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înapoierea în Capitală 
a ministrului 

afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu

Cum e folosită ZESTREA 
TEHNICĂ A ȘANTIERELOR

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, s-a înapoiat 
marți la amiază în Capitală, ve
nind din Belgia, unde a făcut o 
vizită oficială la invitația minis
trului afacerilor externe al aces
tei țări, Pierre Harmel.

Printre persoanele oficiale care 

l-au întîmpinat la sosire în Gara 
de Nord, se aflau miniștri și func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, șefii misiuni
lor diplomatice ale Belgiei, Aus
triei și P.. P. Ungare.

(Agerpres)

Șl EXPLOATĂRILOR 
FORESTIERE

drii-compresori s-au înre
gistrat nerealizări de 5 
la sută datorită lipsei 
frontului de lucru.

Ce se constată în ge
neral ? Unitățile econo
mice, în cursul anului 
trecut, au fost dotate cu 
numeroase utilaje de 
mare productivitate.

întreprinderile au la 
dispoziția lor diverse u- 
tilaje care au un rol 
deosebit de important în 
realizarea sarcinilor ce 
le revin în sporirea pro
ductivității muncii. Dar 
cum sînt folosite aceste 
utilaje ? Iată o problemă 
ce a stat în atenția unui 
colectiv organizat pe 
lîngă comisia economică 
a comitetului orășenesc 
de partid, colectiv care 
a analizat modul de io- 
losire a utilajelor și a 
mecanismelor în dotare 
la întreprinderea fores
tieră Petroșani, I.P.I.P. 
Livezeni, T.C.M.M., S.U.T. 
și șantierele grupului II 
construcții Petroșani. Ca
re sînt constatările co
lectivului ? Din cele 
constatate s-au desprins 
cîteva concluzii utile în 
vederea luării de mă
suri pentru remedie
rea deficențelor exis
tente în domeniul folo
sirii utilajelor în do
tare.

La I. F. - ș-a constatat, 
bunăoară, că în ceea ce 
privește folosirea ferăs-

traielor mecanice, funi- 
cularelor există încă 
multe lipsuri și anume: 
nu se urmărește zilnic 
producția realizată de 
fiecare utilaj în parte, 
aceasta atît din cauza 
slabei preocupări a sec
toarelor de exploatare 
precum și a unei asis
tențe tehnice insuficien
te din partea cadrelor 
de specialitate. La sec
torul Cîmpu lui Neag, Se 
găsesc 8 bucăți ferăs- 
traie din import din ca
re numai două sînt în 
funcție iar restul de 6 
se află în atelier pentru 
reparații. Tot la acest 
sector, s-au găsit 3 mo
toare Wisconsin care nu 
sînt puse în funcțiune 
din trimestrul I 1966, 
din cauza greutăților în- 
tîmpinate la adaptarea 
lor la instalațiile de ac
ționare a funicularelor. 
De' asemenea, nu func
ționează două cojitoare 
mecanice.

La Stația de utilaje și 
transport din cadrul șan
tierului T.C.M.M. reali
zări slabe s-au obținut

la excavatoarele și drag
line, din cauza deșelor 
schimbări a locurilor de 
muncă, precum și nea- 
sigurării mijloacelor de 
transport la nivelul ca
pacității de lucru a a- 
cestor utilaje. La cilin-

ng. DUMITRU jț’BESv 
șeful comisiei economice 
de pe lîngă Comitetul 

orășenesc de partid 
Petroșani

Brigadierilor Da
vid Ioan, Cristea 
Aurel, Ilie Nico
lae și maistrului 
Velea Vasile li 
s-au acordat pen
tru a patra oară 
înaltul titlu de 
fruntași în între
cerea socialistă

FRUNTAȘII,......................   . .9:

prin

CONSEMNĂM • AVIZĂM

(Continuare în pag. a 2-a)

In numărul de azi

• DEZAPROBAM
■800 care așteaptă

Mina Aninoasa dispune de 
aproximativ 3 000 de vago- 
nete.. De rulat au fericirea, să 
ruleze doar vreo 2 000—2 200. 
Ce fac celelalte ? Așteaptă de 
luni de zile — unele defecte, 
altele încărcate cu piatră, la 
orizonturile VII și X ale mi
nei — să fie puse pe roate, 
și pe șine, aidoma suratelor 
lor. Nu de alta dar vor și ele 
să fie folositoare Ce face e- 
chipa de reparat vagonete ? 
A fost trimisă să execute 
munci necalificate la funicu- 
larul de la puțul Aninoasa 
sud.

Asta ca să nu se spună că 
la Aninoasa nu se folosește 
în mod chibzuit forța de 
muncă I (De la Tat I.).

Omenie
Safta Victor din Petroșani, 

găsește o poșetă-plic, imita
ție piele șarpe. Se prezintă la 
miliție. In poșetă se aflau: 
un buletin, un livret militar, 
scrisori, fotografii și 413 lei. 
Peste patru zile toate intrau 
din nou în posesia proprieta
rului — Hristea Elena, soră 
de - caritate din Craiova. (Fu
sese în vizită în orașul nos
tru).

Nedumerire
— Dacă nu azi, mîine pre

cis !
Acesta a fost răspunsul ce 

l-a primit Michi Ignat din 
Vulcan (str. Pinului nr. 23), 
muncitor la mină, cînd a ru
gat-o pe funcționara de , la 
distribuția de cărbuni, tova

rășa Pop, să-i trimită rația 
ce i se cuvine. După o zi, o- 
mul călătorește liniștit spre 
una din stațiunile balneare. 
Cărbunii, n-au sosit Insa nici 
a difua și nici a treia zi. So
ția lui Michi s-a dus la dis
tribuția de cărbuni; A fost tri
misă la un șef care... nu e- 
xista. „Ca să scap de ea“ — 
s-a justificat, iritată tov. Pop. 
Oare cine trebuia să se su
pere ? Asta-i nedumerirea... 
(De la Marcău Constantin).

Cu fierăstrăul 
la cinema

Uneori, în Lupeni,. pe stră
zile orașului, ba pînă și în ci
nematografe poți vedea lu
crători forestieri înarmați cu 
cîte un fierăstrău electric. Se 
oferă să-ți taie lemne pentru 
o țuică-două. Omul gospodar 
se încălzește cu lemnele, tăie
torul ambulant cu țuica. Du
pă cum se vede, doar pe șefii 
de la sectorul forestier aceas
tă afacere îi lasă rece. (De la 
Bozu Gh.).

„Anonima"
Un lucrător de la I. F. Pe

troșani, Nicolau Vasile, alu
necă, pe stradă, și se acci
dentează. O trecătoare îl aju
tă să ajungă la policlinică 
unde omului i se acordă pri
mele îngrijiri. Pentru cetă
țean, femeia a rămas o necu
noscută.

La policlinică, trecătoarea 
anonimă a fost recunoscută: 
este medicul Stoicuța Mafia.

