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Lucrătorii din comerț trebuie sa satisfacă cerințele ce
lui mai exigent consumator. Sînt obligați să facă acest lu
cru. Viața, etica nouă îi obligă. Comerțul trebuie să se su
pună în permanență juriului pretențios al consumatorilor. 
Cerințele clienților pentru marfa pe care doresc s-o 
cumpere din magazine, cît și pretențiile la o bună deser
vire au crescut și vor crește și mai mult în viitor. Calita
tea produselor expuse în magazine, modul de prezentare 
al acestora în rafturi și vitrine, felul cum vînzătorii răs
pund solicitărilor clienților, toate constituie obiectul unor 
discuții în familii, in rîndul oamenilor. Omul societății noas
tre noi sesizează imediat atît lipsurile cît și promptitu
dinea, modul exemplar de deservire. Cîteva observații, do
leanțe și cerințe ale oamenilor și reversul acestora — expli
cațiile vînzătorilor — le-am notat în urma unui raid prin 
cîteva unități O.C.L. Alimentara și O.C.L. Produse indus
triale din Petrila și Lonea.

„.„Să șteargă sticlele de apă mi
nerală. Ni le dau pline de un 
strat gros de praf“ (Anica P.. cas
nică); „Să nu-mi mai dea drept 
rest covrigi uscați atunci cînd 
cumpăr pline" (Victor F., șofer); 
„Vînzătoarea de ta produse lac
tate stă de vorbă, glumește cu 
unii clienți, face spirite iar noi 
așteptăm" (Dorina T,. profesoară): 
„Să nu tnai vindă băuturi Care se 
consumă aici, transformînd maga- 
zit/ul în circiumă" (Alexandru V., 
miner).

Locul consemnării acestor de-
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ZILEI
• Pentru noile blocuri

In microraionul II din ora
șul Vulcan a fost pus în 
Jtancțitrne un post de trans
formare. In acest fel se va 
îmbunătăți substanțial alimen
tarea cu energie electrică a 
noilor blocuri din microraion.

• Start la construcția 
pavilionului 
administrativ

La Exploatarea minieră din 
Vulcan au început lucrările 
la noul pavilion administrativ.

• Secție de vulcanizare 
la Aninoasa

Ieri s-a deschis Ia Aninoasa 
o secție de vulcanizare (la 
rece) care efectuează lucrări 
pentru populație.

S Un nou tip de canapele
A2I, secția de mobilă a 

I.O.I.L. Petroșani predă comer
țului 20 de canapele' „Diham" 
— rabatabile, executate cu fur
nir de nuc și exotic, tapițate 
cu poliuretan.

• Linie electrică 
pusă sub tensiune

-Astăzi se va pune sub ten
siune — prin grija secției re
țele Valea Jiului a I.R.E.H. —- 
linia electrică aeriană de 6 
kV, în lungime de 400 de me
tri, care leagă postul de trans
formare al noii mine de la Li- 
vezeni cu linia de înaltă ten
siune.

• Punct pentru bobinaj
In cadrul atelierului de me

canică fină al cooperativei 
„Jiul" (Piața Victoriei, din Pe
troșani) a luat ființă un punct 
de bobinaj pentru deservirea 
unităților socialiste si a popu
lației.

Cumpârâtorli 
despre DES

In cadrul unei festivități, care a 
avut loc miercuri la amiază, am
basadorul Franței la București, 
Jean Louis Pons, oferit Biblio
tecii Centrale Universitare cele 
aproape 1 900 volume prezentate în 
cadrul expoziției „Cartea științi
fică și tehnică franceză", deschisă 
recent în Capitală.

Donația de cărți, care urmează să

fie repartizată universităților și 
institutelor politehnice din Bucu
rești, Cluj, Iași, cuprinde' lucrări 
în domeniu! energiei nucleare, ma
tematicii, fizicii, chimiei, agricul
turii, entomologiei, tratate de zoo
logie, biologie, biochimie, precum 
și „Grand Larousse Enciblope- 
dique".

(Agerpres)

In discuția comitetului de partid
RENTABILIZAREA ÎNTREPRINDERII

Recent în cadrul unei ședințe 
lărgite a comitetului de partid 
de la întreprinderea forestieră 
Petroșani, au fost analizate 
perspectivele de rentabilizare 
a unității. Un colectiv de spe
cialiști, după ce va examina 
posibilitățile existente în ca
drul sectoarelor Și exploatări

lor, va prezenta — pînăla Ju- : 
mătatea lunii aprilie — măsuri • 
care să ducă la reducerea, cel > 
puțin la jumătate, a' pierderi
lor planificate pentru acest an. f

Tot cu acest prilej a i fost 
luată hotărîrea ca începîrfn cu î 
anul viitor, întreprinderea Să 
încheie activitatea cu beneficii. <

clarații : Petrila, în fața unității 
nr. 42 O.C.L. Alimentara.

înăuntru, în lipsa șefului maga
zinului, am stat de vorbă cu tov.

șl vlnzatoril 
E D Y I D E
Dădăling Maria : „Toți cer deo
dată; nimeni nu are răbdare sâ 
Stea Ia rînd. Deși sîntem bine a- 
provizionați în permanență, nu 
putem face față solicitărilor nu
mărului mare de cumpărători".

— Și vă mulțumiți să depășiți 
planul zilnic indiferent dacă sa- 
tisfaceți sau nu clienții ? am în
trebat-o pe interlocutoarea noas
tră.

— Meseria de lucrător în co
merț — tn-am convins de mult — es
te foarte grea. Avem și noi lipsu
rile noastre. N-avem magazie pen- 
tew ambalaje. împotriva felului 
cutn servim aici n-am avut decit 
O sesizare, a tov. ing Rusu.

V. T.

(Continuare in pag. a 3-a)
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La I. O. I. L. 
Termoficarea 
atelierului de mobilă

La atelierul de tîmplărie-mobilă din Petro
șani al I.O.I.L. a intrat în probe o centrală de 
termoficare. Prin darea în folosință a acestei 
centrale căldura în atelier va fi sigură și con
stantă. .De asemenea, consumul de combustibil 
va fi mai redus (în loc de 26 tone lemne folosite 
într-o lună pentru încălzirea atelierului, se vor 
consuma 17 tone cărbune); de aici vor rezulta 
economii lunare de 4 790 lei.
.La construirea centralei, I.O.I.L.-U1 a ’folosit 

Și resursele interne; elemenții de calorifer au 
fost confecționați în atelierul întreprinderii, iar 
elemenții cazanului au fost recuperați de la 
unele cazane scoase din uz, - Astfel costul cen
tralei s-a cifrat la numai 98 000 lei în loc de 
200 000 lei cît prevăd normele în vigoare pentru 
o asemenea instalație.

In numărul de azi*
• ESTE ÎNCĂLZIREA CEN

TRALA O PROBLEMĂ NERE
ZOLVABILĂ ?

(pag. 2-3)

O Lucrările colocviului in
ternațional asupra integrării 

.industriilor forestiere —- Dele
gatul României a fost ales 
președinte
• INDONEZIA — Președin

tele Sukarno a predat împu
ternicirile sale generalului Su
harto

S Tentativă de lovitură de 
stat zădărnicită în Irak

(pag. « 4-a)

CONSEMNĂM • AVIZĂM • DEZAPROBĂM
Recunoștință

Szigety Ecaterina din stra
da Cuza Vodă nr. 5 Petro
șani a fost transportată, luna 
trecută, in stare gravă la 
Spitalul unificat din Petro
șani, Suferise o comoție ce
rebrală. Speranțele de sal
vare erau minime. Fără a 
sta mult pe gînduri, medi
cii Schelker Erich șt Țurnă 
Georgeta au acționat cu re
peziciune...

