor bilaterale româno- 
italiene și perspectivele lor de 
dezvoltare.

Părțile au căzut de acord .asupra 
necesității de a depune în conti
nuare eforturi pentru consolidarea 
păcii, pentru destinderea internațio
nală și au subliniat, în acest con
text, importanta promovării unor 
relații de respect reciproc și cola
borare între state, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

In scopul întăririi securității în 
lume, cele două părți acordă o ma
re importantă adoptării de măsuri 
capabile să duca la realizarea unor 
progrese substanțiale pe calea în
făptuirii dezarmării generale și

ULTIMELE ȘTIRI
• PALERMO. — Numărul victi

melor descoperite de pe urma cu
tremurului de pămînt care a de
vastat la 15 ianuarie partea occi
dentală a Insulei Sicilia se ridica 
marți seara la 213.

0 LONDRA. — Consiliul de cer
cetări medicale a anunțat că a lost 
descoperit un mijloc de luptă care 
s-ar putea să fie pe deplin eficace 
împotriva combaterii tuturor bolilor 
virotice, inclusiv gripa.

0 WASHINGTON. — N.A.S.A. 
a dat marți publicității o serie de 
fotografii pe care „Surveyor-7" 
le-a transmis pe Pămînt și în care 
se poate vedea raza unui laser tri
misă de pe Pămînt. Imaginile înfă
țișează o porțiune semicirculară a 
Pămintului și două puncte lumi
noase indicînd locurile de unde 
razele laserului au fost lausate 
spre lună.
• NEW YORK. — Toate țările 

membre ale grupului afro-asiatic 

complete, sub control internațional 
eficace.

Ele, reafirmă că o etapă impor
tantă spre un astfel de obiectiv 
o poate constitui încheierea unui 
tratat de neproliferare a armelor 
nucleare, care, în cadrul unui sistem 
de măsuri menite să ducă la elimi
narea acestora, să garanteze secu
ritatea tuturor statelor, drepturile 
și posibilitățile pentru toate de a 
se folosi, în condiții de egalitate, 
de cuceririle științei și tehnicii 
contemporane în domeniul utiliză
rii pașnice a energiei nucleare sub 
un control internațional echitabil.

Constalînd că proiectul de tratat 
prezentat recent conferinței de la 
Geneva a înregistrat progrese prin 
luarea în considerare a unora din 
observațiile prezentate de diferite 
state, cele două părți aprecia
ză că perfecționarea mai depar
te a proiectului și încheierea trata
tului ar crea premise favorabile 
soluționării și a altor probleme ale 
securității în Europa și în lume.

Părțile au relevat că statornicirea 
unui climat de securitate și coope
rare pe continentul european ar 
corespunde alît intereselor funda
mentale ale popoarelor europene, 
cît și ale păcii în lume.

A fost exprimată părerea comu
nă că trebuie studiate cu grijă ini
țiativele întreprinse în această di
recție si s-a evidențiat însemnăta
tea promovării în continuare a ten
dințelor actuale de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale între statele con
tinentului european, pe baza prin
cipiilor Cartei O.N.U. și, îndeose
bi, 
lor 
tații 
turi,

a respectării 
independentei și 
naționale, egalității 

principii- 
suverani- 
în drep-

neamestecului în treburile in
terne. Procesul intensificării aces
tor relații, care și-a dovedit carac
terul pozitiv, constituie o premisă 
importantă în vederea creării con
dițiilor favorabile pentru dezvol
tarea colaborării și pentru întări
rea securității în Europa.

Părțile au făcut un cuprinză
tor schimb de idei asupra situației 
din Orientul Mijlociu și au reafir
mat voința de a face tot ce le stă 
in putință pentru a favoriza găsi
rea unei soluții stabile și echitabile 
a problemelor existente, care să a- 
sigure conviețuirea pașnică și pro
gresul tuturor popoarelor din a- 
ceastă zonă.

Exprimîndu-și punctele de vedere 
asupra problemei vietnameze, cele 
două părți și-au manifestat adînca 
lor îngrijorare față de continuarea 
războiului din Vietnam și față de 
pericolele care decurg din aceasta, 

de la O.N.U. au cerul marți seara 
întrunirea Consiliului de Securitate 
pentru a se lua măsuri împotriva 
procesului ilegal intentat in Repu
blica Sud-Aîricană unui grup de 
persoane din Africa de sud-vest.