Rubrică tedactată de
Francisc VETRO

• CADRAN TEHN1GO — ECONOMIC
(pag. a 2-a)

9) Ia clubul din Vulcan, NESERIOZITATE 
IN PREGĂTIRI

(pag. a 3-a)

• Semnarea unei convenții româno-fran 
ceze

• Astăzi au loc alegeri în Olanda
• M. Lane a fost învinuit de „acuzații in

jurioase și calomnioase' la ardesa comi
siei Warren ■ ;

- • (pag. a 4-a)

graiul 
cifrelor

Joi, 9 februarie, la 
E. M. Lupeni au fost 
înmînate diplome si in
signe fruntașilor în în
trecerea. socialistă pe a- 
nul 1966. Cincizeci de 
brigăzi si echipe au 
fost declarate fruntașe, 
îndeplinindu-și *-i depă- 
șindu-și planul pe toa
te cele 12 luni. Media 
anuală a realizării pla
nului pe brigăzi arată 
astfel. Din sectorul II 
brigada lui Avram Va
sile a obținut o. medie 
anuală a îndeplinirii 
planului de , producție 
de 135.5 la sută, briga
da lui Dascălii Dumitru 
— 110,1 la sută; la sec- 
torul IV Brigada Kt’- 
Mir-a Alexandru, n, rea
lizat o medie anuală de 
12î’,5 la sută, brigada 
lui Stan Eugen — de 
118 la sută, iar brigada 
lui Jurj Gheorghe — de 
100,8 ia sută; la secto
rul XI investiții au ob
ținut rezultate frumoa
se brigăzile conduse, de 
Mihu; Pavel' care a 
realiza* planul mual 
în medie cu; 121,9 la su
tă, Borbinceac Pettu — 
cu 118,3 la Sută, Pop 
Dionisie — cu 113,6 la 
șută.

La sectorul IX planul 
pe cele 12 luni ale a- 
nului trecut a fost rea
lizat în proporție de 
111,3 la sută de briga
da lui. Kovacs Francisc 
și 103,9 la sută de bri
gada lui Vințe Ștefan. 
Sectorul VII se poate 
mîndri cu brigăzile con

duse de Cristian Pom
pei (media îndeplinirii 
planului 109 la sută) și 
Kalman Arpad (108,8 
la sută). La sectorul VI 
cele mai bune rezulta
te le-a avut brigada lui 
Rusu Vasile — 104,8' la 
sută. Pe întreg sectorul 
V planul a fost, realizat 
în medie cu 105 la su
tă; cele mai bune re
zultate fiind obținute 
de brigăzile conduse 
de Gheoancă Sabin, 
Onișor Nicolae, Qlteanu 
Alexandru, Pop Con
stantin, Petre Constan
tin.

C’inczeci de brigăzi -și 
echipe sînt fruntașe în 
întrecerea socialistă la 
mina Lupeni, iar; numă
rul fruntașilor se .cifrea
ză la 1 060. Dintre â- 
ceștia 125 primesc ste
luța purpurie pentru a 
treia =a.u U natra oară. 
Ia*'1 nume;" c-torva din
tre ei : Pop Constantifi, 
Gheoancă - Sabin*, .- To- 
falvi Francisc, r Ciobanu 
Gheorghe, Fwhete Mă
lin, Tudose Marin, Bă
lan Minai, Cîrd.ei,. Mihai 
(toți fruntași pentru 'a 
patra oară eb'nsecutiv).

Prin strădaniile unite 
ale f ru-ntastlor . m’>• ■„•i 
Lupeni, pe întreaga ex
ploatare s-au dat în si
nul trecut 23 000 tone 
cărbune peste plan, c-b- 
ținîndu-se economii ne 
1 922 000 Iei

Minerii de la Lupeni, 
cU hărnicia ce-i carac
terizează, au început 
bine munca si în noul 
an. Numai în luna ia
nuarie au da.1 peste plan 
4 200 tone de cărbune. 
Și. sîpt hotărîți ca și în 
continuare să-și înscrie 
numele pe lista ■ acelora 
care contribuie cu toa
te forțele la traducerea 
în fapte a sarcinilor ce
lui de-al doiiea ah al 
cincinalul ui

P. BREBEN

Prezența României 
la tîrguri și e xpoziți
internaționale

I

Această panoramă se dezvăluie privirilor de la înălțimea ultimului 
etaj al blocului A 1 din Lupeni, aflat în construcție.

In primul semestru al anului, 
tara noastră va fi prezentă la 23 de 
tîrguri și expoziții internaționale, 
care vor. ii organizate în tot ati- 
tea centre economice din Europa, 
Asia și Africa. Ca și în anii pre
cedenta România va participa cu 
expoziții de mărfuri la tîrgurile 
de la Tripoli, Poznan și Barce
lona, și cu expoziții de mașini și 
utilaje la tîrgurile cu caracter teh
nic de la Leipzig, Verona, Milano, 
Bruxelles, Paris și Londra. Produ
sele aparținînd industriei con
structoare de mașini dețin mai bine 
de 60 la sută din suprafața afec
tată pavilioanelor românești

In aceeași perioadă, întreprinderi 
românești de comerț exterior vor 
prezenta standuri cu produse la 
cîteva tîrguri de specialitate : mo
bilă și artizanat — la Paris, Lon
dra, -Munchen și Triest; bunuri de 
consum la Gând; Londra, Frank
furt pe Main, Goteborg;. carte — 
la Varșovia și Belgrad. Vor fi or
ganizate, de asemenea, oficii co
merciale la tîrgurile de la Utrecht 

..Tokio și Budapesta.
(Agerpres)
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cadran teliiiico-econoinie
primordialaObiectivul nostru 

centrai:

RENTABILIZAREA
ÎNTREPRINDERII

Intreprifiderea „Visceza" din LU- 
peni a obținut în decursul anilor 
treeuți succese înseninate la indi- 
cxWfil economici. Incepînd din 
anul 1963, întreprinderea noastră 
lueieaaă cu pierderi planificate. 
Netefitabilitalea are la bază în 
pfiftui tind unele motive ca, 
d* exemplu, înzestrarea atelie- 
tiiiui mecanic cu o serie de 
utilaje (strunguri, freze, rabotezel 
dure UU mărit cheltuielile, nece 
sitîhd personal, consum de curent 
Hi plus. Dar, această măsură n-a 
fost ufxhătă și de creșterea cores
punzătoare a producției. De ase- 
mdnea, s-a făcut lucrarea pentru 
alimentarea Întreprinderii cu apă 
industrială și stația de epurare a 
apelor reziduale cu cheltuielile rbs 
pective. Pe de altă parte, 
Cheltuielile pentru întreține
tea utilajelor sînt mari, dat fiind 
faptul că ele au o uzură înain
tată, fabrica funcționînd — în me
diu acid — de aproape 29 de ani.