Zilele acestea Szigety Eca
terina a părăsit complet res
tabilită Spitalul. Primul drum 
l-a făcut la noi, la redacție, 
pentru a-și arăta și pe a- 
ceasiă cale recunoștința ei 
față de cei doi medici care 
i-au salvat viața.

Un antrenor 
„original^

Șoferul Banyai Carol de 
la I.C.O. poate că rt-a prac

ticat în viața lui atletismul. 
Asta însă nu l-a împiedicat 
să facă pe antrenorul. Și îri- 
că intr-un mod original. In 
ziua de 13 februarie a. c. în 
jurul orei 18, în timp ce fă
cea cursa Lonea — Petro
șani cu autobuzul 31 HD 
1 637, a trecut val-vîrtej prin 
stația de la Liceul din Lo
nea. Apoi după ce a depășit 
stația cu circa 100 de metri 
a oprit. Cei ce așteptau in 
stafie au rupt-o la fugă du
pă mașină. Dar cînd să zică 
„gata, am ajuns-o“ a zis gata 
și șoferul Banyai Carol. Și 
a pornit din nou mașina 
Călătorii n-au rămas păcă
liți : s-au ales cu un antre
nament la 100 metri plat.

Acum, probabil, pentru că 
conducerea I.C.O. a luat cu
noștință de „calitățile de 
antrenor" ale- șoferului vn 
cauză, o să-l propună pen
tru „primă". Ar fi păcat să 
nu i se răsplătească efortul. 

Magazinul „Au
toservirea" din 
Lupeni oferă ari
cind cumpărăto
rilor mărfurile 

solicitate

Abonament 
de durată

Jurcan Ecaterina a lucrat 
mai bihe de un an de zile 
ca gestionară la oficiul 
P. T. T. R. 1 Petroșani. 
Se ocupa de abonamente la 
ziare. Dar banii, în loc să 
meargă unde erau destinați, 
au ajuns în buzunarul ei. 
Azi cîțiva, mîtne ceva mai 
mulți și suma s-a adunat — 
21 368 lei. Și poate și-ar mai 
fi rotunjit-o în continuare 
dar... contul i-a fost blocat. 
Și întruat tot s-a ocupat ea 
de abonamente, tribunalul 
i-a făcut și ei un abonament. 
Dar unul de durată.

Cu oiștea-n gard
Să mai spună cineva că

Rubrică redactată de
C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. a 2-a)

AGENDA ELECTORALĂ

Candidata 
la sfat cu

Intîlnirile între candi
data de deputați ai 
F.D.P. și alegători con
tinuă să se desfășoare 
în circumscripțiile elec- . 
torale comunale din Va
lea Jiului. In cadrul a- 
cestor intîlniri alegăto
rii de la Iscroni au vor
bit cu mîndrîe' îndrep
tățită despre transfor
mările înnoitoare ce au 
avut loc in comurta în 
anii noștri, au venit' tu "• 
propuneri noi si va- 
Iprgase pentru, dezvolta
rea și înflorirea locali
tăților în care trăiesc.

Ce s-a fâcut și 
ce mai trebuie

Cetățenii din circum
scripția nr. 26 S-au în- 
tîlnit la Școala generală 
de la Surduc cu Vreja 
Ion lui Dumitru, can
didatul lor în alegerile 
de la 5 martie ac. Au 
stat aici de vorbă, ca 
de la om ia om, sfătu- 
indu-se asupra ceea ce 
au realizat în ultimii 
ani și ce mai trebuie 
făcut în viitor.

— Cunoaștem și pre
țuim cu toții inițiativa 
și simțul gospodăresc al 
tovarășului Vreja Ion. 
Pentrți calitățile lui de 
bun gospodar l-am și 
propus candidat de de
putat — a spus tov. Daj 
Nicolae,

Aș propune candida-

alegătorii
tul ui ‘nostru să ' aducă 
la cunoștința, forurilor 
competente, spre' a fi, 
studiate, 
propuneri:

. iluminatului public de 
• la Surduc la școala Sur
duc, montarea de tu
buri de Scurgere din* 
beton la șanțurile de pe 
marginea-drumurilor.

— in Iscnoni..’ avețh 
un cipettiatbgfaf cu 250 
locuri; .0 bibliotecă, mai-'- 
gazine de desfacere a 
produselor alimentate, 
fructelor și zarzavaturi
lor. Mînăria 
este 
de

.
legători. La .multe în
noiri au participat, prin 
acțiuni patriotice, aproa
pe toți locuitorii comu
nei. Pe viitor însă tre
buie să ne îndreptăm 
mai mult atenția spre 
nivelarea terenurilor vi
rane. amenajarea. de 
zone . verzi, întreținerea 
pășunilor, curățirea șan
țurilor și repararea dru
murilor periferice și _ a 
punților de peste Jiu. 

în. intîlnirile avute 
cu candidații de .depu
tați Nica Virgil, Muce
nic Petru și Marcu Du
mitru. alegătorii din 
Dîlja Mică au proptis 
construirea unei școli 
noi pentru clasele I—IV 
Si electrificarea satului.

următoarele 
extinderea.

> însă 
produse 

au relatat

fabrica 
lactate 

alți . â-

CORNEA TITU 
învățător '

Comunistul Florea Constantin, șofer de ctirsă lungă 
la Autobaza T. A. nr. 3 Petroșani' își depășește în 
fiecare lună cu 30—50 la sută sarcinile de plan. 
Fotoreporterul nostru l-a surprins la volan gata de 

plecare într-o cursă la Iași



2 STEAGUL ROȘU

In cel de-al doilea an al 
cincinalului, Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani va 
trebui să producă și să repa
re cu 1$ la sută mai multe 
utilaje decți în anul prece- 
cedent. La îndeplinirea obiec
tivelor uzinei un aport însem
nat îl dau tinerii. Ei formea
ză 60 la sută din efectivul în
treprinderii. Vn număr de 299 
sînt uteciști. Cu toate acestea 
nu întotdeauna lucrările exc
eptate de tineri se încadrau 
în timp, iar calitatea piese
lor executate de ei era pusă 
sub semnul întrebării. Aceasta 
a format obiectul unor ana* 1 
lize și consultații între con
ducerea uzinei, comitetul 
U.T.C., comitetul sindical, sub 
îndrumarea și controlul co
mitatului d« partid,- In urma 
concluziilor trase s-a stabilit 
grpăniiarea di întreceri pe
riodice, pe profesii, a uteeiș- 
tilbr calificați.

țîe. La fel au afirmat fochiștii de 
la centralele termice din cartierul 
„Carpați" și' „Aeroport" Petroșani. 
La două din centralele din aceste 
cartiere am avut ocazia să ne con
vingem personal că, cel puțin di.i 
punct de vedere al granulațlei, 
cărbunele livrat cuprinde încă un 
procent mare de praf sau granule 
sub 10 mm.

Lâ preparația Petrila am discu
tat din nou cu șeful preparației 
această problemă, lată explicați
ile : „E adevărat că în luna ia
nuarie am dat la alocații cărbune 
de proastă calitate. Aceasta din 
cauză că și cărbunele pe care ni-1 
dau exploatările e de o calitate in
ferioară, cu mult șist și de gra
nulație mică. In luna februarie am 
făcut totul ca la alocații să dăm 
cărbune cu granulația prescrisă șr 
cu conținut de cenușă sub procen
tul admis. Subgranulația, are și o 
explicație logică. In siloz, în va
gon, în camion, pe rampă, de cîte 
ori se manevrează, cărbunele se 
separă. Bulgării cad la margini, 
iar praful — sub formă de con — 
rămîne în centrul grămezii. (To
varășul director ne-a demonstrai 
chiar grafic acest proces al se
gregării — N.N.). Deci cine ia de 
la margine obține cărbune mare 
cine ia din centru...".

