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întrevederea tovarășului Corneliu Mănescu 
cu ministrul afacerilor externe 

al Finlandei

ANCHETA 
NOASTRĂ

UN DEBUT 
ANEMIC

LA PAROȘENI. De ce

Ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, a primit joi dimineața pe ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalai- nen. Cu acest prilej au avut loc convorbiri privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.La întrevedere au participat din partea română Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Vancea. ambasadorul României la Helsinki, Cornel Bogdan, director în M.A.E., și alți funcționari superiori din acest minister. iar din partea finlandeză Bjom-Olof Georg Alholm, ambasadorul Finlandei la București, Tankmar Horn, consilier consul

tant, M. J. Salomies, director adjunct al Direcției afacerilor politice, Ulf-Erik Slotte, secretar, funcționari superiori în Ministerul Afacerilor Externe finlandez.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială și de înțelegere reciprocă. (Agerpres)
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Semnarea unui aran

jament comercial ro- 
mâno-finlandez

Au trecut peste 4 luni de 
cînd la Paroșeni a sunat gon
gul '-’augural declanșînd pul
sul subteran al celei de-a 8-a 
mine carbonifere a Văii Jiului. 
Aceasta s-a fntîmplat la 1 oc
tombrie 1966, deci la începutul 
ultimului trimestru al anului. 
De atunci, tinerei exploatări 
i-au revenit sarcini precise în 
cadrul planului extractiv al 
bazinului. Cum s-a achita' sec
torul minier Paroșeni de aces
te sarcini ? Iată răspunsul din 
cartea de raport a dispecefu-

iui C.C.V.J. In trimestrul IV 
1966 a acumulat un minus de 
peste 9 000 tone, în prima lu 
nă a anului 1967 are o rămî- 
nere în urmă de .2 205 tone, 
iar piuă la data de 16 februa
rie — 529 tone cărbune.

Mezinul bazinului a avut, 
așadar, Un debut anemic. în
trebarea ce reclamă răspunsul e 
evident: DE CE ? ItinerariuJ 
nostru in căutarea răspunsu
lui a pornit din abatajul fron
tal — unicul abataj al minei.

IntîIn ire 
sărbătorească, 

instructivă
Peste 400 de elevi ai Școlii generale nr. 1 din

Petroșani au participat, recent, la o întîlnire cu 
lucrătorul feroviar Popescu Petru, închinată zilei 
de 16 februarie. Cu acest prilej, tovarășul Po
pescu a expus, în fața școlarilor, conferința 
„Eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din

AGENDA ELECTORALA

In abataj, ofensiva pentru smulgerea fîșiei e în plină desfășurare. Abatajul pune minerii la mari încercări. Stratul are o săritură, o /ntercalație de rocă moale. Vatra Te „umflă" din cauza viiturilor de apă. Tavanul apasă cu putere a- supra stîlpilor hidraulici care sînt intrați aproape pe jumătate în vatră. Deci1, nil e hșOr. Totuși interlocutorii noștri din „linia de atac" a frontului sînt optimiști.— Iese fîșia ?— Fără doar și ppate,..Afirmația este întărită și de șeful de brigadă, un. miner cu vechi state de vrednicie, Marton D’ion isie.— Da, iese fîșia! In această lună, deși am pierdut o fîșie din cauza presiunii, putem spune că (fim demarat mai bine-Brigadierul a venit în abataj, lâ solicitarea conducerii exploatării. în decembrie 1966 Abatajul fusese închis de presiune. Trebuia redeschis. In ianuarie trebuia curmată o altă greutate ce a aținut calea brigăzii : indisciplina. „Aveam oameni adunați din toate părțile — ne declară brigadierul, oameni neserioși care credeau că vor lucra alții în locul

— Să ni se completeze armăturile. Ne-ar trebui stîlpi mai mici. Și știu că la Lupeni sînt asemenea stîlpi ce stau nefolosiți, spune brigadierul. Am mai avea nevoie de împingătoare pneumatice pentru transportor. Avem 3, dar nu funcționează decît unul singur. Solicităm mai mult ajutor din partea mecahicilor.Părerea că abatajul are nevoie de mai mult sprijin de la partea mecanică a fost susținută și de maistrul minier Mihal Dumitru, secretarul- organizației 3e bază din ’ sector. Și mai ales în privința în-' treținerii utilajelor, a eliminării stagnărilor de natură mecanica care sînt încă destul de frecvente. Pentru elucidărea „problemelor" mecanice ne-am adresat maistrului mecanic Molodeț Iosif.— Am lucra altfel dacă am avea tot ce ne trebuie, și în primul rînd piese de schimb. Am cerut de două săptămîni vreo 80 de articole de strictă necesitate, dar deocamdată... așteptăm. Și încă un
Ion DUBEK
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1933 organizate și conduse de Partidul Comunist 
din România '.

Intîlnirea a fost urmată de un montaj literar 
închinat aceluiași eveniment, pregătit de către 
elevii clasei a VIII-a A.

CLR.U.M.P.Unul dinlre lucrătorii de nădejde din secția turnătorie — formatorul Pavel Mircea, de curînd declarat fruntaș In întrecerea socialistă (pentru a treia oară).

întâlniri 
intre candidați 
și alegători

In aceste zile, în circumscripțiile elec
torale comunale din Valea Jiului au Joc 
intîlniri Intre candidații de deputați ai 
F.D.P. și alegători. Pînă in prezent 34 din 
cei 128 de candidați din Cîmpu lui Neag, 
Aninoasa, Banița și Iscroni s-au intîlnit 
cu alegătorii. Cu acest prilej, alegătorii au 
venit cu noi propuneri menite să ducă la 
dezvoltarea și înflorirea comunelor.

Intr-o aimisferă 
(î lumIntîlnirea dintre candidatul de deputat Mar- cu Ioan și alegătorii din circumscripția nr, 13 din comuna Banița, satul Crivadîa, s-a, desfășurat într-o atmosferă de lucru. Alegătorii care au luat cuvîniul s-au re&ufij îndeosebi Ia sarcinile viitoare— In munții din împrejurimi cum est» la Stînea brădet. Comarnic avem pășuni bune — relata alegătorul Tămaș Petru. Pentru întreținerea lor sînt hecesai e ceva fonduri. Dar si noi va trebui să organizăm mai bine acțiunile de întreținere a pășunilor— Avem multe de făcut în domeniul înfrumusețării și gospodăririi comunei — relata Tovarășul Popescu Teodor. Paralel însă cu a- ceasta avem datoria să ne preocupăm de ocrotirea minorilor lipsiți de

suficiente resurse materiale. Propun să se studieze posibilitatea internării într-un cămin a tînărului Avram Gheor- ghe care urmează Școala profesională din Petroșani.
In ureotutiări; 
extinderea 
llaminatnlui poDIitIn intilnirile dintre candidații de deputați și alegători din circumscripțiile electorale nr. 1 și 2 din comuna Iscroni cetățenii au arătat că trebuie extins iluminatul public de la podul metalic de peste Jiu și pînă la sfatul popular d i n comună. S-a propus, de asemenea, construirea unei punți peste Jiu care să deservească locuitorii grupului de case denumit Cătănești.