Găsirea posibilităților pentru ren
tabilizarea întreprinderii preocupă 
conducerea fabricii. S-a ur
mărit îndeosebi reducerea consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale de bază, combustibilul și 
•fiergia electrică. Dar, deși s-au ob
ținut an de an reduceri la aceste 
consumuri iar producția a crescut, 
ți calitatea firelor s-a îmbunătățit 
Simțitor, nu s-au putut recupera 
diferentele și astfel fabrica lu- 
erează cu dotație și în momentul 
de față. în orice caz în cadrul în
treprinderii noastre mai există re
zerve interne a căror folosire poa
te cohtribtii Substanțial la renta
bilizarea întreprinderii. E vorba, în 
primul rînd, de folosirea mai ra
țională a forțelor de muncă și în
deosebi a fondului de timp 
de lucru. In 1966 fondul de timp 
în fabrica noastră din cauza celor 
173 nămotivate, 376 învoiri și a 
absențelor de boală, n-a fost utili
zat decît în proporție de 94,1 la 
SUtă. O insuficientă preocupate a 
existat, de asemenea, pentru pro
curarea aparatelor de măsură și 
control și a aparatelor automate 
de reglare a temperaturii din care 
eaufă urmărirea și respectarea pa
rametrilor tehnologici de fabrica
ție Se realizează greoi.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
Plenara C.C. ai P.C.R. din 21-23 
decembrie 1966, conducerea între
prinderii și-a prepus noi măsuri 
pefitru rentabilizarea întreprinderii 
prin eforturi proprii. Astfel, s-a 
format 0 comisie formată din ca
dre de specialiști — ingineri, eco
nomiști, tehnicieni — care va iden
tifica în continuare cauzele care 
provoacă pierderi și va stabili 
măsurile menite să elimine aceste 
cauze și să conducă la rentabiliza

rea tuturor produselor întreprin 
derii.

Pentru atingerea acestui scop, 
comisia VU ătializa cu atenție cos
turile de producție, îh vederea des
coperirii și punerii în valoare a 
tuturor rezervelor existente pe li
nia reducerii Ia maximum a chel
tuielilor materiale, creșterii pro
ductivității muncii, organizării ști
ințifice a producției, eliminării ori
căror cheltuieli neproductive. Prin 
valorificarea acestor rezerve vom 
crea posibilități pentru îmbunătă
țirea calității firelor de mătase, re
ducerii deșeurilor șl implicit creș
terea producției și reducerea con
sumului specific.

ZOLTAN GABoB 
serviciul planii if are 

E.F.A. „ViscoZa" Lupani

Cum e folosită ZESTREA TEHNICĂ
A ȘANTIERELOR $1 EXPLOATĂRILOR FORESTIERE

(Urmare din pag. Ij

Din constatările făcute pe teren 
a reieși! însă că <5 huilă parte din 
principalele utilaje nu funcțio
nează. La 1. F. Petroșani nU Slut 
în funcțiune două macarale tip 
Gabelcran, 2 încărcătoare I.M B„ 
2 strunguri. La I P.I.P. Livezeni nu 
funcționează o pompă Fiither 
15 t/4, un concăsor cu fălci T 6 A, 
2 transportoare cu bandă, 4 pom
pe de mortar de 6 mc/oră, 18 ma- 
carale-fierăstrău, două transfor
matoare de înaltă tensiune, o be
tonieră de 450 1 etc. Tot la această 
uflltate se găsesc două auțcbete- 
niere de marcă poloneză și un es- 
cavator de 0,25 m c Care n-au fost 
utilizate în tot amil 198c. La
S. U.T. Petroșani nu sjnt în. funcție 
patru motocon.'presoare’, 3 grupuri 
convertizoafe, 3 transformatoare 
de sudură, un concasof mobil, un 
autotransportor de ciment.

O observație se impune șl anu
me t în multe cazuri utilajele nu 
sînt folosite din lipsa pieselor de 
schimb, Si încă o observație : in 
genei’aî, prea puțin S-a fiteiit Șl 
se face în privința folosirii fon
durilor de mică mecanizare.

Pe șantierele de construcții au 
reieșit unele lipsuri în folosirea 
utilajelor si a mijloacelor de trans
port și în ce privește continuita
tea în folosire a utilajelor. Astfel 
la T.CM.M. Unele utilaje: escavă- 
toare, biiidozere, sînt mutate foar
te des de la lin loc la altul, schim
bări ce implică timp de stagnare 
și cheltuieli de mutare, iar alte 
utilaje stau nefolosite din lipsă 
obiectivelor specifice de lucru (< 1- 
lindri compresori).

Autobasculantele, iii unele ca
zuri, rin sînt folosite la capacita
tea lor sau stagnează din cauza 
efectuării încărcărilor manuale cu 
muncitori insuficienți sau dlfi 
câuz-l câ fiu sînt amenajate dru
murile de acces (la loturile
T. C.M.M. de la Dîlj.i. Paroșeni, 
tîrirăni). Aceasta face ca trans
porturile sâ se execute greoi, sâ 
cauzeze defecțiuni frecvente si 
imobilizări de utilaje.

La i. F. Petroșani s-a luat mă
sura de a da în păstrare perso
nală funieulărele și fief ăstraiele 
în vederea dezvoltării simțului de 
răspundere față de utilajul deser

Am început al doi
lea an al cincinalului 
sub semnul unor exi
gențe noi — în spiri
tul exigențelor ridi
cate în fata er'<j,ioi>'iei 
țârii de Plenara C.C. 
al P.C.R. din decem
brie 1966. Anul 1967 
va trebui să devină a- 
nul ridicării pe o 
treaptă superioară a 
întregii noastre activi* 
tați economice; avem 
datoria să lucrăm mai 
spornic, să producem 
mai mult șl cu chel
tuieli mat mici, să rea
lizăm randamente spo
rite și o producție de 
calitate superioară. Și 
încă o cerință funda
mentală — să reali
zăm, indicatorii de man 
in condițiile respectă
rii cu rigurozitate a 
normelor de tehnica 
securității.

Avem în față, așa
dar, răspunderi mul
tiple. Or, satisfacerea 
acestor răspunderi im
pune realizarea unui 
deziderat primordial 
și de mult discutat — 
îndeplinirea planului 
de producție în mod 
ritmic, lună de lună, 
decadă de decadă, zi 
de zi,

C' ne spune expe
riența prunei luni a 
anului in privința rit
micității ? In orice 
caz, nimic îmbucură- 
tor. $i aceasta deoa
rece, i Ungă faptul 
că exploatările Vulcan,

Petrila și sectorul mi
nier Paroșeni au >'s 
mas sub plan, nerit- 
micitatea, această ve
che meteahnă a acti
vității noastre econo
mice, s-a manifestat 
pregnant. Planul pe 
luna ianuarie a fost 
îndeplinit abia prin a- 
saltul din ultima de-

DIN SĂPTĂMINA 
ÎN SAPTAMÎNA

cadă, eînd am avut 
de recuperat o rămî- 
nere in urmă de pes
te 16 000 tone cărbu
ne. Cum e și firesc, 
munca în asalt a fost 
însoțită de tot corte
giul de neajunsuri ce 
le implică: netespec- 
tarea indicatorului de 
calitate a cărbunelui 
brut extras, neglijarea 
lucrărilor de pregătiri 
și întreținere, neajun
suri in domeniul pro
tecției , muncii.