0 CAIRO. — Citind un purtător 
de cuvînl al guvernului R.A.U., 
agenția Reuter anunță că marți 
noaptea s-a încheiat schimbul de 
prizonieri între R.A.U. și Izrael.

@ LIMA. — Președintele Repu
blicii Peru, Fernando Belaunde 
Terry, a refuzat să accepte demi
sia guvernului ce i-a fost prezen
tată de primul ministru Raul Fer
rero Rebagliati. Cabinetul inten
ționa să-și manifeste prin acest 
gest solidaritatea cu ministrul de 
finanțe, Tulio de Andrea, care a 
hotărît să-și abandoneze postul în 
urma respingerii de către Camera 
deputaților a bugetului prezentat 
de guvern. 

amenințind pacea mondială. Părți
le și-au reafirmat părerea comună 
că este necesar să se ajungă la re
glementarea problemei vietnameze 
pe baza acordurilor de la Geneva 
din 1954. încetarea conflictului din 
Vietnam va avea, fără îndoială, un 
efect pozitiv asupra situației in
ternaționale în ansamblul ei.

Părțile sînt de acord că gravele 
probleme existente în lume, foca* 
rele actuale de criză confirmă ne
cesitatea — întotdeauna susținut^ 
de ele — de a se depune străduin
țe pentru întărirea Organizației 
Națiunilor Unite și creșterea efi
cienței ei, pe baza asigurării uni
versalității și a realizării funcțiu
nii ei fundamentale de salvgardare 
â'narii și preîntîmpinare a conflic- 
telor.

Cei doi președinți ai consiliilor 
de miniștri au constatat evoluția 
favorabilă a relațiilor bilaterale ro- 
mâno-italiene și au examinat am
ple posibilități de dezvoltare a a- 
cestora.

In ce privește relațiile economi
ce, cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție că dezvoltarea sefo/'n- 
burilor economice a continuat în- 
tr-un mod deosebit de promițător, 
ajungînd la peste 100 miliarde de 
lire în 1967. Noile înțelegeri care 
au fost încheiate în lunile trecute, 
tinînd cont de posibilitățile efecti
ve ale economiilor celor două țări, 
permit să se prevadă o creștere 
ulterioară a cooperării .comerciale, 
industriale, tehnice și financiare 
intre cele două țări.

In cursul vizitei, cei doi miniș
tri ai afacerilor externe au proce
dat la schimbul in trumentelor de 
ratificare a acordului cultural și au 
semnat acordul de colaborare în 
domeniul turistic, precum și un 
cord cu privire la reglementarea 
problemelor financiare în suspen
sie dintre cele două țări.

S-a hotărît că, în cursul săptă- 
mînilor viitoare, delegații ale celor 
două țări se vor întîlni pentru a 
neqocia un acord de comerț și na
vigație.

Peste puțin timp vor avea de ase 
menea loc alte tratative în vederea 
încheierii unui acord aerian, cu 
scopul de a stimula activitatea com
paniilor naționale respective.

In domeniul relațiilor culturale, 
cele două părți au luat act cu sa
tisfacție de progresele realizate în 
ultimii ani. S-a hotărît dezvolta
rea în continuare a unor astfel de 
relații și în acest scop să se asigu
re adîncirea schimburilor în dome
niul cultura] și tehnico-științific.

Subliniind importanța contactelor 
personale și a schimburilor de pă
reri efectuate între factorii de răs
pundere ai ambelor țări, relevînd 
caracterul lor util și contribuția 
pe caro o aduc la o mai buna cu.- 
noaștere reciprocă și la dezvolta
rea colaborării bilaterale, cele două 
părți și-au reafirmat hotărîrea de 
a continua și în viitor asemenea 
contacte si întilniri cu convinqerea 
că ele vor constitui un aport la în
tărirea destinderii internaționale, â 
încrederii între state, în interesul 
general al păcii și în special al 
prieteniei roroâno-italiene.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorqhe Maurer, a in
vitat pe președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene, 
Aldo Moro, și pe ministrul aface
rilor externe, Amintore Fanfani, să 
facă o vizită oficială în România.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Italiene si ministrul 
afacerilor externe au acceptat cu 
plăcere invitația, urmînd ca data 
vizitei să fie stabilită pe cale diplo
matică.
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