MATEI VIOREL, șeful secției secretariat a Sfatului popular al orașului Petroșanilor. Metrii de front repartizați nu și-i realizau zile de-a rîndul, iar după salariu, dacă aveam jumătate din efectiv la lucru. De aici vitezele de avansare, presiunea...Acum situația brigăzii s-a redresat. Au fost transferați la noi de la mina Lupeni 10 mineri buni. Din cei indisciplinați o bună parte au fost schimbați. In brigadă s-a încetățenit un spirit pozitiv — dorința de afirmare. Deci, deși în privința efectivului mai sînt „probleme" brigada e pe drumul bun. Dar ce neajunsuri mai are ?
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Salba blocurilor modeme se întinde cft cuprinzi cu ochii în Vulcanul de azi. 
Foto: N. MOLDOVEANU

Contribuția 
gemenilor

Familia lui Racz loan 
din. Vulcan a crescut la 
începutul acestui an cu 
încă doi membri: doi 
gemeni. Cum aceștia 
urmează celorlalți doi 
copii mai mari, mama 
a ■ primit 2 000 lei in
demnizație de naștere. 
Așadar, cei doi gemeni 
și-au adus chiar de la 
început contribuția lor 
la veniturile casei.

Pentru reactivarea 
memorieiA fost prinsă de pa 
tru ori provocînd avor
turi ilegale și tot de 
atitea ori condamnată. 
Ultima condamnare a 
avut-o în 1956 cind a 
primit trei ani închi
soare corecțională. De 
fiecare' dată însă, la 
scurt timp, după ispăși
rea pedepsei, moașa em
pirică Popescu Elena 
din Petroșani își pier
dea memoria, uitînd ac
tele nedemne săvârșite 
de ea. Că așa stau lu
crurile ■ ne-o dovedește

faptul că de curînd Po
pescu Elena a fost prin
să dinnou provocând 
un avort cu metode em
pirice, de data aceasta 
lui Olivedi Etelca din 
Petroșani. Cum însă in
tervenția a avut rezul
tate nefaste asupra „pa
cientei", aceasta a tre
buit transportată de ur
gență la spital, în stare 
gravă. Desig'ur, amân
două complicele nu vo> 
rămâne nepedepsite. Pro
babil însă că „moașei' 
Popesm Elena i se va 
aplica un „tratament" 
mai sever pentru a-i 
reactiva memoria. Să nu 
uite altădată că aseme
nea acte se pedepsesc 
aspru:

„Prietenul" 
de pahar '

Șuba Gheorghe din 
Petrila și Rîpa loan 
s-au cunoscut cu totul 
întîmplător. Și cum 
„cunoștința" . trebuia u- 
dată, cei doi „prieteni" 
au intrat la restauran
tul „Carul cu bere" din 
Petroșani unde au 
tras vîrtos la mă
sea. Apoi s-au mutat

la restaurantul „Tran
silvania" din Petrila. 
Aici insă Rîpa loan n-a 
rezistat bucuriei și a 
căzut „eroic" sub masă 
într-un somn adine. 
Șuba Gheorghe, profi
tând de adinca „medi
tație" a prietenului său, 
l-a buzunărit și a trans
ferat din buzunarul lui 
Ripa în buzunarul său, 
cu intenție nerambursa- 
bilă, 200 lei. Ca să vezi 
ce-ți face prietenul.„ de 
pahar! Ghinion.. A fost 
văzut de alții cum ' își 
ușura prietenul de oca
zie. Recidivist în alte 
asemenea „operații" Șu
ba Gheorghe a fost tri
mis de tribunal pe trei 
ani într-un loc unde să 
mediteze adine asupra 
adevăratei prietenii.

Dintr-un joc 
cu focul

Un accident deosebit 
de grai, s-a petrecut 
miercuri dimineața laRubrică redactată de

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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„BRĂȚARA DE AIR"
Părinții și-au spus 
ultimul cuvînt?

— ȘLEFUITA DE 
PE BĂNCILE ȘCOLII

Ml In sălile de clasă ți în ateliere B Practica — baza 
pregătirii profesionale B Viitorul muncitor — niultiiate- 
ral pregătit B Instructorii și educatorii viitorilor mun
citori B 91 părinții .«răspund** de viitorul copiilor lor

cele douâ școli profesionale — din Petroșani 
ii Lupeni — învață în acest an școlar peste 

170b de elevi-ucenici care se pregătesc pentru di
ferite meserii. In fiecare an industria noastră mi
nieră și energetică primește din Valea Jiului adevă
rate detașamente de muncitori calificați. Și nu o 
dată, conducerile celor două școli au ptlifllt de pe 
meleaguri îndepărtate scrisori de mulțumire 
partea conducerilor uitat întreprinderi

dih
pentru modul

cum și-au educat și instruit elevii, sau de la foști 
elevi care se află azi pe băncile unor școli superioare 
ori în facultăți.

Pentru a cunoaște mai ataămințit cum învață și 
lucrează elevîi-ucenici, cine și cum se ocupă de 
pregătirea lor profesională și de cultură generală, 
dacă dispun de cele mal bune condiții de trai și în
vățătură, am făcut o Vizită în cele două școli profe
sionale. Constatările noastre le vom reda în rîndu- 
rile de mai jos.

In ambele școli profesionale e- xistă comitete de părinți Care colaborează laborios cu conducerile școlilor. De asemenea, mulți părinți vin la școală, discută cil directorii, cu profesorii și diriginții asupra comportării la învățătură și la disciplină a propriilor copii, iau măsurile corespunzătoare atdnci cînd este cazul. Acest lucru este normal și, mai mult, imperios necesar; Printr-o strînsă legătură cu școala, mulți părinți reușesc să în atepte situația pregătirii la un moment dat iiu tocmai 'mulțumitoare a copiilor lor, ajută școala de a da țării muncitori bine calificați.Sint însă și părinți care au o optică îngustă privind ziua de inline a copiilor lor. Ei spun astfel : „Eu mi-am făcut datoria de părinte. L-am crescut și educat pînă acum (afirmație ce poate fi de multe ori pusă sub semnul întrebării). Acum vă interesează. Vi l-am dat la școală, creșteți-1, educați-1, fa- ceti-1 om. Eu nu ihai am timp de el". Cîteva asemenea cazuri autentice ne-a relatat tovarășul