Ce denotă aceasta 
in esență ? K evident, 
nestăpîntrea încă în 
suficientă măsură " 
procesului tehnologic, 
nevaloriflcarea deplină, 
rațională, a tuturor 
resurselor materiale și 
umane de care dispun 
exploatările. $i încă 
ceva, un oarecare spi
rit „prăfuit1' ce se mai

vit. De asemenea, s-a luat măsura, 
de a se completa personalul teh
nic și muncitoresc de specialitate 
necesar întreținerii și urmăririi 
funcționării mecanismelor din ex
ploatări — revizori de funiculare, 
șefi de coloană, tehnicieni, meca
nici. S-au luat măsuri și pentru 
întărirea asistenței tehnice și e- 
fectuarea Ia timp a reviziilor. Se 
studiază, de asemenea, posibilită
țile de organizare superioară a 
producției și a muncii. La T.C.M.M. 
s-a studiat problema descentrali
zării aprovizionării, îmbunătățirea 
asistenței tehnice la loturi.

O altă problemă studiată de 
colectiv a fost introducerea meca
nizării rampelor de descărcare a 
materialelor în scopul reducerii 
efectivelor șl lithidăCii penalizări
lor de locații la vagoanele C.F.R, 
In colaborare cu C.I.T. s-a pus în 
practică propunerea de a se me- 
caniza descărcarea din vagoane și

De pe rampa 
sectorului I. F. 
Lupeni buștenii 
sint ifiCărcâți în 
vagoane. Bolin- 
derul Se supune 
cojaștiZilet o- 

ttUlui 

manifestă pe ici, pe 
colo, cum că.,, mai e 
timp pină la sfîrșitul 
lunii

Importanța rec Uzării 
ritmice d sarcinilor de 
plan nu e un secret 
pentru nimeni, cauzele 
ce generează neritmi- 
citatea sînt așișderea 
cunoscute. Ce se im
pune deci ? E evident. 
— perseverență pen
tru a pune in aplicare 
măsurile elaborate pen
tru valorificarea re
zervelor interne in 
Scopul realizării ritmi
ce a planului decadal, 
săptămânal (a se pre
găti fronturile de lucru 
spre â lucra din plin 
din prima zi a săptă- 
mînii) și zilnic! Prin 
îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico- mate
riale a locurilor d- 
muncă, a transportu
lui. întreținerea optimă 
a utilajelor, folosirea 
din plin a timpului de 
lucru, întărirea asis
tenței tehnice, se pot 
asigura toate premize* 
le spre a se lucra rit
mic în toate exploa
tările și sectoarele mi
niere, cerință primor
dială pe linia sporirii 
eficienței întregii noas
tre activități econo
mice.

începutul din luna 
februarie trebuie să-l 
continuăm, să-l dez
voltăm !

L D.

încărcarea în siloz a agregatelor 
de la rampa stîngă-vest Petro
șani.

In cursul acestui an. întreprin
derilor industriale precum și șan
tierelor de construcții le revin sar
cini deosebit de mări mai ales în 
privința sporirii eficienței activi
tăți economice. îndeplinirea aces
tor cerințe reclamă o preocupare 
susținută pentru folosirea la ma
ximă capacitate a utilajelor din 
dotare. După cum arată faptele, 
la I. F. Petroșani precum și în 
unitățile ce deservesc cu utilaje 
șantierele de construcții din Valea 
Jiului mai sînt multe probleme de 
pus la punct. Este deci cazul ca 
organizațiile de partid, conducerile 
unităților să urmărească cu toată 
atenția folosirea la maximă capaci
tate a utilajelor — cale sigură de 
sporire a productivității muncii, de 
sporire a eficienței întregii acti
vități economice.

AGENDĂ
• La început 

de drum
De la începutul acestui an, 

serviciul de cercetare-docu- 
mentare din cadrul C.C.V.j. 
s-a transformat In Centrul de 
cercetări miniere pentru btlllă 
— un nou nucleu chemat să 
contribuie la perfecționarea 
producției din Cadrul unități- 
ldr miniere din bazinul nostru 
carbonifer. Profilul rtdii Uni
tăți se poate deduce din ser
viciile Ce le cuprinde : Ser
viciul de Cercetări de tehnică 
minieră, cu grupe dq experi
mentări Ia exploatare și uit 
laborator de mecanica roci
lor; Serviciul de cercetări de 
preparare, CU laborator de pre
parare șl analize; Serviciul de 
cercetări pentru mecanizare și 
automatizare, avînd un atelier 
electric și o grupă pentru pro
iectări de prototipuri de ma
șini miniere și de preparare; 
Serviciul de studii și documen
tare cu o secție de documen
tare tehnică, utia de cercetări 
economice și o grupă de or
ganizare științifică a produc
ției.

O dată cu înființarea centru
lui, activitatea de cercetare 
dih cadrul C.C.V.J. se ampli
fică substanțial; planul de cer
cetări pe acest an fiiiid cu a- 
prbape 3 ori mal mare decit 
cel din anul trecut.

• 0 noua metodă 
de exploatare £

In stratul 3 al E. M. tonea 
se experimentează o nouă me
todă de exploatare cu abataj 
frontal pregătit cu un singur 
preabataj pe felie sub coperiș. 
Prin noua metodă, se urmă
rește înlocuirea abatajelor ca
meră in capetele de lentilă Șl 
în porțiunile de strat cu o gro
sime de cca. 20 de metri, A- 
batajul este armat în fier — 
stîlpi fusulari, grinzi perpendi
culare pe front si poditură din 
plasă de sîrmă.

Ptlh noua metodă se scon
tează pe o creștere a produc 
tivității muncii în prima faza 
piuă la 7 tone pe post Și re-,- 
ducerea consumului de lemn 
ia 5*-6 ta c pe 1 000 tone căr
bune. Metoda permite mărirea 
intensității de exploatare a 
stratului 3 prin plasarea con
secutivă a mal multor abataje- 
căfe avansează in aCeleȘi sells. 
După un prim calcul, prețul 
de cost al unei tobe de căr
bune extrase după noua meto
dă este eu 22 lei mai redus 
debit la abatajele cameră sus
ținute în lemn.

• Program larg 
de cercetare 
științifica
ia I.M.P.

Planul de cercetate științi
fică ai I.M.P. pe anul 1967 cu
prinde un număt de 82 de te
me, cu 15 mal multe decit in 
anul i960, din care 43 teme au 
caracter aplicativ, iar 39 ca
racter fundamental. Cele «2 
teme sint repartizate pe gru
pe de specialități după cum 
urmează •. grupa matematici și 
mecanică teoretică — 3 teme, 
construcții de mașini —- 22 te
me, electromecanică, electroni 
că și automatizare — 10 teme; 
industria extractivă minieră — 
33 teme; geologie — 14 teme

Pentru realizarea planului de 
cercetare științifică pe 1967 
s-au constituit colective pen
tru fiecare temă, formate din 
cadre vîrstilice și tinere, de 
specialități diferite. Colectivele 
cuprind 140 de person-1", pro
fesori, conferențiari, șeii de 
lucrări, asis(e-t) și preparatori.
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Sărbătoare pionierească
Dorina Făran, o fetiță de-t> 

șchioapă, se învîrtea neastimpăra- 
tă prin cameră uitindu-se din 
cină ih cină la acele ceasornicu
lui, care i se păreau că stau pe 
loc. Ii ceruse mamei să-i calci 
frumos bluza cea albă. Acum aș
tepta nerăbdătoare. Mama ei as
culta îngăduitoare explicațiile Do
rinei.