Am reținut faptul că la prepa
rați® s~e făcut totul pentru îmbu
nătățirea granulației. Chiar totul.

Chiar în aceste zile la 
U.KV.M.P. s-a organizat, sub 
conducerea comitetului U.T.C., 
olimpiada meseriei; o intrt- 
cere practică și teoretică pe 
fote și meserii. In prima fa
ză ce se desfășoară în luna 
aceasta sînt antrenați în în
trecere uteăiștii care lucrează 
tn meseria de strungari; fata 
a doua va fi organizată în 
luna martie pentru lăcătuși; 
iar cea de a treia fază în luna 
aprilie pentrt mtSftia de tur-

Olimpiada
meseriei
nitgr, sugcedîndU-se în cOn- 
tjnuăre alte meșerii.

In ce constă ingeniozitatea 
acestei întreceri ? Cei care 
răspund de desfășurarea în
trecerii Sînt nU numai mem
bri ai comitatului U.T.C. ci 
și, specialiști. Astfel, respon- 
Șabilul de resort, președintele 
Comisiei de întrecere este to
varășa ing. Kilien Claudia, 
ștf secție mecanică; secretarul 
Comitetului U.T.C. tov. Prig 
Constantin de asemenea ingi
ner. Din comisia de urmărire 
a întrecerii mal fac parte și 
alțl ingineri, maiștri, munci
tori fruntași cu vechime în 
meserie.'

Piesele sini executate pi 
baza unui bon de comandă 
fn tare esțe trecută ora înce
perii lucrării și a terminării 
ei, la fiecare piesă dîndu-se 
ngtă pentru calitate. La punc
taj se ține seama și de uiți 
factori: cum își îngrijește tî- 
nărul mașina, ce comportare 
are față de producție și față 
de colegi și altele.

Tinerii meseriași care vor 
întruni baremul de puncte la 
partea practică vor fi supuși 
unui examen teoretic cu su- 
bitete legate de profilul uzi
nei, ăl meseriei. Cei „cort- 
ginți" lă practica întrecerii 
vOr sta mai mult tn otenfla 
secțiilor respective, a comite
tului U.T.C. ajutîndu-i astfel 
și pe aceștia să realizeze pie
se da calitate bună, în timpul 
prevătut, pentru fiecare lu* 
crăre cUnbSclndu-se dinainte 
norma de lucru. Și la partea 
teoretică tinerii sine ajutați; 
tn cursurile de ridicare a ca- 
lifitării sînt cuprinși cu toții.

Tinerii oare se vor Situa 
tn fruntea întrecerii un tor- 
nikn mai lUng sînt propuși 
penirU încadrarea lor tntr-0 
categorie superioară, vor 
binbfiăia de prima de pro
ducție, di premieri din fon
dul de 1 la sUtd și li se Vbr 
fttbrda și alte stimulente- 

...Prima ștafetă a „olimpia
dei" au început-o strungarii 
ii» 2? februarie. Așadar, ăf* 
teutdm primele roade.

P. BRJBSN

W0i~.... .... .

Duminică, la Jieț, în cadrul primei faze a celui de-al VlII-lea 
concurs, și-au dat întîlhire artiștii amatori din Cimpa, Bănița și din 
localitate.

In clișeu : Formația de dansuri din Cimpa exeeutînd un frumos joc 
popular localnic.

...Casâ. noua, comportări vechi
Noul oficiu P.T.T.R. a fost dat 

în folosință. Curioși am' intrat $ă 
vizităm interiorul edificiului, pe- 
scrierea ar fi inutilă; cu siguran
ță puțini sînt cei cărora nu le-a 
produs Satisfacție această nouă per 
Ii tn urbanistica orașului. Dar... 
Atenția ne este atrasă de două 
ghișee alăturate la fel de spațioa
se, elegante, cu două funcționare 
cochete in uniforma albastră cp 
guleraș alb. Și totuși... De n-ar 
exista aparențele!

Veți rămîne poate puțin contra- 
riați de această afirmație, mai a- 
Ies după entuziasmul din primele 
rinduri. Ca să vă convingeți dacă 
remarca noastră este pe deplin 
justificată, vă imităm să asistați 
cîtcva - minute Ia maniera in cura 
servesc cele două funcționară din 
ghișeele amintite.

Sînt două ipostaze ale aceleiași 
virște sau în orice caz foarte a- 
propiate. Prima se răsfrînge in ex
presia prietenească, spontaneitatea
în amabilitatea și grația cu care 
șe adresează solicitanților funcțio
nara primului ghișeu. Pentru că 
șl vorba poate fi grațioasă. Și din
colo de ea gindul. și dincolo de 
gînd toate resorturile care te lea
gă cu lumea. Asta chiar dacă te 
afli după 6—7 ore de serviciu. La 
o asemenea deservire participăm 
și noi cu toate fibrele sensibili
tății noastre. Deoarece există o 
sensibilitate care ne face să in- 
trărp iu rezonanță unii cu alții, să 
ne bucurăm unii de alții și să ne 
comunicăm această bucurie cu sin
ceritate.

Reversul acestei ipostaze îl gă
sim în ghișeul alăturat, în aparen
ță identic cu primul; aceeași uni
formă albastră cu guleraș alb, o

SCRISORI 
DE Li 

CITITORI

Chifla dizgrafiată ?
Fabrica de pîine din Petroșani 

produce, în mod special pentru 
unitățile T.A.P.L chifle în 
grăutste de 50 de grame. 
Fiind servit cu chifle, consumato
rul din restaurant sau bufet nu 
poate reclama o eventuală lipsă 
1$ cantitate... iar bufetierele ar fi 
scutite de efortul de a procura 
pline din alte unități șl nici nu ar 
mai fi nevoite de a tăia nenumă
rate felii și feliuțe (a căror gro
sime și greutate, practic nu este 
reglementată) de franzelă.

De aceea îmi exprim nedumeri
rea de ce nu se găsesc decît ra
reori chifle în restaurantele și bu- 
tețăle din taga orașului Petroșani ?Radu saeșanu

PWoșani 
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tîfiără care ni se pare binevoitoa
re așa cum stă liniștită pe scau
nul ei. Dar- ne întîmpină o figură 
întunecată și necomunicativă, par
că ar aduce cu sine ploaia. Niigic 
din lungul șir de evenimente care 
umplu spațiul poște) nu se răs- 
frîng în ea, sau dacă se răsfring, 
rămîn așa ca Intr-un film abia de
velopat, la negativ, care nu va 
primi niciodată reflexul de lumină 
șl umbră rea].

Se mișcă și reacționează parcă 
«r fi filmată cu încetinitorul. Cînd, 
în fine, după multe insistențe ca
tadicsește să te onoreze cu aten
ția, privește ia tine ca de după o 
apă tulbure. Mișcările 1 se 
scaldă în indiferentă, ca și gîn- 
durlle prm care circulă molcom o 
plictiseală inexplicabilă. Rugată cu

Revenire la an
cheta anterioară

ESTE ÎNCĂLZIREA CENTRALĂ 
0 PROBLEMĂ NEREZOLVABILĂ?