Martin, directorul Grupului școlar minier Petroșani.„Avem cazuri de părinți, mai a- les în familiile dezmembrate, ca- re-și neglijează total copiii. Nu ne putem înțelege cu ei în nici un fel. Ei cred că băieții .'or sînt extrem de cuminți, sau dacă să-i disciplinăm greu e că unii copiii de acasă vor. Avem lacare stă în gazdă la un sătean pentru că mama lui trăiește cu un dm străin". Acest copil nu mai simte dragostea maternă. Ea a fost întinată de sentimente murdare, a fost pătată de imoralitate, de des- frîu.Al ți școlii educan-au avut grija lor cînd au fost mici. Și totuși există metode de educare. Chiar în familie.

numai noi. părinți fși să stea pe Crivadla un
nu-s
Mai 

trimit 
unde 
elev

părinți se plîng conducerii de neputința lor de ă-și liiâi propriii copii. Așa-i dacă

teorieBaza pregătirii profesionale tnuhtitsrultii de mîitie este condiționată astăzi de < alltatea întregului proces ce se desfășoară în sălile de îh laboratoare șl ateliere, în tlca îh producție. Felul cum Școlilor profesionale își vor
instructiV-educativclasă, prac- elevii însuși cunoștințele teoretice necesare ea- lifieârii și îndeletnicirile practice ale meseriei, toate depind, atît de pasiunea și interesul pe care-1 ihanifestă ei în pregătite, cît și de profesării și maiștrii care le transmit tainele meseriei. Acești dornici cunoscători ai viitoarei 

mesefii, cate sînt elevii, încep de aur" din Pășind in absolventul ganerale încă de acum.
cunoscători cafe descoperirea „brățării prithul an de școală, 

școala profesională, celor 8 ani ai 
cepe să-și dea tfebuie să se de pregătirea și-a ales-o. Și flScfire de altfel, începe prin însușirea unui cuantum minim de cunoștințe teoretice, completat o dată cu trecerea anilor de școală.Dorind să aflăm cît mai multe lucruri despre desfășurarea proce
sului insțructiv-edueativ, ne-am ațiresat tovarășului Oerogljci Ion, directorul Școlii profesionale dir. Lupeni.„Pregătirea centăjul de trimestru și mare de corigenți nu sînt nici departe în măsură să ne satisfacă. Aceasta ‘— ne spunea dînsul — datorită faptului că noi vrem Să dăm absolvenți bine pregătiți pentru viață, cU cunoștințe meinice. Colectivul dactlee de aici obțină rezultate de transmitere Vom căuta și pe formăm lă elevi fesiohale trainice, nostihțe temeinice".Din spusele interlocutorului noittu reiese că atît elevii cît și unele cadre didactice n-au depus efortul necesar, pentru ca nivelul de cunoștințe și deprinderi acumulate de elevi să fie conform așteptărilor. S-au analizat rezulta

tele Slabe lă învățătură obținute de unele clase.nătățirii muncii cadrul comisiilor școală, s-au purtat mărginea diferitelor ințifice, s-au analizat lecții de dlrtgihțle.Preocupare pentru rea continuă a nivelului întregu* lui proces instructîv-educativ am întâlnit și la Școala profesională din Petroșani. Și aici se fac eforturi susținute pe lihia instruirii 
tedtwtige a elevilor. Teoria însă își

Școliiseamapreocupe mai mult meseriei pe care această meserie, ca nâre. N. Moldoveanu
gâseȘte utilitatea numai îmbinată armonios cii practică. wdetrt deci cum se face âseâStâ îmbi-

Partea lor
de

T

practică

și uzinele unde tec practica, sfiit repartizați pe lingă muncitori calificați, cei de anul III lucrează ca și muncitori câlificați, pe fișe 
de lucru, sint îndrumați cu competentă de cfltre maiștti care au îndatorirea pregătireaO vizită tuserie ale

In cabinetul de desen
Școlii profesionale
din Petroșani

contribuțiein pregătirea temeinică, multilaterală a acelora care, mîine. vor struni agregate complicate, care vor avea în mîini tehnica cea mai modernă, își aduc o bună parte de contribuție și cadrele didactice — profesorii, profesorii-ingi- neri, maiștrii-instructori.La ambele școli ni s-a vorbit cu plăcere și respect despre activitatea cadrelor didactice. Conștiente de nobila lor misiune, cadrele dactice își fac cu conștiinciozitate datoria. Vin cu regularitate la o- rele de curs, deși mulți ingineri lucrează în întreprinderi, se pregătesc cu sifnț de răspundere pentru ore, se străduiesc să le asigure un nivel de pregătire teoretică cît mai ridicat, dar accesibil elevilor.Notăm doar cîteva nume de cadre didactice care se ocupă cu răbdare și simt de răspundere de pregătirea viitorilor muncitori : Măndoiu Dumitru, Pără- ianu Viorica, Sîrbu Sofronie. Pă- trașcu Mihai, Todor Ioan, . Iăncu Ioan, Faur Gheorghe, Dinescu Alexandru de la Petroșani, Ionesc.ii Constantin. Kiralv Zoltan. Erșek Tiberiu, Harabagiu Petru, Țîmpea Cornel de la Lupeni.

)

profesională, pro- promovați în primul numărul destul de pe
teoretice te- de cadre disc străduiește să bune în munca a cunoștințelor, mal departe să deprinderi pro- să le dăm cu*

In direcția imbii- de predare, metodice discuții' referate mai multe
îndinPe ști-

îmbunătăți

Baza pregătirii profesionale viitorilor muncitori este, fără instruirea practică — a îndoială, instruirea practică — in atelierele școlii și în întreprinderile Văii Jiului. Dar practica se bazează pe cunoștințele teoretice pe care elevii le acumulează 1a orele de curs din școală. Numai după ce au învățat teoretic denumirea diferitelor mașini, și unelte, a diferitelor și operații tehnologice, la executarea diferitelor Instruirea practică înși instruirea teo- după un program riguros respectat. I facȘi de

Oine și cum

utilaje materiale pot trece lucrări, cele două

demonstrative, printre strunguri, menghine, găurit — toate într-o curățenie perfectă — pe viu expli-febrilă de lu- în atelierele din Petro-
controlează instruirea
practică a elevilor

practica în ateliere, de de instruc- duce lipsă.
școli se face, ca retică de altfel, bine întocmit și Elevii din anul atelierele școlii,mașini și materiale, tori pregătiți nu se Școala profesională din Petroșani, de pildă, pregătește muncitori calificați pentru meseriile : electricieni de mină, strungari, lă- câtuși-tnontori, 1 ăcă tuși-construc-tori, electricieni pentru rețele și stații, sudori. Pentru buna lor instruire practică încă din I, școala dispune de patru Mere de lăcătușerie, unul de sini unelte în care se aflăstrunguri, unul de sudură — electrică și oxiacetilenicâ — și unul de forjă. De asemenea, îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice se pot face în condiții optime în laboratoarele de electrotehnică și fizică, în cabinetele de geologie, tehnologia meseriei, exploatări