— Sînt grăbită, mămică. Azi 
pentru cei din clasa noastră e ma
re sărbătoare. încă dintr-a l-a am 
dorit să purtăm cravate roșii. As
tăzi ni se va îndeplini dorința.

...In sala pregătită, sărbătorește, 
pionierii din clasa a îV-a B, de la 
Școala generală nr. 4 din Petro
șani, și-au primit cu căldură co
legii dintr-a IlI-a A. I-au așezat 
in bănci și au început să le po
vestească. AU venit și părinți ai 
copiilor Spre a participa la ădu- 
tlarea pionierească.

Pînă la inceperea adunării mai 
erau citeva minute. Tovarășa în
vățătoare Mleviza Ecaterina co- 
tnandanta detașa meritului de pio
nieri al clasei a iV-a B, a contro
lat cu privirea dacă e totul gata, 
apoi adunarea a început. Așezați 
în ordine, pionierii și alături de 
ei cei 10 elevi din clasa a IlI-a A 
urmăreau cu atenție Cuvintele co- 
tnandantei.

După ceremonialul pionieresc, 
comandanta a citit numele celor 
10 'școlari care și-au exprimat 

Tovarășa Mlcz.iva Ecatetina, comandanta detașamentului de pionieri 
al clasei a IV-a B (în clișeu) leagă Cravata pionierei Făran Dorina.

TELEVIZIUNE PROGRA M DE RADIO
10 februarie

dorința de a deveni pionieri. Su
puși aprobării detașamentului, in 
mod individual, cei dintr-a itl-a 
A, au fost primiți în organizația 
pionierilor, in liniștea ce s-a aș
ternut pentru citeva clipe au ră
sunat cuvintele comandanteî; 
„Pentru depunerea legămintUliii 
și primirea cravatelor roșii, sub 
drapelul patriei și al organizației 
pionierilor, vă alintați" ! Cu mina 
pe faldurile, drapelului copiii âu 
rostit solemn legămîntul. Trecind 
de la unul la altul comandanta a 
prins la gitul proaspeților pio
nieri cravatele roșii și le-a înmî- 
nat insignele. Momentul era e- 
moționant.

După rostirea devizei, la care 
proaspeții pionieri răspund pentru 
întîia dată. „Tot înainte" !, au fost 
felicitați de colegii lor mai mari 
care le-au inminat cite o hartă d 
patriei cu împărțirea administra
tivă și cîte o săniuță în miniatură 
confecționată din scobitori și car
ton la orele de lucru manual.

In semn de omagiu adus adu
nării, noii pionieri aii prezentat, 
un scurt program artistic alcătuit 
din recitări. Poezia „Cuvlnt de 
pionier" de P. Ghermez a recitat-o 
Bădău Cornel, „Cravata roșie" a 
lui I. Brad, Vițonescu Sabina tur 
„Salutul cravatelor roșii" de R. 
Mureșan, Făran Dorina.

B. FARCAȘ

ARTIȘTII AMATORI 
SE PREGĂTESC PENTRU 

AL VIII-LEA CONCURS

Urmărind stadiul de pregătire 
al formațiilor artistice de athateri 
din cluburile și căminele cultu
rale ale Văii Jiului, fife-am de 
plasat la Clubul sindicatului mi
nier Vulcan. Și aici se fac prz- 
gătiri. Despre felul cum se des
fășoară aceste pregătiri am stat 
de vorbă cu tt>V. Babau Nieolae, 
directorul clubului Șl HOlță Patru 
instructor artistic.

La prima fază a concursului 
interintreprindefi — clubul dîfi 
Vulcan s-a înscris pentru îrîtît- 
nirile tuf-retur cu artiștii amatori. 
ai clubului din urieahi cu următoa
rele formații : orchestrele de mu
zică populară și Ușoară cu soliștii 
respectivi, brigada artistică de a- 
gitație, grupul vocal folcloric ;i 
echipa de dansuri populare.

„Am mai înscris la concurs -J 
formația de estradă „Ilustrate, ilus
trate" — a adăugat directorul clu
bului, însă neavîfid soliști bine 
pregătiți pentru a intra în concurs, 
vom renunța, probabil, la această 
formație1'.

Deci s-a rămas la stadiul .ic 
intenție. întregul spectacol se va 
prezenta sub forma unei șezători, 
intitulată „Un cîntec și 0 ghici 
toare". Dar și Calitatea textului 
șezătorii este cu mult sub nivelul 
cerințelor. Hintem de părere Că și 
repertoriul trebuie îmbogățit.

Am fost informați că repetițiile 
se desfășoară săptămînal după uh 
program bine stabilit, dar..-, ne- 
respectat. De exemplu, luni 6 fe
bruarie. lâ ora 18 trebuia să aibă

SPORT
Astăzi ui Constanta, întt-un 

meci restanță contînd pentru cam
pionatul cat. A la fotbal, Farul în- 
tîlnește pe Petrolul Ploiești. Jocul 
începe la ora 15,30.

★
In Capitală; au loc astăzi două 

meciuri amicale, care vor începe 
la ora 15,30. Dinamo va juca pe 
tefen propriu cu Progresul, iar 
Rapid va întîlnl în Giiilești forma
ția Flacăra Moretil,

*
In cursul acestei săptăfnîni schio

rii noștri vor lua startul în mai 
multe competiții internaționale.

Cea mai importantă dintre aces
tea, campionatele mondiale de bia- 
tlon, va avea loc în zilele de 16 
și 19 februarie la Altenberg în 
R. D. Germană, unde vor lua star
tul Constantin Carabela, Gheorgbe 
Viimoș, Gheorghe Cimpoia și Ni- 
colae Bărbășescu.

(Agerpres)

La clubul din Vulcan

NESERIOZITATE
ÎN PREGĂTIRI

loc o repetiție a tat-aftiiui. S-a 
prezentat doâr tov. ioniță Hen
rich, viorist, ceilalți 13 compo
nent! ai orchestrei de muzică popu
lară au fost absenți.

„E un caz excepțional, Cihe Știe 
ce s-o fi întîfnplat" —a rtiotîVăl 
tov. Săbâu Nicolae. Justificarea 
pare curioasă, dacă ne gîndim că 
instructorul artistic, Boița Pelrj 
susține contrariul arătînd câ 
membrii orchestrei de muzică 
populară nu sînt suficient pregă
tiți, iar piesele ffiuzJcale incluse 
în repertoriu sînt îhcă nefinisate 
din cauza lipsei de repetiții.