Cu aproape o lună de zile in 
urmă, ziarul nostru a publicat sub 
titlul „Temperatura critică a de
ficiențelor" o Seamă de constatări 
cu privire Ia funcționarea defec
tuoasă a încălzirii centrale în Pe 
tril» și Petroșani. Epau arătate 
atunci drept cauze o seamă de ne
reguli în exploatarea instalațiilor, 
în aprovizionarea cu cărbuni si 
altele. Deși, calendaristic vorbind, 
iarna e pe sfîrșite Iar tempera
tura de afară a crescut cu cîteva 
grade peste zero, problema rămîne 
în actualitate întrucît cauzele ră- 
min cauza și anul acesta și la 
anul, și , în anii viitori. Mai întîi 
cine a fost vizat în ancheta amin
tită și ce răspunsuri am primit Ia 
redacție l Au fost vizate I.L.L., 
C.C.V.J,, preparația Petrila, ad
ministrațiile de clădiri și o seamă 
de locatari. De răspuns au răs
puns doar C.C.V.J. și I.L.L.

Ce ii se imputa de fapt aces
tora ? Combinatului — faptul că 
livrează cărbune de proastă cali
tate și de granulație necorespi.n 
zătoare. Ea data cînd am plecat 
din npu pe urmele anchetei si
tuația părea că s-a schimbat m 
bine, Calitatea cărbunelui adus 
la centralele termice nr. 2, 3, 4 
din Petrila era, fără îndoială, cea 
care trebuia să fie. Granulația la 
fel. Fochiștii însă apun că, în ge
neral, cărbunele continuă să fie de 
proastă calitate și cu aubgranula

CONSEMNAM
AVIZAM
DEZAPROBAM

(Urmare din pag. 1)

proverbul nu-i adevărat. Ci
ne mai are îndoieli să-l în
trebe pe Lupu Aurel din 
Petrila, strada Jiului nr. 1. 
El poate dovedi cu fapte cum 
a nimerit cu oiștea în gard 
și la propriu și la figurat. 
In ziua de 16 februarie, in
tre orele 19—30, in timp ce 
se întorcea cu căruța încăr
cată cu fin, a pățit-o. Afară 
era frig, el înghețat... Așa 
că a intrat la bufet să se 
încălzească. Și după nu știu 
cite pahare (căci nici el nu 
mai știe) a pornit curajos la 
drum- Par în loc să ajungă 
acasă a ajuns cu oiștea in
tr-un gard. Drept pentru ca
re a fost „felicitat" de că- 

‘tre organele de miliție.

insistență să înceapă a-ți rezolva 
problema pentru care ai venit la 
ghișeul poștei, tresare, răspunde 
încet cîteva cuvinte banale sau ri
dică șl coboară umerii. De atîtea 
mișcări mașinale ale umerilor al 
citeodată impresia că te adresezi 
unui pendul.

De ce intr-o Instituție utilitară 
modernă o comportane cu iz stră
vechi, prăfuit ?

Și cazul, spre marele nostru re
gret, nu e unic. Mai există în uni
tățile noastre de deservire figuri 
asemănătoare. Am dori ca rîndurile 
de mai sus să-i facă să tresară, 
șă-și dea seama de realitate și să îi 
determine să se schimbe. Pentru 
că dacă nu te schimbi, dacă îți 
menții aceeași atitudine de dispre
țuire și de indiferență față de se
menii tăi, devii, pur și simplu ca
raghios. Și e o postură de Ioc con
venabilă.

JEANA T.

SPORT
„Cupa orașului București" la 

hochei pe gheață va începe vineri 
pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August". In prima zi 
vor avea loc meciurile; București 
A — București B; Polonia — No
vosibirsk (U.R.S.S.). SîmbătS au 
loc meciurile : București B — No
vosibirsk și București A — Polo
nia, iar duminică întîlnirlle Bucu
rești B .— Polonia și București A 
— Novosibirsk. In fiecare zi pri 
mul meci începe la ora 17, iar cel 
de-al doilea de la 19.

(Agerpres)

★

După cum s-a mai anunțat, în 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni1’ la volei fe
minin echipa Dinamo București 
va întîlni echipa T.S.K.A. Mosco
va. Primul meci va avea Ioc marți, 
28 februarie, de la ora 18 în sala 
Dinamo. Returul este programat 
la 8 mărtie la Moscova.

• *

M0NCHEN 22 (Agerpres). — 
Turneul internațional de handbal 
masculin de la Essen (R.F.G.) a foșt 
ciștigat de echipa Dinamo Bucu
rești, care în finală a dispus cu 
scorul de 10—6 (6—4) de formația 
vest-germană B. S. V. Solingen 98,

*

SOFIA 22 (Agerpres). In cea 
de-a treia zi a turneului de volei 
al Armatelor prietene, ce se des
fășoară la Sofia, echipa Steaua 
București a întîlnit puternica for
mație sovietică T.S.K.A. Moscova 
de care a fost învinsă cu 3—1 
(15—9, 10—15, 15—9, 15—9). Alte 
rezultate: I.egla Vaișovia — Dukla 
Fraga 3—0; Honved Budapesta — 
Iphal Imningun (R.P.D. Coreeană) 
3—1.

tovarășe director ? Cum se explică 
atunci prezența la centralele ter
mice nr. 2 și 4 din Petrila, nr. 4 
și 6 Aeroport, nr. 1 Car
pați a unor grămezi de cărbune 
de ordinul tonelor care nu mai 
poate fi folosit din cauza subgra- 
nulației și a slabei calități ? Cura 
se explică afirmațiile fochiștilor 
că prea puțin s-a îmbunătățit ca
litatea și granulația cărbunelui ? 
N-avem nici un motiv să punem 
la îndoială buna credință a ni
mănui, dar calitatea slabă a căr
bunelui dat pentru alocații e o 
realitate pentru înlăturarea căreia 
preparația n-a făcut încă totul 
Cit despre răspunsul la ancheta 
amintită pe care l-a dat C.C.V.J. 
și pe care tov. ing. Otto Abra
ham, director comercial, și-a pus 
semnătura nu poate fi calificat de
bit ca pură formalitate. „In urma 
sesizării făcute s-au luat măsuri 
corespunzătoare la preparația Pe
trila privind încadrarea sortului 
10-80 mm spălat în limitele de ca
litate admise de STAS". Mulțu
mim de măsurile luate. Atîta vre
me cît realitatea e aceea pe oare 
am văzut-o cu ochii noștri de mai 
multe ori, „măsurile luate" rămîn 
ceea ce sînt : apă de ploaie Si ca 
să încheiem acest capitol al aloca
ției de cărbune e locul să amin
tim aici și despre o altă anchetă a 
noastră intitulată „Un drum cu 
multe bariere — drumul alocației 
de cărbune spre beneficiarii din 
Vulcan". Aici, prin răspunsul pre
parației Coroești, sîntem informați 
că pentru îmbunătățirea granu
lației s-a luat măsura de a nu mai 
amesteca în cărbunele de 10-80 mm 
nici procentul admis de granula- 
ție 0-10 mm. Cu privire la opera
tivitatea cu care sînt serviți bene
ficiarii de alocație ni s-a comu
nicat că restanța de circa 4 000 to
ne cărbune din toamnă a fost

i



SWM03K ROȘU 3

DIN REALIZABILE
INDUSTRIEI

PLUSURI $1 MINUSURI
ÎN ORGANIZAREA ADUNĂRILOR

TELEVIZIUNE
23 jebruartf

GALAȚI. — Specialiștii uzinei de 
utilaj greu „Progresul" din Brăila 
au terminat îmbunătățirea proiec
telor de fabricație la un mare nu
măr de produse. Printre agregatele 
reproiectate se află concasoarele 
de tip 4 a și 6 a, ruloul compre
sor R 12 — veteran al producției 
de mașini a uzinei — excavatorul 
de 0,3 m c și altele. Fiecare nou 
proiect prezintă însemnate avan
taje, atît tehnice cît și economice, 
față de cele vechi. Concasorul, de 
pildă, va fi prevăzut cu un sistem 
de manevrare mult mai simplu și 
mai rapid, și va dispune de o ca
pacitate de lucru 
mare față de cele 
anterior.