Elevii 
condiții 
riei cu

favor pfo-

cste baza 
a viitorilor 

se face ea, 
de către Ci-

anul ate- ma- opt

de a se ocupa de lor.prin atelierele de lăcă- Școlii profesionale din Lupeni ne-a permis să facem cunoștință cu elevii a trei clase din anul I. Intr-un decor de exponate și panouri poliZOare. mașini de ordine șielevii experimentau cațiile maiștrilor.Aceeași atmosferă cru am • întîlnit și Școlii profesionale șani.In vederea realizării unui învă- țămînt practic științific, cît mai aproape de cerințele producției, a- telierele, laboratoarele și cabinetele au fost înzestrate în ultimul tinip cu mașini, aparate și utilaje noi. Acestora li se adaugă o serie de unelte, planșe, scheme confecționate de elevii școlilor tocmai pentru înțelegerea mai temeinică a proceselor tehnologice de bricație și utilizare, cu care veni în contact în timpul ducției.Școala profesională din Lupeni a primit pentru atelierul de ma- șini-unelte un ciocan pneumatic pentru forjă de 500 kg, 6 raboteză și un strung. In posesia atelierelor școlii profesionale din Petroșani au intrat în acest an școlar un strung, o freză universală, un generator de sudură electrică, două generatoare de sudură oxiacetilenicâ, patru po- lizoare, diferite unelte.Cu această înzestrare Se poate efectua în condiții optime instruirea practică a elevilor, îneîtsfîrșitul școlii, atunci cînd vor păși pragul producției, să poată face față sarcinilor ce le vor sta îh față.
teminiere, desen, N.T.S.dih anii 11 și III au șl ei bune de îmbinare a teo- praetica în întreprinderile

Intr-adevăr, practica 
pregătirii profesionale 
muncitori. Dar cum 
cum este verificată și 
ne, cum respectă elevii programul
practicii ? Acest capitol poate primi, 
in general, calificativul bine. Prac
tica în atelierele școlii se desfă
șoară în condiții optime, sub per 
manenla și atenta îndrumare a 
maiștrilor instructori. Fiind mai 
mulți elevi în același atelier și. 
mai mult, fiind în școală, ei pot fi 
mai ușor supravegheați, controlați 
și îndrumați. Cu cei din anii II și 
III care faC practica în întreprin
deri trebuie însă mai multă mun
că, trebuie mai multă supraveghe
re și control. Ei sint repartizați pe 
lîngă muncitori calificați, lucrează 
braț la braț cu ei, dar... Unii mun
citori le mai încredințează cîteoda- 
tă lucrări minore, străine de spe
cialitatea pentru care se pregă
tesc, îi pun să le execute diferite 
treburi personale. Majoritatea ele
vilor care sint puși in asemenea 
situații reiuză această practică. Și 
pe bună dreptate. Altora insă le 
place. Le place să nu lucreze, să 
facă tot ce le spune „meșterul", 
ba chiar să mai absenteze citeoda- 
tă de la practică. Și în felul a- 
cesta ei avansează greu în însuși
rea meseriei pe care și-au ales-o 
la intrarea în școală. Alteori gra
ficul de rotație pe meserii nu este 
respectat (uneori și din motive o- 
biective).

Toate aceste aspecte, deși puți
ne la număr, sînt cunoscute de 
conducerile școlilor și acestea iau 
la timp măsurile ce se impun. Con
ducerile școlilor intră în posesia 
acestor deficiențe în practica ele
vilor fie prin reclamațiile ucenici
lor, dar mai ales prin controalele 
ce se efectuează în întreprinderile 
și uzinele în care elevii fac prac
tica. Pentru urmărirea practicii e- 
Xistă in fiecare întreprindere o 
comisie de control formată din in
ginerul șef de secție sau de sector, 
maistrul din întreprindere care răs
punde de practica elevilor și un 
reprezentant al școlii. Constatările 
cu prilejul controalelor efectuate 
sînt trecute intr-un registru și a- 
duse la cunoștința conducerilor 
școlilor. Bineînțeles că și directorii 
școlilor fac de multe ori controlul 
practicii elevilor. In acest control 
intră: frecvența elevilor, respecta
rea graficului de rotație pe mese
rii, dacă elevii au completate fișele 
N.T.S., dacă-și țin la zi caietele de 
practică, dacă flecare lucrează în 
meseria sa etc.

Atît la Lupeni cît și la Petro
șani, aceste comisii de control au 
dat rezultate mulțumitoare. Ele insă 
pot fi mai 
cii elevilor 
buie făcut

buhe. Controlul practi- 
trebuie intensificat, tre
cu mai multă exigență

Dumitru GHEONEA 
Viorel 1EODORESCU
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UN DEBUT ANEMIC 
LA PAROȘENI. De ce?

(Urmare din pag. 1)necaz de care ne izbim la fiecare pas — indisciplina, absențele nemotivate, oameni cu o calificare 
slabă.Despre greutățile părții mecanice ne-a vorbit și inginerul Scro- ban :— N-avem locomotive corespunzătoare. Am fost dotați cu 3 „Die- sele“ vechi, uzate, care se află mai mult în reparație decît în funcțiune. Ne stînjenesc mult și „provizoratele" de la suprafață, lipsa atelierelor pentru repararea utilajelor și uneltelor. Deși la 1 februarie șantierul T.C.M.M. a 
avut al treilea termen pentru predarea atelierelor, nici acesta nu s-a respectat.Despre un alt necaz al minerilor paroșăneni ne-am convins pe viu. La sfîrșitul schimbului, pe rampa culbutorului staționa un șir lung de vagonete pline.— Astea-s toate vagonetele sectorului — ne informează supraveghetorul Hamza Romulus. Toate-s pline. Și silozul de la abataj e

za: absențele nemotivate, îmbolnăvirile.Adevărul e că la Paroșeni disciplina în producție lasă mult de dorit. Ni s-a vorbit de oameni ca Modroi Ilie, Dăbăleanu Ioan, Sirop Alexandru, Simlon loan, Iosiveânu Mihai, Lupu Mihai, Ioana Gheor- ghe, Șoimu Mihai, oameni cu cele mai multe nemotivate. Co lectivul de la Paroșeni încă nu e închegat. Nu s-a imprimat încă o opinie intransigentă împotriva indisciplinei. Sînt dese și cazurile de îmbolnăviri. Nici aceasta nu e de mirare. Baia minei nu funcționează încă; de multe ori, oamenii fac baie cu apă rece. Alții fac baie acasă. Dar, de multe ori, așa cum ies din mină, se duc pe jos pînă la Vulcan sau Lupeni, alții stau în stația de autobuz cîte 30-50 de minute pînă prind o mașină. (Pînă cînd va tolera conducerea I.GU9. această indolență față de muncitorii mineri ?).Adevărul e că nici pentru întărirea disciplinei, nici pentru crea

rea condițiilor necesare muncitorilor mineri nu se acționează cU hotărîre- Conducerea sectorului, organizația de bază și grupă sindicală au sarcini mari în această privință.Mina Paroșeni are de extras în acest an o producție de 80 000 tone cărbune. Sarcinile sectorului cresc în fiecare trimestru. Redresarea activității sectorului reclamă, așadar, o atenție sporită și din partea conducerii E.D.M.N. si chiar a C.C.V.J. K vorba îndeosebi de asigurarea minei cu utilaje corespunzătoare și de efectivele necesare. Soarta realizării sarcinilor minei Paroșeni e condiționată, de asemenea, de predarea cît mai urgenta a construcțiilor auxiliare, a căror întîrziere stin- jenește de pe acum activitatea minei. Cel puțin acum, în ceasul al 12-lea, șantierul T.C.M.M. să se precipite maj mult !Sarcinile bazinului pe anul 1967, reclamă revirimentul și la PaFo- seni !