In vederea confruntării CU for
mațiile artistice din Urinarii, dlu- 
bul din Vulcan a organizat d ie- 
șire, îfi 22 ianuarie, la (’ătiiirul 
cultural din CriVidia. unde a pre
zentat un spectacol cu taraful și 
soliștii vocali. Cuminicâ, 12 fe
bruarie, o nouă ieșire a fost pro
gramată la Iscroni. Că n-au ăjuhs 
la destinație nu contează. Princi
patul este că a fost programată. 
Despre un alt spectacol prezentat 
în ianuarie, la Paroșeni, tov. Pîn- 

ANUNȚ
Brupul școlar minier Lupeni

are vacante posturi de 
PEDAGOGI

Selicitanții trebuie să fie absolvenți de școală medie cu 
sau îâră diploma.

Bitolrfltâții suplimentate se pel cete îfi fiecate zi la se* 
Ctetarlatul școlii.

To A. P. L. Petroșani
anunță publicul consumator că s-a deschis 
în Complexul comercial din cartierul Aero
port aî orașului Petroșani o

COFETĂRIE și un BUFET
unde se pot consuma pe Ioc, sau 
cumpără pentru acasă, diferite 
preparate culinare, de cofetă- 
rie-patiserîe precum și băuturi»

Vizitați cu încredere unitățile noastre»

garu Marcel, președintele cdtfiite 
tului sindicatului E. M. Vuleso 
nu știe nimic...

Ținînd seama de situația reaiâ, 
de faptul eă mimc-a euiiufălă de 
aici nu se desfășoară la nivelul 
posibilităților de care dispune ©tu
bul, e necesar un sprijin concret, 
Un control și o îndrumare mai 
susținută din partea comitetului 
Sindicatului de Ia E. M. Vulcan. 
Responsabilii culturali din gru
pele sindicale au obligația de a 
mobiliza artiștii amatori, de a 
controla participarea lor la repe
tiții. Ei trebuie să fie mai mult iri 
rhijlocul celor ce se pregătesc pen
tru a reprezenta cu cinste orașul 
Vulcan în concură. Pîhă la 19 
martie, data primei îfltîlniri îfi 
deplasare eu formațiile artistice 
din Uricani, nu niai este mult. Tre
buie mobilizate toate forțele, asi
gurate condiții bune artiștilor ă* 
matori pentru pregătiri.

M. GHIOREANU
Și

V. TEODOBESCU

15 februarie
18,00 Pentru cei mici: A.B.C,.,. 

Alo, la telefon, telefonul.
18,25 Pentru tineretul școlar:

Antologia școlară: Dui- 
liu Zamfirescu. Prezintă 
prof. dr. G. C. Nicolescu. 

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic, 
19,28 Aventurile lui Robin

Hood,
19,55 CroniCa discului. Prezin

tă Petre Codreănu
20,15 Desene animate muzi

cale.
20,30 Față-n față.
21 00 „Prin muzeele Capita

lei" — film documentar.
21.15 Intîlnirea de forbal din

tre echipele liiternaziu- 
nale și Real Madrid, din 
cadrul Cupei Campioni
lor Europeni — trans
misie de la Milano. in 
pauză: Desene animate,

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5t06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastica; 
5,40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteO-rUtier; 6,15 ACTUA
LITATEA AGRARA; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Emi
siune pentru pionieri; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 7,15 ValȘuri; 7,30 Me 
lodii vesele; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,10 Jocu-i vesel pe Ia fioii 
8,25 ' MOMENT POETIC; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
RADIOMAGAZINUL ASCULTĂ
TORILOR; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Cîntece revoluțio
nare; 10,15 „Dobroge pămînt de 
aur" — emisiune de folclor mu
zical; 10,30 RADIORACHETA PIO
NIERILOR; 11,00 Ansamblul Ope
rei de stat din Timișoara prezintă 
frâfefmente din opera „Lucia di 
Lammermoor" de Donizetti; 11.20 
Cărți care vă așteaptă; 11,35 For
mația Edmond Deda; 11,45 Or
chestre de muzică populară din 
diferite orașe ale țării; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. ’ Buletin meteo
rologic: 12.10 Ascultătorii ne cet... 
(muzică dih operete); 12,20 Zece 
minute cu Trio Armonia; 12,30

Aici, lași1; 12,50 Succese ale mu
zicii ușoafe peste hotare,- 13,00 
Pagini de balet roihâtîesc; 13,30 
intîlnire cu melodia populară 
si interpretul preferat; 14.00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin iiieteo- 
rutier,- 14,08 La braț cu muzica 
ușoară; 15,00 Muzică ușoară in
terpretată de Valeria Colojoară și 
tluietaȘul Dumitru Zamfira; 15,39 
Casa de ‘ discuri „Electrecord" fire* 
zintă recitalul mezzosoprănei Ze- 
haida Pally; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,15 Din albumul meu : Melodii de 
Elly Roman; 16,30 O poveste pen
tru voi, copii; 16,40 Premiere de 
operă de-a lungul anilor ■ „Wert- 
her" de Massenet; 17,10 Cadran 
cultural; 17,30 POEZIA ROMA 
NEASCA ȘI MUZICA; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți mu
zicale; 18,40 RITMURILE CINCI
NALULUI : Magistralele de oțel 
ale patriei; 19,00 SEARĂ PENTRU 
TINERET: 20.00 RADIOGAZETA
DE SEARA. Continuarea emisiunii 
„Seara pentru tineret"; 22.00 Ra- 
DJO.IUHNAI. Spott. Buletin fîle- 
teorologic; 32,20 Muzică ușoară; 
22,55 „20 de melodii —* 20 de so
liști": 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

L C. O. Petroșani
angajează imediat:

O mecanici auto calificată categoria 6-8
O lăcătuși
O conducători auto pentru autobuze, 

cu condiția de a avea cel pufin 5 ani vechi
me de conducător auto

O muncitori necalificați cu posibilități de 
calificare la tocul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto

Oferim condiții de salarizare optime, iar 
pentru personalul de mișcare auto, pe lînoă sa* 
iarizare, se va acorda spor de vechime.

Cererile^ însoțite de acte» se vor depune la 
serviciul cadre din întreprindere, strada Repub
licii nr. 31
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Semnarea 
unei convenții 
româno-franceze

PARIS 14. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal tran
smite : La 13 februarie 1967 | 
s-a semnat la Paris o Con
venție veterinară între guver
nele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Franceze. 
Din partea română Convenția a 
fost semnată de prof. D. Davi- 
descu, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, iar 
dîn • partea franceză de dl. Gilbert 
de Chambrun, directorul Conven
țiilor administrative din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Convenția este menită să faci
liteze schimburile de animale și 
produse animale și să dezvolte 
cooperarea în domeniul veterinar, 
între cele două state.

Aviația americană 
continuă să bombardeze 
R. D. Vietnam

HANOI 1.4 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. semnalează noi raiduri 
întreprinse de aviația americanii 
asupra R. D. Vietnam. La 14 fe
bruarie numeroase avioane de 
bombardament au pătruns în spa
țiul aerian al acestei țări atacînd 
mai multe regiuni populate și o- 
biective economice din provinciile 
Thanh Hoa, Ninh Binh și Nam
Ha.