de 2—3 ori mai 
ce se fabricau

BACĂU. — La 
mic din Borzești, 
stabilit o nouă rețetă de fabricare 
a clorurii de aluminiu, la care 50 
la sută din caolina folosită ca ma
terie primă este înlocuită cu ar
gilă. Prin aplicarea noii rețete cos
tul produsului se reduce cu 2 000 
lei la tonă. De asemenea, a fost 
studiată posibilitatea înlocuirii a 30 
la sută din cantitatea de alcool e- 
tillc, folosită la fabricarea 
xanului", cu acetaldehidă, 
mult mai eftin și ușor de 
rat. Experimentările făcute 
rezultate foarte bune st au
mat posibilitatea reducerii costului 
„Detoxanului" cu 500 de Iei la tona 
de substanță activă.

Prin aplicarea celor două noi re
țete de fabricație. Combinatul chi
mic din Borzești va realiza econo
mii anuale de peste 6 500 000 lei.

i- (Agerpres)

Combinatul chi- 
cercetătorii au

Organizate temeinic, adunările 
lunare ale grupelor sindicale i on- 
stituie un mijloc important de 
mobilizare a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor la îndeplini
rea sarcinilor- de plan, a> angaja 
mentelor luate în întrecerea socia
listă, un mijloc de participare ac
tivă a membrilor de sindicat la 
conducerea activității economice.

Comitetele sindicatelor de la ex
ploatările miniere Pețrila, Aninoa
sa și Lupeni, sub conducerea di
rectă a organizațiilor de partid, au 
acordat o atenție sporită pregă
tirii și desfășurării adunărilor de 
grupe sindicale. In activitatea aces
tor comitete s-a înrădăcinat bunul 
obicei ca adunările grupelor de 
sindicat să se organizeze cu re
gularitate, manifestîndu-se preocu
pare pentru pregătirea lor. Pe ba
za unor grafice întocmite 
timp, membrii comitetelor 
dicat cum sînt tovarășii 
Dumitru și Negruț loan 
E. M. Lupeni, Tarcea loan
E. M. Aninoasa și alții, sînt repar
tizați pe grupe și sectoare spre a 
ajuta în mod concret birourile de 
grupă sindicală în pregătirea adu
nărilor lunare.

Importanța și rolul adunărilor 
lunare ale grupelor sindicale în 
îmbunătățirea activității econo
mice, nu este însă suficient de în
țeleasă de către comitetele sindi
catelor de la I. E. Paroșeni, Ener- 
go-construcții, D.R.T.A. și Grupul II 
construcții. Așa se explică faptul 
că au fost cazuri cînd două-trei 
luni Ia unele grupe sindicale nu 
au avut loc adunări. Avem de a- 
semenea, organizatori de grupă 
cum sînt tov. Buretea Dumitru și 
Ciulea Nicolae de Ia E. M. Vul
can, Ciondoiu Ioan de la șantie
rul Vulcan și alții care prezintă 
în adunări materiale slabe, lipsite 
de conținut care nu pot
bază de discuții. Calitatea slabă a 
materialelor prezentate îsi găsește 
explicația în faptul că uneori or
ganizatorii acestor grupe muncesc 
în mod sectar, nu antrenează în
tregul birou al grupei sindicale la 
pregătirea adunărilor.

Sînt cazuri cjnd unii maiștri ca 
tovarășii Costea Zahariy și Dezve- 
litu Virgil de la E. M. Aninoasa. 
ing. Cosa Dumitru de la I. E. Pa- 
roșeni, Maier Iosif și Gîrbovan Va- 
sile de la preparația Petrila și al
ții, subapreciază rolul și impor
tanța adunărilor de grupă, întoc
mesc materiale de o slabă calita
te, fără un conținut i analitic. Ne
gativ este și faptul că unele cadre 
din conducerea 
relor 
șeful
E. M.
cipă
rile de grupă sindicală. In

de mirare că o 
bune ridicate 
în consfătuiri

dis
cs-
Pe 
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ca ing- 
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secțiilor, sectoa- 
Stojenescu 

II ’ de 
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parti-
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„Deto- 
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au dat 
confir-

PITEȘTI. — La unitatea care pro
duce făină din lemn din cadrul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului Pitești, s-a terminat îna
inte de termen montajul utilajelor 
de bază ale liniilor tehnologice.

Pînă în prezent, aici s-au execu
tat peste 80 la sută din volumul 
lucrărilor 
ceea ce 
intre în 
lnte de

de construcțil-montaj, 
va permite ca fabrica să 
producție cu trei luni fna- 
termenul planificat.

(Agerpres)

mult diminuată (la circa 1000 to
ne), iar împotriva șoferilor indis- 
ciplinați s-au luat măsuri disci
plinare. Celelalte unități vizate 
pentru nereguli în acea anchetă, 
T.C.M.M., mina Vulcan etc., încă 
n-au găsit timp să răspundă; și nici 
să ia măsurile necesare de îndrep
tare a situației,

Pe cel de-al 
care l-am primit la sesizările 
rului îl vom comenta tot 
prisma constatărilor noastre 
pe teren din ultimele zile.

I.L.L. nu se disculpă de lipsurile 
generate de indisciplina persona
lului de exploatare de la centra
lele termice. „Indisciplina — răs
punde conducerea I.L.L. — a pro
vocat desfacerea contractului de 
muncă a doi oameni, schimbarea 
din funcție a altora". Și cu asta 
nu se mai produc acte de indisci
plină ? La data de 20 februarie, la 
ora 17, în centrala termică nr. 4 
din Aeroport nu era prezent decîț 
un singur necalificat. Fochistul era 
plecat „la medic", nu se știe de 
cîtă vreme, iar ajutorul — plecat 
la mașă- Două blocuri aveau de Ia 
ora 16 la 17,30 program de apă 
caldă, dar n-au primit-o. Tovarășii 
din conducerea I.L.L. ne-an răspuns 
la acest fapt: „Le vom desface 
contractul de muncă". Dar taxele 
pe care 80 de familii le vor plăti 
pentru apă caldă fără s-o aibă ? 
Dar combustibilul care s-a consu-

doilea răspuns pe 
zia- 

prin 
de

Problema încalzirM

din 
de sin- 
Andrei 
de la 
de îa

nea condiții nu e 
serie de propuneri 
de către muncitori 
rămîn nerezolvate.

Comitetele sindicatelor trebuie

să acorde o atenție deosebită 
cutării în adunările lunare a 
lor mai stringente probleme 
care le reclamă producția în 
ția, sectorul sau schimbul respec
tiv. Membrii comitetelor, reparti
zați pe grupe, să îndrume cp nai 
multă competență birourile de 
grupă în activitatea lor pentru 
pregătirea și desfășurarea în bu
ne condlțiuni a adunărilor lunare, 

îndrumate de organele și orga
nizațiile de partid, comitetele sin
dicatelor trebuie 
adunările lunare 
dicale 
modul 
nerile 
riior anțerioare.

să se facă 
cum s-au 

făcute cu

să vegheze ca în 
ale grupelor fin- 
informări privind 

rezolvat propu- 
prilejul dezbate-

PAULVOINIC
Activist al Consiliului local sindical

Petroșani

18,00 Pentru cei mici. Filmul 1 Gi- 
ne-i de vină ?