Poșta redacției
• MARCAU CONSTANTIN, str. Romanilor nr. 3, orașul Vtll- 

cafl. Sîntem de acord să deveniți corespondent al ziarului nost tu. 
Vă rugăm ca într-una din următoarele zile să treceți pe la tt- dacție.• STUPAR IJ MARIN, conducător auto, I.P.I.P. Livezeni. G»n- form prevederilor Codului muncii (art. 63) aveați dreptul la concediu de odihnă din 14 ianuarie 1967, pentru anul în curs.• lin poet Începător a trimis redacției opt poezii intitulate „Vîrsta de foc”, „Dor", „Artă poetică", „Pastel de iarnă", „Incertitudine" etc., semnate Ion Pontalorul. Nu este indicată nici o •- dresă. Autorul este așteptat la redacție pentru a i se răspunde la întrebarea : „dacă sînt pe drumul cel bun sau am rătăcit".• MARIA T., din Petroșani întreabă dacă are dreptul ia suma de 1 000 lei după cea de-a treia naștere, avîtid în vedere că primul copil a fost născut în altă localitate, în urmă Cu 13 ani, și a fost înfiat de o altă familie. întreabă totodată în ce mod poate intra în posesia indemnizației.Așa cum prevede decretul, la stabilirea dreptului de indemnizație se iau in considerație nașterile anterioare, indifereflt cîiid s-au produs, chiar dacă copilul pentru a cărui naștere se solicită indemnizația sau copiii născuți anterior nu se mai află în întreținerea mamei sau nu mai sînt în viață. Pentru obținerea indemnizației, mamele trebuie să se prezinte la oficiul de stare Civilă al sfatului popular în raza căruia își au domiciliul stabil.plin, de asemenea. Asemenea stagnări avem mai în fiecare zi. E defect culbutorul, adică dispozitivul de împingere. A alunecat postamentul instalației din cauza plăcii de beton de slabă calitate. (Executat doar de cîteva luni de șantierul T.C.M.M. !). Stăm noi. stagnează transportul, va sta vreo jumătate de schimb, pînă reparăm instalația, și abatajul.Deci necazuri în abataj, la partea mecanică, necazuri la transport. Mai rămîne un domeniu : pregătirile. De la începutul anului 4s-a acumulat o rămînere în urmă la pregătiri de 287 ml, că avansarea zilnică e de abia de 8 m 1 față de 13 ml cît e preliminat.— Nu știu de unde vom scoate cărbunele după ce terminăm uni

cul nostru abataj — se întreabă cu îngrijorare prim-maistrul Brandt Bernat. Ritmul actual al pregăti- silor ne promite foarte puțin. Și 
e firesc. Doar din 8 locuri de muncă la pregătiri abia avem pla
sate 3. Motivul e simplu : lipsă de efective, de oameni calificați. Am primit asigurări din partea combinatului că vor fi transferate 
la milia noastră 3 brigăzi de pre
gătiri si 20 de oameni pentru a- bataj. Cu greu, 8 mineri pentru a batej ne-a cedat mina Lupeni, în rest... nimic.

Ing. Grosu Aurelian, șeful sectorului condiționează, de asemenea, intrarea în funcțiune a celui de-al doilea abataj frontal (1 aprilie a.c.) de completarea efectivului — atît de muncitori calificați 
cft șl de personal tehnic — maiștri 
minieri.Dar se mai ridică o întrebare : cum este folosit efectivul actual ? Răspunsul e elocvent, dacă luăm în considerare indicele de utilizare a fondului de timp. Acesta se ridică la abia 90 Ia sută. Cau-

NOTĂ

După ei... molozul
Pe strada Cuza Vodă 

din Petroșani au trecut, 
nu de mult, muncitorii 
de la I.11.L. Au făcut 
aici reparafii capitale la 
clădiri. Cind au fost zi
lele cele mai geroase au 
spart pere(ii locuințelor, 
schimbind geamurile 
mici cu altele mai mari.

Cite au avut de în
durat cu frigul, numai 
locatarii o știu! Dar 
s-au consolat gindindu- 
se că la venirea ano-

impului călduros le va 
intra pe fereastră in ca
sa mai mult soare și 
lumină. Probabil că 
muncitorilor l.L.L. care 
au executat lucrarea 
le-a fost teamă că vor 
H uitați prea repede de 
către locatari. Și au lă
sat amintiri în urma 
lor: mormane de mo
loz rezultat din zidăria 
spartă, cărămizi fărămi- 
țate, bolovani etc. A- 
irttnttrtle acestea durea
ză de peste o tudă. Stra
da are un asi-ct dezo

lant. Locuitorii de pe 
Cuza Vodă sînt nevoii î 
să facă acum o adevă
rată cursă cu obstacole 
pentru a ieși în stradă 
sau a intra în casă. 
Cînd vor fi scutiți de 
„plăcerile" acestor a- 
mintiri lăsate in urma 
lor de echipele de te ■ 
parații ale I.E.L.-ului 7

M. BARBU

In fotografie: Strada 
Cuza Vodă după... repa
rațiile capitale efectuate 
de lucrătorii de la I.L.L.