APEX : SITUAȚIA SE MENȚINE ÎNCORDATA
ADEN 14 (Agerpres). — Situa

ția de la Aden rămîne încordată, 
transmite corespondentul agenției 
Reuter. Timp de patru zile, Ia Aden 
și alte localități sud-arabice au 
avut loc demonstrații. de protest 
împotriva dominației britanice, la 
chemarea organizațiilor Frontul 
Național de Eliberare. și Frontul 
de Eliberare a Sudului ocupat al 
Yemenului. La chemarea acesteia 
din urmă a fost declarată o gre
vă' generală. Toate magazinele,

Va rămîne Eisaku Sato 
prim-ministru al Japoniei?

TOKIO 14 (Agerpres). — Astăzi 
(miercuri) încep lucrările sesiunii 
Dietei japoneze, după recentele 
alegeri pentru Camera inferioară. 
Ea va dura 136 de zile. Agenția 
Kyodo anunță că primul ministru, 
Eisaku Sato, a avut în cursul zi
lei de marți o reuniune cu șefii 
unor partide de opoziție, pentru a 
le cunoaște părerea în legătură 
cu formarea unui nou cabinet, 
înaintea deschiderii sesiunii Die
tei, premierul Sato va prezenta 
demisia guvernului, hotărîtă în 
ședința sa de marți, în virtutea 
articolului 70 al constituției. (Arti-

Un nou protocol 
încheiat între Siria 
și R. D. Germană

DAMASC 14 (Agerpres). — Un 
protocol suplimentar la acordul de 
colaborare economică dintre Siria 
și R. D. Germană a fost semnat 
luni la Damasc. Acesta prevede o 
extindere considerabilă a schimbu
lui de mărfuri dintre cele două 
țări. Astfel, R. D. Germană va li
vra Siriei utilaj naval, strunguri, 
utilaj electric, vagoane de cale 
ferată, utilaje pentru industria tex
tilă și petrolieră, aparatură radio 
și altele, primind în schimb pro
duse agricole și textile.

încheierea lucrărilor Comisiei pregătitoare 
pentru denuclearizarea A meri ci i Latine

Cuvintarea
reprezentantului țării noastre

lirea de zone denuclearizate, întărită 
prin angajamentul statelor nucleare 
de a nu folosi niciodată arma ato
mică contra statelor nenucleare, 
ar constitui o măsură tranzitorie 
utilă în direcția dezarmării nu
cleare — a arătat în continuare vor
bitorul — România s-a pronunțat 
în favoarea creării unor asemenea 
zone în Europa, în America La
tină, în Africa și în alte regiuni 
ale lumii.

In același spirit, guvernul Ro
mâniei s-a alăturat inițiativei ță
rilor Americii Latine, acordîndu-i 
la Națiunile Unite întregul său 
sprijin.

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres), — Cu ocazia încheierii lu
crărilor Comisiei pregătitoare pen
tru denuclearizarea Americii La
tine, care a avut loc în capitala 
Mexicului între 31 ianuarie și 13 
februarie a luat cuvîntul și repre
zentantul Republicii Socialiste Ro
mânia, ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, care a participat la aceas
tă reuniune în calitate de obser
vator.

El a subliniat că negocierile fruc 
tuoase care au avut loc în cursul 
sesiunii oferă o semnificativă ex
periență pentru toți cei care văd 
în stabilirea de zone denucleari
zate în diferite regiuni ale glo
bului, un mijloc eficace de în
tărire a păcii și securității inter
naționale.

Valoarea generală a creării u- 
nei zone denuclearizate în Ame
rica Latină — a spus vorbitorul — 
este bine ilustrată chiar în pream
bulul proiectului de tratat, încheiat 
ca o expresie a dorinței țărilor ca
re fac parte din această zonă de 
a contribui, în măsura posibilități
lor lor, în încetarea cursei înar
mărilor și în special a înarmării 
nucleare și de a consolida o pace 
mondială bazată pe egalitatea su
verană a statelor, respect reciproc 
și relații de bună vecinătate.

Pornind de la premisa că stabi- 

școlile și instituțiile din diverse 
orașe ale Federației Arabiei de 
Sud au fost închise. Au avut loc 
incidente serioase între demon
stranți și aproape 1 500 de sol
dați din armata britanică și fe
derală. Ca rezultat, 20 de per
soane au fost ucise, iar 50 rănite. 
Au fost, de asemenea, numeroși 
răniți în rîndul armatei.

Corespondenții de presă transmit 
că Ia Aden sînt încă în vigoare 
restricțiile de circulație.

colul stipulează că atunci cînd 
are loc sesiunea unei Diete după 
alegeri pentru desemnarea unor 
noi membri ai Camerei inferioare, 
guvernul trebuie să demisioneze). 
Actualul guvern rămîne însă în 
funcțiune pînă la desemnarea de 
către Dietă a viitorului prlm-mi- 
nistru.

Citind surse informate, agenția 
Kyodo apreciază că rămînerea lui 
Sato în postul de prim-ministru 
este aproape sigură.

Sesiunea Comisiei Economice 
a Națiunilor Unite pentru Africa

ALGER 14. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
Lagos s-a deschis cea de-a 8-a se
siune a Comisiei Economice a Na
țiunilor Unite pentru Africa 
(C.E.A.), care va face un bilanț al 
întregii activități desfășurate de 
la ultima reuniune a Comisiei, ce 
a avut loc la Nairobi, în 1965. 
Conferința va stabili programul 
de activitate- pentru următorii doi 
ani.

La conferință participă aproxi
mativ 600 de delegați din 36 de 
state independente ale Africii și 
observatori din alte țări ale lumii, 
precum și reprezentanți ai tuturor 
organismelor specializate ale O.N.U.

Vizita președintelui L B. Tito
în Austria

VIENA 14 (Agerpres). — La di
neul oferit în cinstea președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
președintele Austriei, Franz Jonas, 
a subliniat că sistemele -politice 
și economice deosebite ale celor 
două țări nu au constituit un 
obstacol în calea restabilirii con
dițiilor firești ale bunei vecinătăți 
si îmbunătățirii treptate a relați
ilor. Vorbitorul a relevat evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre cele 
două țări și desfășurarea satisfă
cătoare a schimbului de măfuri în 
ambele direcții.

La rîndul său, președintele Tito 
a arătat că au fost rezolvate a- 
proape toate problemele deschise 
și cele două țări colaborează in-

I. Lane a lost învinui! de „aiozaîii injurioase 
li talomnioase" la adresa (omiliei Warren
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Mark Lane, autorul cărții „Ju
decată pripită", în care sînt puse 
sub semnul întrebării concluziile 
raportului Comisiei Warren în le
gătură cu împrejurările asasinării 
fostului președinte John Kennedy, 
a fost învinuit de „acuzații inju
rioase și calomnioase" la adresa 
comisiei. învinuirea i-a fost adusă 
de procurorul Louis Nizer, care a 
calificat cartea lui Lane drept un 
„prejudiciu pentru reputația a- 
mericanilor". Răspunzînd acuzației 
lui Nizer, autorul cărții „Judecată

Cutremure de pămînt la Tașkent
TAȘKENT 14 (Agerpres). — 

Două cutremure însoțite de zgo
mote subterane s-au produs marți 
dimineața la Tașkent. Ambele au 
fost de gradul 4. După cum a ară
tat un reprezentant al stațiunii 
seismice „Tașkent", noile jmpui-

România este reprezentată la lu
crările sesiunii de o delegație de 
observatori condusă de dr. Iacob 
Ionașcu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Liban.