18.20 Studioul pionierilor.
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Buletinul meteorologic.
19,23 „Mult e dulbe fi frumoasă" 

— emisiune de limbă româ
nă contemporană. Prezintă 
conf. dr. Florica Dimitrescu.

19,35 Călătorii geografice. Călăto
ria căpitanului Cook II),

20,00 Enigmele peșterilor. Conti
nuatorii lui Emil RacQViță 
în dezvoltarea biospeologiei 
românești.

20.20 Studioul muzical.
21,00 Filmul artistic: „Femeia ne

cunoscută" — producție a 
studiourilor din R.A.U.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO

crea o

mat fără vreun folos, de la ora 16 
la ora 17,30, pentru apă caldă cr- 
ne-1 va suporta ? Tot locatarii ca
re n-au avut parte de ea ? In an
cheta noastră mai sesizam că 
condițiile de muncă în centrale 
sînt grele și că pentru aceasta nu 
se dă nici antidot și nici spor de 
gaze. Determinările de mediu fă
cute de Inspectoratul de stat pen
tru protecția muncii zilele trecute, 
arată că muncitorii de la centrale 
au dreptul la spor de gaze și an
tidot și în consecință le vor primi.

I.L.L. acuză, în răspunsul amin
tit, pe locatari pentru faptul eă-și 
iau apă caldă menajeră din re
țeaua de încălzire centrală. Aceas
ta produce mari greutăți în ex
ploatare 
ieste de 
înlocuită 
sum de
chistul de la centrala nr, 2 din pe
trila ne spunea același lucru. „Mai 
mulți locatari au fost prinși asu
pra faptului, cu robinete de go
lire instalate la radiator. Dar deși 
acest lucru e cunoscut de organele 
în drept nu s-a luat nici o măsură 
împotriva lor". Un lucru 
Și locatarul contribuie la 
tățirea încălzirii. Nu însă 
ca acei de care vorbeam
sau pe care i-am denumit în 
cheta trecută „răi de plată"

■ La ce concluzii trebuie sg 
ajungă ?

deoarece instalația se go- 
apă caldă care tr^bpie 
cu apă rece. De aici con- 
combustibil în plus, Fo-

e cert, 
îmbunn- 
lo-atari 
mai ȘllS 

an

se

centrale poate fi soluționată. Direc
țiile în care se poate acționa sînt: îmbunătățirea necondi
ționată a calității și granulației cărbunelui; instaurarea unei 
discipline ferme Ia personalul 
neîntîrziată a debitelor de 
avea și căldură în casă și 
încălzire. Dar, încă a dată 
tea sînt realizabile pe plan 
tăm din afară.

de exploatare; lichidarea 
la locatari. In felul acesta vom 
un preț de cost mai scăzut la 
ținem să subliniem, toate aces- 
local și nu trebuie să le aștep-

Ion CIOCLEI 
și 

Dumitru GHEON’EA

Cumpărătorii și vînzătorii 
despre DESERVIRE

(Urmare din pag. 1)

24 februarie
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Ne-am interesat de răspunsul fo
rului superior la acea sesizare. 
El este formulat în felul urmă
tor : „Afirmația, privind faptul 
că vînzătoarele de aici stau de 
vorbă prea mult, pare neverosi
milă, avînd în vedere că planul 
zilnic e depășit de două ori. To
tuși le vom atrage atenția" (I).

Considerăm că răspunsul respec
tiv e neconcludent. Pentru cp fiipd 
cel mai mare magazin din Pe
trila, așezat în noul centru al ora
șului, și- avînd raioane suplimen
tare de pline și produse lactate, 
depășirea planului zilnic este nor
mală. 1 
șește în 
poate fi 
se vede, 
coperită 
pășire a

Despre 
„Textila" 
zătoarele 
Veres M. și Merca Ana te reped, 
nu sînt dispuse să servească în
totdeauna" (Constantin V„ mi
ner); „Servesc pe toane. Dacă nu
mai puțin stai să te gîndești ce 
să cumperi, te iau tare. Cumperi 
sau nu cumperi ?" (Mișu Ci, elev); 
„Deabia se mișcă" (Vasile H., elev).

La unitatea nr. 67 „Metalo-chi- 
mice" Lonea : „Din aproximativ 
500 de oameni care pășesc zilnic 
pragul magazinului 20-30 nu cum
pără nimic. Aceștia sînt ne-

Dar dacă planul se depă- 
i permanență, zi de zi, mai 

el stimulativ ? După cum 
proasta deservire este a- 
prin această ■ zilnică de- 
planului.
deservirea în magazinul 
l.onea am aflat : „Vin
de la raionul tricotaje,

mulțumiți din cauza deservirii. Ei 
solicită lucruri pe care nu le avem 
în cantități -suficiente ca : mașini 
de gătit, servicii de masă de por
țelan și faianță, tablă neagră" •— 
ne «bune gestionara Achim Sofia.

„Sîntem deserviți corect și re
pede. Nu găsim însă mereu ce ne 
trebuie" (Piroșca V„ casnică); „în
totdeauna am fost mulțumită de 
modul în care sînt servită aici" 
(.Ivan C., casnică).

In fața unității vecine, „Ali
mentara" nr. 31 Lonea notăm ur
mătoarele aprecieri : „Ne măsoară 
foarte bine marfa- Ia, cîntar" (Gre- 
cea M., casnică); „Nimeni nu are 
ce spune de magazinul ăsta. Deși 
locuiesc în colonia de sus și avem 
și acolo magazin alimentar, mă 
aprovizionez doar de la acest ma
gazin" (Chința M., casnică); „Dacă 
peste toț ar fi ca aici..." (Savu M„ 
miner).

Intr-adevăr „Dac-ar 
ar fi !" — vorba 
cînd ne gîndim 
să fie in toate 
ciale.

Domeniul de 
gat este foarte
poate constitui sursa 
ample.

Sondajul făcut de 
Am selecționat doar
din rîndul cumpărătorilor 
zătorilor pe care le-am, consemnat 
în rîndurile de față, 
cluziile în seama t 
tenți de la O.C.L.

fi, ce bine 
cîntecului. Și 

că așa ar trpbui 
unitățile comer-

activitațe investi- 
vast și variat. El 

unei anchete

noi e parțial, 
cîteva păreri 

și vîn-

Noi complexe turistice
PLOIEȘTI. — 

nic-Prahova, în 
ta apropiere a 
cutelor băi de sare, 
îiiceput

La Slă- 
imedia- 
cunos- 

a
organizarea 

șantierului pentru con
struirea unui complex 
turistic. Acesta va cu
prinde un hotel, restau-

rant, cofetărie și alte 
unități. Pentru poseso
rii de autoturisme vor 
fi amenajate spații de 
parcare, prevăzute cu 
ateliere pentru întreți
nere, La km 81, lînyîl 
Băicoi, pe șoseaua na-' 
țională București —

. Lăsăm con- 
celor compe-

a început ait.e- 
unui motel.

Brașov, 
najarea
Alte complexe turistice 
vor fi ridicate la Plo
iești, Sinaia, pe văile 
Buzăului, Țeleajenuliii 
și Ifllomitei.