PROGRAM DE RADIO
18 februarie

PROGRAMUL I,: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de dimineață; 5,30 Gimnastică: 5,40 Program muzical de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport ■Buletin meteo-rutier; 6,15 ACTUA LITATEA AGRARĂ; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Emi
siune pentru pionieri: 7,00 RA DIOJURNAL. Sport. Buletin me teo-rutier; 7,15 Cîntă fanfara; 7 3'’ Refrene vesele; 8,00 SUMARI T 
PRESEI: 8,10 Melodii populare. 8.25 MOMENT POETIC; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului : Sinuzitele acute, 9,35 Jocuri populare; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Cînte-e populare de dragoste; 10,30 Emi
siune muzicală pentru școlari; 11,20 Melodii ce străbat lumea; 1145 Cîntă Ștefan Lăzărescu și Stanei 6 Simion; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI Buletin meteorologic; 12,10 Le gendele Olimpului pe scena ii rică; 12,30 Melodii de ieri, intei - preți de azi; 13.15 Poemul simfonic „Sărbătoarea muncii" de Mar țian Negrea; 13,30 Intîlnire eu

melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 Muzică ușoară; 15,00 Din folclorul muzical al popoarelor; 15,20 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova; 17,00 Madrigale: 17,10 OAMENI DE SEA MĂ : MUSSORSKI; 17,40 Muzica 
și poezia; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicaie; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICA, FANTEZIE; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Concert de melodii românești; 20,00 RADIO- GAZETA DE SEARĂ; 20,20 Sport: 20,30 Concei’t de melodii românești (partea a II-a); 21,05 CONCURS . IN INSTANȚĂ : „CAZUL OTILIEI" eroina romanului „Enig
ma Otiliei" de George Câlineseu (partea I): 21,35 La balul de sîm- bătă seara; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin rfieteorologîc; 22,20 Dansul continuă; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
17 februarie

18,00 Pentru cei mici: Ala-Bala.
18,25 Pentru tineretul școlar : Școli și tradiții: 

Vechi școli brașovene.
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul circulației rutiere.
19.30 Atlas folcloric : Depresiunea Oraviței. Pre

zintă : George Deriețeanu.
20,00 Săptăfnîiia.
21,00 Reflector.
21,15 Avanpremiera.
21.30 Teleglob — emisiune de călătorii geogra

fice : „Tailahda".
21.55 Steluțe de zăpadă — emisiune muzical- 

coregrafică.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22.55 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
18 februariePETROȘANI — 7 No

iembrie : Femeile,- Repu
blica: Faust XX, 1O- 
NEA — Minerul : Laguna dorințelor,- 7 Noiem

brie : Fiii „Marii ursoaice",- CRIVIDIA : Noapte pe autostradă; LUPENI 
— Cultural: Cei 7 din Teba.

CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBAM

(Urmare din pag. 1)

Lupeni în blocul B 200, 
apartamentul 77. In timp 
ce părinții Balint loan 
și Lidia se aflau după 
diferite treburi în oraș, 
copilul lor Iosif, in 
Vîrstă de trei ani și ju
mătate, a pus mina pe 
chibrituri. După mai 
multe încercări a dat 
foc la o hîrtie pe care 
a introdus-o sub dula
pul din dormitorul mic 
pentru a vedea dacă se 
mai află acolo o jucă
riei pusă de el măi 
demult. De la hîrtie fo
cul s-a extins la dula
pul cu haine pe care l-a 
mistuit în cîteva minu
te. Speriat, copilul a 
fugit la bucătărie. In 
camera care luase foc 
rămăsese însă bunica 
paralitică și surioara 
lui de trei luni. Tocul 
s-a extins repede în 
cameră. Cu toată inter
venția vecinilor, bătrî- 
ng și. nepoțica nu au 
putut ft salvate mu
rind prin asfixiere.

Atenție, părinți! Nu 
lăsați chibrituri sau alte 
lucruri inflamabile la 
indemîna copiilor. Se 
pot orieînd ivi acci
dente grave.

Poftiți 
fa mustârie

Să mat spună cineva 
că noi nu avem și iar
na mustărie la Petro
șani. Cine nu crede se 
poate convinge, citind o 
firmă mare frumoasă: 
„Mustărie, pastrama, 
must dulce, mici", afla
tă în grădina de vară 
„Parc". Privind-o îți 
vine să fredonezi „E 
toamnă iar...“, „Dac-ar 
fi ce bine-ar fi". Gerul 
care ne pișcă urechile 
ne spune că nu e. Că 
doar firma a rămas de 
astu-toamnă. Probabil 
pentru pavoazare sau 
ca oamenii să nu uite 
că la toamnă se va des
chide din nou mustăria. 
Ce oameni dom’le. Păi 
nu reclama e sufletul 
comerțului ?

S-a scumpit 
la fârîțe...

Despre Holdea Titu 
salariat al I.R.E.H., sec
torul de construcții-mon- 
taj, lotul 4 Valea Jiului, 
cu domiciliul în Lupeni, 
nu se poate spune că

e o mînă spartă. Ține 
omul la bani. Numai că 
uneori ține prea mult. 
Nu-și scoate nici bilet 
de călătorie pe C.F.R. 
Prins fără bilet, orga
nele C.F.R. i-au dat o 
amendă de 37 lei. Hol
dea Titu a luat amen
da în gluma. Dar C.F.R,-UI 
n-a luat-o în glumă. 
După o lună de zile de 
la termenul legal de a- 
chitare a amenzii, a fost 
acționat în judecată. De 
data aceasta nu a mai 
scăpat fără plată: are 
de executat 15 zile în
chisoare contravenționa
lă și achitarea amenzii, 
a majorărilor și a... Ca 
să vezi cum se scum
pește omul la tărîțe...

„Fluturași!" 
nocturni

„A tunat și s-au a- 
dunat“, spune un vechi 
proverb românesc. Așa 
și cu Petrescu Ghebr- 
ghe, Tudortin Gheorghe, 
Muschiciu Iban, Șerban 
Stelian, Epuraș Ioan, 
Boca Aurel, Micu Va- 
sile și Epuraș Mihai, 
toți din Lupeni. A tu
nat și toți acești flutu
rași de noapte s-au a- 
dunat, s-au pus pe chef. 
Apoi au început să tune 
ei în stingă și-n dreap
ta cu înjurături la adre
sa celor dimprejur și 
cu pumni cu adresă 
neașteptată. Nu a scă
pat nici unul care le-a 
intrat în labe. Au în
ceput la restaurantul 
„Progresul", au conti
nuat la „Minerul" și au 
sfîrșit la... miliție. Acum, 
„flutur așilor" nocturni 
li s-au tăiat aripile. Au 
fost puși, la popreală 
intre 3—5 ani, de data 
aceasta pe alese.