Actualul președinte al conferim 
ței este Tom Mboia, reprezentantul 
Kenyei.

In cursul conferinței, care va 
dura 13 zile, va fi dezbătută o 
gamă largă de probleme, printre 
care tendințe' economice și sociale 
în Africa, cooperarea economică 
între statele africane și relațiile 
dintre Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africa și Organizația Uni
tății Africane. Delegații vor exa-

Astăzi au loc alegeri in Olanda
HAGA 14 (Agerpres). — Aproxi

mativ 7,7 milioane de olandezi 
sînt chemați astăzi (miercuri) în 
fața urnelor pentru a alege un 
nou parlament. Cele 150 de locuri 
din Camera Inferioară sînt dispu
tate de candidații a 24 de partide 
și grupări politice.

Un loc important în progra
mele electorale ale diverselor par
tide politice din Olanda îl ocupă 
temele de politică externă. Tot mai 
multe personalități științifice, cul
turale și politice, de cele mai di
verse orientări, se pronunță pen
tru stabilirea unui nou curs în 
politica externă a Olandei, pentru 
ieșirea din N.A.T.O., pentru recu
noașterea realităților Europei de 
astăzi, pentru securitatea europea
nă și dezarmare, pentru înceta
rea agresiunii S.U.A. în Vietnam. 
Sub influența opiniei publice o- 
landeze, multe din partidele și 

tens pe plan politic, economic, cul
tural, științific etc. Vorbind des
pre însemnătatea politicii de coe
xistență pașnică, el a spus că ma
joritatea țărilor europene acceptă 
principiul rezolvării pașnice a pro
blemelor internaționale existente 
si înțeleg necesitatea colaborării 
pe baza egalității în drepturi, men- 
ționînd că destinderea încordării 
internaționale este începutul unui 
proces care deschide noi perspec
tive pentru colaborarea generală în 
Europa. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că majoritatea țări
lor, mai ales cele mici, sînt vital 
interesate ca toate problemele in
ternaționale să fie rezolvate pe 
cale pașnică.

pripită" a declarat, în cursul unei 
emisiuni televizate : „Raportul nu 
poate fi apărat, și probabil cei 
care sînt mai bine informați își 
dau seama de aceasta... Trebuie să 
gîndim pentru noi înșine". Lane 
respinge principala concluzie a ra
portului, potrivit căreia Lee Os
wald ar fi fost singurul asasin, de- 
clarînd că gloanțele care l-au 
omorît pe președinte au fost trase 
din două direcții. De aceea, el con
sideră că asasinatul de la Dalias 
a fost rezultatul unui complot.

suri subterane cu epicentrul sub 
oraș au avut loc după o perioadă 
de acalmie seismică de jumătate 
de lună. (Ultimul cutremur — de 
gradul 2 — s-a înregistrat la stîr- 
șitul Iui ianuarie).

mina, de asemenea, rapoartele gru
pelor de lucru constituite la con
ferința de la Nairobi privind co
merțul interafrican, relațiile finan
ciare dintre țările africane, resur
sele naturale Și industriale ale fie
cărei țări de pe continent, situa
ția transporturilor, telecomunicn 
țiilor și a integrării economice, fo
losirea mîinii de lucru și situație 
agriculturii în țările africane.

Secretarul general al O.N.U. 
U Thant, a trimis o telegramă par- 
ticipanților la actualele lucrări în 
care, subliniind rolul acestui or
ganism al O.N.U., a arătat că „vi
itorul Africii este legat strîns de 
cel al lumii întregi". 

grupările politice au introdus în 
programele lor electorale elemente 
realiste privind politica externă a 
Olandei. Se menționează în acest 
sens programul Partidului muncii, 
participant la fosta coaliție gu
vernamentală, care se pronunță 
pentru pași eoncreți spre realiza
rea unei atmosfere de destindere 
în Europa.

0 MOSCOVA. După expe
riențe care au durat mai 
multe luni, instalația sovietică 
de transformare directă a e- 
nergiei termice în energie e- 
lectrică a atins nivelul indus
trial-experimental, anunță a- 
genția TASS.

Instalația a funcționat timp 
îndelungat sub sarcină. In a- 
cest timp, instalația energeti
că a atins puterea de 30 kW, 
ceea ce constituie un rezultat 
incipient deplin satisfăcător.
• ALGER. După alegerile 

din 5 februarie în departamen
tele Algeriei se procedează în 
prezent la instalarea oficială a 
adunărilor comunale populare, 
organisme care își vor asume 
toate sarcinile ce le revin în 
domeniile economic, social ș> 
cultural, conform Codului Co
munal recent promulgat.

Membrii Consiliului Natio
nal al Revoluției prezidează 
personal ceremoniile oficiale 
de instalare a noilor organt 
comunale.

• W ASHINGTON. Un grup 
de 5 000 de șavanți americani 
a adresat președintelui John
son o petiție în care cer ca 
S.U.A. să nu folosească arma 
bacteriologică și chimici în 
nici un fel de conflicte. Sem
natarii, petiției, printre care se 
află 17 laureați ai premiului 
Nobel, au subliniat că S.U.A 
au creat „un precedent peri
culos" în Vietnam, folosind 
gaze toxice pentru distruge
rea plantațiilor.
• SANAA. Ministerul Afa

cerilor Externe al Yemenului 
a anunțat că avioane britani
ce au violat luni spațiul ae
rian yemenit în regiunea Ko- 
toba. In declarația Ministeru
lui de Externe se precizează 
că patru avioane britanice au 
zburat la o altitudine mică, 
efectuînd exerciții provoca 
toare.

• NEW YORK. Aproape 
500 de studenți au demonstrat 
la Boston în semn de protest 
împotriva politicii vietnameze 
a guvernului american.

O altă demonstrație studen 
țească împotriva războiului duș 
de S.U.A. în Vietnam a avut 
Ioc la colegiul din orașul Ober
lin, statul Ohio.
• ATENA. In capitala Gre

ciei a căzut prima zăpadă din 
acest an, iar temperatura a 
scăzut sub zero grade. In re
giunea orașului Drama s-a în
registrat o temperatură deo
sebit de scăzută pentru clima 
din Grecia — minus 8 grade
• ROMA. Lucrătorii de la 

serviciile comunale din Roma, 
au declarat la 13 februarie e 
grevă de 48 de ore în spriji
nul revendicării lor privind în 
cheierea unui nou contract de 
muncă colectiv care să stipu
leze majorarea salariilor s> 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. La grevă participă 
24 000 de salariați.
• NEW YORK. Cele două 

surori siameze, care s-au năs
cut sîmbătă într-un spital din 
Salt-Lake-City (Vtah), au fost 
separate cu succes printre 
operație. Operația a țost efec
tuată la cererea tatălui celor 
două surori.
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