PROGRAMUL I : 6,25 Program
muzical de dimineață; 6,45 Emisiu
ne pentru pionieri; 7,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteo-rutieri 
7,15 In ritm de vals,- 7,30 Melodiile 
dimineții; 8,00 Sumarul preset; 8,10 
Emisiune de folclor; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Muzică populară interpretată 
de fluierașul Silvestru Lungoci; 
10,00 Buletin de știri; 10,15 Inter
pret de muzică populară: Ana Is
pas și Florentin Iosif; 10,30 Emi
siune muzicală pentru școlari; 10,55 
Recital Zenaida Pally și Octav E- 
nigărescu; 11,20 Dialog pe teme 
coregrafice; 11,35 Duete vocale: 
frații Mentzel; 11,45 Cîntece de 
dragoste; 12,00 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic; 12,10 Concert 
din operete; 12,45 Cîntă formațiile 
"dirijate de Edmond Deda Și Werner 
Miiller; 13,00 Poemul simfonic „Nar
cise" și Scherzo de Ion Nona Ot- 
tescu; 13,30 Iutîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 Buletin de știri; Buletin me- 
teo-rutier; 14,08 Muzică ușoară; 
15,00 Din muzica popoarelor,- 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorolo
gici 16,15 Melodii de Nicolae Kir- 
culescu; 16,30 O poveste pentru 
voi, copii; 16,40 „Pămînt al patriei 
Iubite" — program de cîntece,- 16,50 
Studioul tinărului interpret; 17,10 
In slujba patriei; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,15 
Muzică 
pozion.
samblul 
melodie
19,30 Melodia zilei : 
Aurel Manolache; 19,35 Concert de 
melodii românești; 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Concert de me
lodii românești (partea a II-a); 21,05 
Atențiune, părinți I; 21,20 Muzică 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. SpoTt. Bu
letin meteorologic; 22,20 Viața de 
concert a Capitalei/ 22,45 Cîtțtă co
rul „Madrigal" dirijat de Marin 
Constantin; 23,00 Muzică ușoară; 
23,52 Buletin de știri.

de operă,- 18,40 Radiosim- 
Familia și locul ei în am 
relațiilor sociale; 19,00 O 
pe adresa dumneavoastră!

„Ninge" de

(Agerpres)

Foțo :
D. GOANȚĂ

I 
I
I 
I
I
I 
I
I

Temperatura 
scăzută ca si la- 
sarea serii îi de 
termină pe loca
tarii din noile 
blocuri ale car
tierului Aeroport 
să se grăbească 
spre apartamen
tele confortabile 
tn care locuiesc.

Or' <
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Lucrările colocviului internațional 
asupra integrării industriilor forestiere

Delegatul României a fost ales președinte
GENEVA 22. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : 

La Geneva se desfășoară lucrărils colocviului internațional asupra inte
grării industriilor forestiere, organizat de Comisia Economică O.N.U. 
pentru Europa. Vor fi dezbătute cn acest prilej aspectele tehnice și e- 
conomice privind cooperarea, specializarea și organizarea prelucrării 
lemnului în complexe industriale.

Participanții, reprezentînd fi-J de țări, au ales ca președinte al co
locviului pe delegatul român, irig Nicolae Dumitrescu, director adjunct 
al Institutului de cercetări forestiere, iar ca vicepreședinte pe Gerard 
Sa băile (Franța).

S-B A-= Se caută un nou candidat 
pentru „Casa Albă“ din Saigon
WASHINGTON 22 (Aperpres). — 

„Alegerile prezidențiale" progra
mate pentru vara anului 1967 în 
Vietnamul de sud. ridică probleme 
în fața oficialităților de la Was
hington în legătură cu pregătirea

Interviul luat președintelui Columbiei 
de ziarul „Pravda

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Zia
rul „Pravda" din 22 februarie pu
blică interviul luat de corespon
dentul său președintelui Columbiei, 
Carlos Lleras Restrepo. O mare 
parte a interviului a fost consa
crată problemelor legate de rela
țiile. externe ale Columbiei și ce
lor mai importante probleme eco
nomice ale țării.

Referindu-se la unele probleme 
economice externe ale țării, pre
ședintele Columbiei a subliniat că 
limitarea comerțului exterior al ță
rii îngustează și frînează dezvol
tarea ei economică. Noi, a conți 
nuat el, trebuie să sporim vclu-

Agresiune portugheză 
împotriva Congoului 
(Kinshasa)

ALGER 22. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Pos
tul de radio Kinshasa a anunțat 
marți că armata colonială portu
gheză s-a dedat în ultima vreme 
la un adevărat masacru la fron
tiera dintre Congo (Kinshasa) și 
Angola. Violînd frontiera, trupele 
colonialiste au atacat cîteva sate 
congoleze ucigînd 37 de persoane 
(bărbați, femei, copii). Totodată, 
atacanții au răpit 75 de congolezi 
pe care i-au transferat în Angola. 

opiniei publice americane, ■ în ve
derea găsirii unui candidat pen
tru „Casa Albă" din Saigon In 
ultimii doi ani. Statele Unite au 
promis să aducă în Vietnamul de 
sud o „conducere" civilă. Cu toa
te acestea, ziarele americane men
ționează că pentru continuarea 
războiului la Saigon trebuie ales 
ca președinte un militar. Cores
pondentul din Saigon al ziarului 
„Washington Post'* anunță că 
săptămîna aceasta un număr de 
zece generali din junta * militară 
de la Saigon au început deja con
sultările. în vederea, stabilirii unui 
candidat militar la postul de pre
ședinte. Observatorii politici ame
ricani sînt de părere că princi
palii candidați sînt : actualul pre
mier. generalul Ky, și șeful sta
tului. Nguyen Van Thieu. Dar orice 
ar hotărî junta militară, ultimul 
cuvînt îl are Washingtonul Zia
rul „Washington Post", citind , sur
se oficiale de Ia Saigon, serie că 
părerea americanilor va Drecum- 
păni în alegerea candidatului Ast
fel, viitorul „ales" în postul de 
președinte al Vietnamului de sud 
va fi din nou un om al Statelor 
Unite care să rămînă obligat gu
vernului american.

mul comerțului exterior si să-1 di
versificăm.

In relațiile noastre cu țările so
cialiste, a continuat Carlos Lleras. 
noi trebuie să căutăm forme și 
idei noi. El a ‘subliniat că în pre
zent calea spre lărgirea colabo
rării economice dintre țara lui 
și țările socialiste este deschisă.

• WASHINGTON Comisia 
senatorială pentru problemele 
forțelor armate ale S.U.A. a 
dat publicității un raport în 
care se arată că nu au existat 
instrucțiuni pentru prevenirea 
incendiilor în cabinele spația
le experimentale de la baza 
militară din Brooks (Texas). 
Comisia a analizat cauzele in
cendiului de la 31 ianuarie, 
izbucnit la bordul unei cabine 
spațiale și a criticat faptul că 
nu a existat un dispozitiv de 
supraveghere a cabinelor cu 
ajutorul televiziunii.

• SALISBURY. Premierul 
guvernului rasist la Salisbury, 
Ian Smith, a anunțat marți, în 
Adunarea Națională, că în cu- 
rînd va fi formată o comisie 
însărcinată să elaboreze vi
itoarea constituție a țării. Ian 
Smith a declarat că viitoarea

INDONEZIA

Președintele Sukarno 
a predat împuternicirile 
sale generalului 
Suharto

DJAKARTA 22 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că mi
nistrul informațiilor al Indoneziei, 
Mohammed Diah, a dat citire, mier
curi, la postul de radio Djakarta, 
textului unei declarații a președin
telui Sukarno, semnată la 20 fe
bruarie, ■ prin care acesta anunță 
că transferă puterile guvernamen
tale, fără nici o rezervă, genera
lului Șuharto în conformitate cu 
o rezoluție în acest sens a Con
gresului consultativ popular.

Generalul Suharto — se arată în 
declarație — va raporta președin
telui despre punerea în aplicare a 
acestei hotărîri, de fiecare dată 
cînd va considera necesar.