Șoferul pictorUna din stațiile auto din cartierul Livezeni. Un grup numeros de persoane așteaptă sosirea autobuzului. Oamenii sînt pregătiți să plece în oraș și sînt îmbtă- cați... tot de oraș. Deodată apare un camion și trece ca un bolid pe Ungă grup. In secundele următoare oamenii erâti „pictați" din cap pînă-n picioare. Cu noroi. Pe șosea erau doar Mitoc ce cîte vrei...Numele „eroUlui" : Zăvoi Ilie, șofer pe „bolidul" care poartă nr. 31 HD 1 655.
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Semnarea unui Aranjament 
comercial româno-finlandezJoi după-amiază ministrul comerțului exterior Gheorghe Cioară a primit pe ministrul afacerilor ex

terne al Finlandei, Ahti Karjalainen, cu care a avut o convorbire cu privire la relațiile comerciale ro- mâno-f inland eze.Cu această ocazie, a avut loc semnarea de către cei doi miniștri a Aranjamentului comercial pe termen lung între Republica Socialistă România și Republica Finlanda, valabil pe perioada 1967- 1970.Aranjamentul prevede o creștere însemnată a schimburilor comerciale și exprimă interesul reciproc 
pentru dezvoltarea cooperării in-

purtătorului de
al Ministerului AfacerilorHANOI 16 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului A- facerilor Externe al R. D. Vietnam a ’făcut miercuri o declarație, în care a arătat că ordinul de suspendare a ostilităților militare pe timp de o săptămînă, dat de F.N.E. din Vietnamul de sud cu prilejul Anului nou lunar, și declarația din 28 ianuarie a ministrului de externe nord-vietnamez, făcută ziaristului W. Burchett, au fost sprijinite de guvernele și popoarele iubitoare de pace din întreaga lume. In fața presiunilor exercitate de opinia publică mondială, S.U.A. au acceptat, aparent — se amintește în declarație — un armistițiu de patru zile, dar în realitate au căutat să folosească orice mijloc pentru a-1 sabota.In continuarea declarației se spune că, „într-o încercare de a liniști și a induce în eroare opinia publică, Statele Unite au recurs la înșelăciunea unei așa-numite „prelungiri temporare a pauzei în bombardamentele împotriva Vietnamului de nord, pentru a aștepta un răspuns din partea Hanoiului". Declarația relevă că acesta a constituit un ultimatum american, care a cerut poporului vietnamez să accepte tratative în condițiile impuse de S.U.A.Amintind că stratagema „prelungirii temporare a pauzei în bombardamente a durat doar două zile", după care președintele Johnson . a anunțat hotărîrea sa „de a relua ostilitățile cu toată amploarea", declarația arată că, în dimineața zilei de 14 februarie, avioanele americane au reînceput a- tacurile împotriva unui mare număr de localități din R. D. Vietnam. Declarația subliniază că reluarea bombardamentelor americane a provocat indignarea guvernelor, politicienilor și popoarelor iubitoare de pace de pe cele cinci continente, inclusiv a unor' pături largi ale poporului american.„In condițiile în care S.U.A. vor șă-si intensifice războiul de agre- ,
OLANDA

Rezultatele definitive 
ale alegerilor legislativeHAGA 16 (Agerpres). — In capitala Olandei au fost date publicității miercuri noaptea rezultatele definitive ale alegerilor legislative desfășurate la 15 februarie. Potrivit datelor furnizate de biroul central de numărătoare a voturilor, situația se prezintă în felul următor : Partidul catolic 42 de locuri față de 50 cîte a avut în vechiul parlament; Partidul socialist — 37 locuri față de 43; Partidul liberal — 17 locuri, cu un loc mai puțin decît la precedentele alegeri, Partidul antirevoluționar — 15 locuri 

dustriale și tehnico-științifice între întreprinderile și organizațiile din cele două țări.La semnare au fost prezenți Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Nicolae Vancea, ambasadorul României în Finlanda, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul A- facerilor Externe, precum și Bjorn- Olof Georg Alholm, ambasadorul Finlandei la București, și persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul afacerilor externe finlandez. (Agerpres)
[pim

Externe al D.D. Manisiune în Vietnam, poporul vietnamez le va da, cu siguranță, un răspuns potrivit. Agresorii sînt acum mai izolați ca oricînd. Dacă nu ascultă de vocea rațiunii, ei vor suferi în mod inevital o în- frîngere umilitoare", se spune în încheierea declarației.
★SAIGON 16 (Agerpres). — Deși comandamentul S.U.A. din Vietnamul de sud a reîntărit paza în regiunile unde se află bazele sale militare, unitățile Frontului Național de Eliberare reușesc sâ pătrundă și să acționeze aproape zilnic împotriva inamicului. Agenția France Presse relevă că, la 15 februarie la numai 20 km nord de baza americană de Ia Cam Ranh, un tren care circula pe linia ce leagă localitățile Nbat Ranh de Phan Ranh a fost puternic avariat, în urma exploziei unei mine.

Sesiunea Parlamentului Kenyei

Cuvîntarea președintelui 
Jomo KenyattaNAIROBI 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la sesiunea de deschidere a Parlamentului Kenyei, președintele Jomo Kenyatta a arătat că recentele măsuri de naționalizare adoptate de Tanzania, după părerea sa, nu vor afecta tratativele privind crearea unei piețe comune între Kenya, Tanzania și Uganda. „Tratativele în legătură cu crearea Pieței comune între cele trei țări au fost încurajatoare și consider că vom ajunge la o înțelegere viabilă în acest domeniu", a spus Kenyatta. Referindu-se la problemele de frontieră, președintele Kenyei a declarat că țara sa nu are în vedere vreo revizuire teritorială, invocînd în sprijinul a- cestei idei rezoluțiile Organizației Unității Africane potrivit cărora 

față de 13 în vechiul parlament; noul partid „Democrații-66“ — 7 locuri; Partidul comunist — 5 locuri cu un Toc mai mult decît la alegerile precedente. Se constată că, spre deosebire de alegerile precedente, atît partidul catolic cît și partidul socialist au suferit cele mai mari pierderi de voturi. Aceste voturi au fost cîștigate în mare parte de noul partid „Demo- crații-66“. care pentru prima oară va trimite deputați în noul parlament.

Acord comercial 
soviefo-iugoslavMOSCOVA 16 (Agerpres). — Intre organizațiile de comerț exterior din U.R.S.S. și Iugoslavia a fost semnat un acord privind schimbul de mărfuri de larg consum pe anul în curs. Valoarea schimbului de mărfuri la care se referă acest acord- se ridică la 23 milioane dolari.
Plenara (. L al Partldoloi r
Munciioreit Soiialin UngarBUDAPESTA 16 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Zoltan Komocsin, secretar al C.C. al P.M.S.U., a prezentat un raport în legătură cu unele probleme internaționale actuale. Bela Biszku, secretar al C.C. al P.M.S.U., a informat pe participanții la plenară despre pregătirile în vederea alegerilor în Adunarea de Stat și în sfaturile locale.Plenara a adoptat, de asemenea, hotărîri în alte probleme de partid.

Un grup de oameni.de știință americani avertizează

Pericolul folosirii armei chimice 
și bacteriologice 
nu se reduce numai la VietnamWASHINGTON 16 (Agerpres). —După apelul adresat de peste 5 0.00 de profesori și oameni de știință americani președintelui Johnson, 

toți membrii organismului trebuie că accepte frontierele moștenite în momentul obținerii independenței. In ceea ce privește sancțiunile adoptate împotriva Rhode- siei, președintele Jomo Kenyatta a fost de părere că acestea și-au dovedit ineficienta și, de aceea, ar trebui făcuți noi pași pentru a se institui un embargo economic e- fectir. capabil să pună capăt regimului rebel de la Salisbury.
In Congresul S.U.A.