Crearea unui „Consiliu 
de securitate interanherioan“

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
La Buenos Aires s-a anunțat că 
în cursul lucrărilor conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale O.S.A. s-a hotărît 
crearea unui „Consiliu de securi
tate interamericari". Acest orga
nism va fi alcătuit din Consiliul 
permanent, provenit din actualul 
Consiliu al O.S.A., și o comisie de 
„reglementare pașnică", însărcina-

Anchetă secretă asupra amestecului
C.I.A. în viața universitară
WASHINGTON 22 

(Agerpr,es). — Subco
mitetul Senatului 
S.V.A. pentru serviciile 
forțelor armate a în
ceput marți să exami
neze, în ședințe se- 
prete, activitatea Agen
ției centrale de inves
tigații (C.I.A.) ca ur
mare a scandalului de
clanșat prin dezvălui
rea relațiilor existente 
intre spionajul ameri
can și Asociația națio
nală a studenților din 
S.U.A. Primul a fost 
audiat directorul C.I.A., 
Richard Helms. Purtă
torul de cuvînt al De
partamentului de stat 
a anunțat că subsecre

tarul de stat, Nicholas 
Katzenbach, și-a amî- 
nat turneul pe care 
trebuia să-l efectueze 
în Africa începînd de 
la 12 martie, deoarece 
a fost însărcinat de 
președintele Johnson 
să ancheteze relațiile 
dintre C.I.A. și unele 
organizații studențești 
americane.

Dezvăluirile privind 
amestecul spionajului 
american în viața u- 
niversitară din S.U.A., 
precum și din a' 
continuă să prilejuias- 
că numeroase luări de 
poziție critice. Vicepre

constituție va scoate complet 
Rhodesia de sub controlul co
roanei britanice.

• NEW ORLEANS. David 
Ferrie, unul din personajele 
al cărui nume a fost mențio
nat în ancheta întreprinsă de 
procurorul districtului Orleans, 
Jim Garrison, în legătură cu 
asasinarea președintelui Ken
nedy, a fost găsit miercuri 
mort, în apartamentul său. 
Poliția din New Orleans a 
afirmat că „ar putea fi vorba 
de o sinucidere".

• CAIRO. „Arabia Saudită 
se pregătește să ocupe protec
toratul Hadramaut, pentru a-i 
anexa după ce trupele brita
nice vor fi retrase anul viitor 
din această regiune" — a de

Tentativă de lovitură de stat 
zădărnicită In Irak

CAIRO 22 (Agerpres). — Agen
ția United Press International, re- 
luînd știri transmise de agenția 
M.E.N. din surse bine informate 
din Bagdad, informează că autori
tățile din Irak au descoperit și li
chidat o tentativă de lovitură de 
stat împotriva guvernului irakian. 
In relatarea agenției se apreciază

Guvernul maltez a acceptat 
propunerea Angliei

. LA VALLETTA 22 (Agerpres). — 
Premierul Maltei, George Borg 
Olivier, a anunțat marți seara în 
Parlament că guvernul maltez a 
acceptat propunerea Angliei pri
vind inițierea unor tratative la 
nivel înalt, în vederea rezolvării 
disputei provocate de hotărîrea 
guvernului britanic de a reduce 
efectivele trupelor sale staționate 

tă cu bunele oficii, în vederea re
glementării diferendelor dintre 
state. In problema reducerii arma
mentelor, miniștrii de externe au 
adoptat o formulă prin care „dife
rite guverne, ținînd seama de im
portanța investițiilor cerute . de 
dezvoltarea economică și socială, 
sînt de acord să evite cheltuielile 
militare inutile".

ședintele S.U.A., Hu
bert Humphrey, a de
clarat că ultimii 15 arți 
în care C.I.A. a sub
venționat Asociația na
țională a studenților 
„reprezintă vremurile 
cele mai întunecate 
ale guvernului nostru 
în domeniul politicii 
publice". La rîndul 
său, John Gardner, 
membru al Comisiei 
de anchetă constituită 
de președintele John
son, a declarat că „a 
fost o greșeală din 
partea C.I.A. să se a- 
mestece în acoperirea 
unor activități legate 
de domeniul educa
ției".

clarat marți Abdel Kawee 
Mackawee, secretar general al 
Frontului de eliberare al su
dului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.). El a relevat că, 
in prezent, membri ai unor 
triburi sînt instruiți la o ta
bără specială de ia Najran, in 
Arabia Saudită. Membrii aces
tor triburi urmează să fie ata
șați unor trupe mercenare pen
tru invadarea teritoriului.

• PRAGA. Agenția C.T.K, 
anunță că in Cehoslovacia 
bîntuie un puternic uragan. 
Viteza vîntului a atins la 
Fraga 100 km pe oră, la Plzen 
— 130 km, iar in nordul Ce
hiei — 170 km. Vîntul smul
ge acoperișurile și copacii. In 
cîteva localități au fost ava
riate liniile de înaltă tensiu
ne. Pretutindeni se iau măsuri 
urgente pentru lichidarea con

că există o strînsă legătură între 
această tentativă și refuzul lui 
Iraq Petroleum Company de a 
achita redevențele guvernu
lui irakian, și că autorii ten
tativei de lovitură de stat au fost 
sprijiniți de suveranul Feisal al 
Arabiei Saudite și de regele Hus
sein al Iordaniei.

în Malta. El a adăugat că în cu- 
rînd va pleca la Londra.

Cercurile oficiale londoneze de
clară că, în ciuda schimbării ati
tudinii premierul maltez, este în
că greu de prevăzut rezultatul tra
tativelor maltezo-britanice care 

avor avea loc. In cazul cînd aces
tea nu se vor solda cu un rezul
tat pozitiv, urmează să fie pusă 
în aplicare hotărîrea guvernului 
Maltei de a retrage trupelor bri
tanice toate drepturile și privile
giile de care beneficiază îp pre
zent.

TRATATIVE
COMERCIALE 
SOVIETO-IRANIENE

MOSCOVA 22 (Agerpres). — O 
delegație comercială sovietică, con
dusă de ministrul comerțului exte
rior, Nikolai Patolicev, a sosit mier
curi la Teheran pentru a discuta 
perspectivele comerțului sovieto- 
iranian. In cursul tratativelor va fi 
examinată problema semnării unui 
acord pe termen lung, menit să 
ducă la o sporire simțitoare a co
merțului între cele două țări.

Trupe americano-saigoneze 
au violat din nou frontiera 

cambodgiana

PNOM PENH 22 (Agerpres). — 
In capitala Cambodgiei s-a anun
țat că la 20 februarie trupe agre
soare americano-saigoneze au vio
lat din nou frontiera cambodgiană 
în dreptul raionului Romeas Hek, 
provincia Smay Rieng. Potrivit 
primelor date parvenite la Pnom 
Penh. agresorii au deschis focul, 
rănind și omorînd mai multe 
persoane aflate de partea cam
bodgiană.

secințelor acestei calamități.

• KUALA LUMPUR. In 
numeroase regiuni ale Mala- 
yeziei au căzut în ultimele 
zile ploi torențiale care au 
provocat puternice inundații. 
Corespondentul agenției Reu
ter la Kuala Lumpur trans
mite că inundațiile au provo
cat moartea a 4 persoane, mai 
multe sute de familii au ră
mas fără adăpost, iar cîteva 
sate au fost acoperite de ape 
care au atins nivelul de 5 
metri.

• ANKARA. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Turciei 
a declarat că guvernul ture 
a hotărît să aplice sancțiunile 
economice împotriva Rhode- 
siei. recomandate de Consiliul 
de Securitate.
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