A îost prezentat 
pentru drepturileWASHINGTON 16 (Agerpres). Președintele Johnson a prezentat miercuri Congresului un program pentru drepturile civile, cuprinzînd în mare parte recomandările făcute de el încă anul trecut. Sînt prevăzute, între altele, măsuri care ar urma să prevină discriminarea în domeniul locuințelor, a angajărilor în muncă și la selectarea juriilor. El a recunoscut că pretutindeni în S.U.A., și îndeosebi în statele din sud, populația de culoare este supusă unor practici discriminatorii. Referindu-se la violentele ciocniri rasiale de anul trecut și motivînd necesitatea a- doptării unor noi măsuri legislative în apărarea drepturilor civile, Johnson a declarat: „O . ordine

SIRIA

Negocierile cu Iraq Petroleum 
au eșuat din nouDAMASC 16 (Agerpres). — Negocierile care au avut loc la Damasc între membrii guvernului sirian și reprezentanții companiei occidentale Iraq Petroleum au eșuat, a anunțat miercuri seara agenția M.E.N., citind surse oficiale.Consiliul de, administrație al companiei, precizează agenția, a refuzat să accepte un proiect de acord definitiv în cursul săptămî- nii trecute, în urma convorbirilor dintre guvernul sirian și Ch. Dailey, directorul general al I.P.C.Vestea că negocierile pentru soluționarea crizei au eșuat din nou din vina companiei a provocat o vie iritare nu numai la Damasc, ci și în capitala irakiană și libaneză, alte două țări afectate de disputa petrolieră dintre Siria și I.P.C. Totodată. însă, agenția menționează că directorul general al Companiei, Dailey, care a plecat din Beirut spre Londra, a dat asigurări guvernului irakian că pomparea petrolului va fi reluată în cel mult 48 de ore. Graba cu care a fost făcută această decla

în care aceștia cereau încetarea imediată a folosirii gazelor toxice și a altor substanțe chimice în Vietnam, un grup de oameni de știință americani a participat la o conferință de presă. Luînd cuvîntul. profesorul de biochimie John Edsall, de la Universitatea Harward, membru al Academiei naționale de științe, a declarat că pericolul folosirii armei chimice și bacteriologice nu se reduce numai la Vietnam, aceste arme re- prezentînd un pericol deosebit pentru întreaga omenire, iar folosirea lor pe scară largă ar putea duce la o catastrofă. Numeroși vorbitori au condamnat faptul că trupele americane folosesc gaze toxice de luptă pentru a scoate trupele inamice din adăposturile lor, și întreprind apoi bombardamente masive cu avioane de tip „B-52".
un program 
civilepublică echitabilă nu poate fi realizată cu folosirea ciomagului și nici prin menținerea unei rase într-o perpetuă sărăcie.In ce privește programul pentru combaterea discriminării în domeniul locuințelor, președintele preconizează trei etape: prima „voluntară". prevăzută să se desfășoare pe tot parcursul acestui an, a doua „obligatorie", care urmează să se aplice în anul viitor, și, în sfîrșit, a treia „generalizată", începînd din anul 1969. Defalcarea acestui plan în etape reflectă, potrivit comentatorilor, neputința autorităților de a pune capăt, cel puțin pentru moment, practicilor rasiale în domeniul locuințelor. 

rație, ca și plecarea precipitată a lui Dalley la Londra, a fost pusă în legătură cu faptul că guvernul irakian a avertizat anterior compania că dacă aceste negocieri vor eșua, el va adopta măsuri hotă- rîte pentru a asigura transportul petrolului său spre Marea Medite- rană. Prin „măsuri hotărîtoare", apreciază agențiile de presă, s-ar înțelege naționalizarea bunurilor deținute în Irak de compania occidentală.
0 SAIGON. — Numărul 

militarilor americani din Viet- >
namul de sud a ajuns, ia 
sfîrșitul săptămînii trecute, la 
412 000, a anunțat joi coman
damentul S.U.A. de la Saigon. 
Celelalte trupe străine — 
sud-coreene, australiene, neo
zeelandeze și filipineze, care 
sprijină acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, se ridică 
în prezent la 53 000 oameni.

• BUDAPESTA. — Un grup 
de 8 speologi (6 bărbați și 2 
femei) a coborît în dimineața 
zilei de 15 februarie într-una 
din peșterile din Budapesta, 
cu intenția de a petrece 30 
de zile în subteran. Scopul 
experienței constă în explo
rarea unor sectoare necunos
cute ale peșterilor din mun
ții Budei, precum și în obți
nerea unor date medicale cu 
privire la viața îndelungată 
în subteran. Pentru a verifica 
felul cum se poate orienta o- 
tiiul sub pămînf, membrii ex 
pediției n-au luat cu ei nici 
un ceasornic, urmînd să sta
bilească timpul cu ajutorul 
propriilor lor simțuri.

• NEW YORK. — La spi
talul metodist din Houston 
(statul Texas), a fost efectuată., 
o nouă operație pe inimă, im- » 
plîntîndu-se în pieptul pacien
tului o inimă artificiala 
Operația a constat în în
locuirea unei valvule a aor
tei cu o valvulă din mate
rial plastic, în timp ce inima 
artificială a preluat funcț ile 
ventricolului stîng pentru a 
ușura activitatea inimii. Ofi
cialitățile spitalului au făcut 
cunoscut că pacientul se, simte 
bine.

• GENEVA. — Observato
rul astrofizic d-n Berna a a- 
nunțat că astronomul Paul 
Wild a descoperit o nouă co
metă. Ea va fi vizibilă peste 
cîteva zile în emisfera de 
nord prin constelaț'a Came- J 
lopardus.

• ATENA. — Coborîrea 
rapidă a termometrului, care 
în regiunile muntoase a ajun: 
la minus 10 grade, a creat o 
situație neobișnuită în Gre
cia. Ninsoarea continuă de 
luni, iar unele artere princi
pale ale țării au devenit im
practicabile.

• RIO DE JANEIRO. — La 
Belo Horizonte, un tribunal 
militar a început procesul in
tentat unui număr de 568 de 
cetățeni brazilieni, învinuți de 
„activitate subversivă". După 
cum anunță corespondentul 
ziarului „Correio da Manha", 
printre aceștia se află 155 de 
muncitori, 197 de studenți, 40 
de profesori, scriitori, ziariști, 
oameni de artă și cultură.

• CONAW - La Cona
kry au luat sfîrșit convorbi
rile politice iugoslavo-guineene 
prilejuite de vizita »nei de
legații parlamentare iugoslav» 
în această țară. Cu acest pri
lej a fost constatată evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre 
Republica Guineea și R.S.F. Iu
goslavia.
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