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BII AMII LUNII lIBIlltllll
• Rodul ascensiunii ritmice

A doua lună a anului 
este încheiată de colec
tivele exploatărilor mi
niere cu un succes îm
bucurător Ia extracția 
de cărbune. Săgeata gra
ficului de întrecere in
dică o depășire substan
țială : 7 528 tone de căr- 

. bune. Este un rod al 
ascensiunii neîntrerupte, 
ritmice. Din prima de
cadă a lunii februarie 
am pornit bine, avînd 
un plus pe bazin de a- 
proape 3 000 tone care 
a cffhtinuat să crească 
și în decada Ba doua, ca 
la sfîrșitul lunii să <•-la sfîrșitul lunii

j ungem Ia depășirea a- 
mintită. Evident, contri
buția cea mai mare la 
succesul obținut l-au a- 
dus exploatările care au 
lucrat ritmic. Mina Lu
peni are o depășire de 
3 014 tone, Lonea 1861 
tone. Vulcan 1 497 tone 
și Uricani 1 250 tone căr
bune. Au acumulat de
pășiri și minele Dîlja - 
742 tone și Aninoasa — 
423 tone. Singura ex
ploatare care a rămas in 
urma ritmului general- e 
mina Petrila care a în
cheiat luna cu un mi
nus de 973 tone cărbune.

indicator de calitateNici un 
n-a fost respectat

e 
conținutul de ce 
al cărbunelui ex- 
încheiem luna fe-

La 
nușă 
tras 
bruarie tot cu un bilanț 
nefavorabil: 2,1 puncte
depășire față de norma 
admisă. Explicația: nici 

7 o exploatare n-a res
pectat indicele de cali
tate, cele mai mari de-

pășiri existînd la minele 
Dîlja, Vulcan, Uricani și 
Lupeni.

Nu au fost -respectați 
nici ceilalți indicatori de 
calitate: la umiditate
am realizat 7,2 puncte 
față de 7,0 prevăzut, iar 
la granulație 46,4 puncte 
față de 45,5 planificat.

Clasamentul 
hărniciei
PE EXPLOATĂRI

Dîlja 1.05,3%

Lonea 102,8%
Uricani 102,5%

Lupeni 102,4%
Vulcan 101,8%

PE SECTOARE

Sectorul II Dîlja 145%

Sectorul li Uricani 110%

Sectorul n-III Lupeni 109%

Sectorul IX Lupeni 108%

• La pregătiri ■ minus 1 052 ml
luna februarieNici în 

nu s-a redresat situația 
pregătirilor. Dimpotrivă, 
la rămînerea în urmă 
din luna ianuarie am a- 
dăugat încă 1 052 , m 1 
„Clasamentul" exploată
rii®1 -cu cele mai mari 
minusuri la pregătiri e 
următorul: . Lonea — 
264,7 m 1, Vulcan — 245

m 1, Aninoasa — 235 
m 1, Petrila — 203,9 m 1, 
Paroșeni- — 152 m L
Și-au îndeplinit, așadar, 
planul la pregătiri 
trei exploatări: 
Lupeni și Uricani.

E timpuT să he 
joreze soarta viitoarelor 
fronturi de cărbune !

Livia RUSU 
nspector principe, 
ia B.N. a R.S.R 
filiala Petroșan.

doar 
Dîlja,

îngri-

Doar 7 ml investiții
Pe bazin, la planul lu

crărilor miniere subtera
ne avem o rămînere în 
urmă doar de 7 m 1. A- 
ceasta înseamnă că pla
nul s-ar fi 
2a. Mai ales 
de sectoare 
ca cele de

putui reali- 
că o seamă 

de investiții 
la Petrila,

Aninoasa, Lupeni au 
realizat depășiri însem
nate : 82,6, 40,6, respec
tiv, 25,3 m 1. Ce au cîș- 
tigat acestea, am pierdut $ 
însă datorită rămînerilor | 
in urmă la Uricani (48,31 
m 1), Paroșeni (36,5 m 1), I 
Bărbăteni (24 m 1). |

VERTICALELE ENERGIEI 
(vedere parțială a termocen

tralei de la Paroșeni).

4 pag.25 bani

pentru îm 
activității 
financiarePrintre întreprinderile rasului nostru cu o . activitate econom ico-financiară sub posibilități1 se.I.O.I.L. Petroșani. Din cauza, nerealizării planului de producție pe sortimente, întreprinderea na și-a realizat în 1966 sarcina de beneficiu, rămînînd sub plan la acest indicator cu 257 mii lei. De asemenea, datorită depășirii cheltuielilor de producție întreprinderea a încheiat anul cu o depășire la prețul de cost de 105 mii lei. Dar I.O.I.L. Petroșani are

VITRINA ȘTIRILOR ZILE'
DIM ORAȘ
Artizanat 
cu specific local

In cartierul Braia din 
orașul Lupeni, ieri a 
fost deschisă o secție 
de artizanat cu speci
fic local unde se exe
cută și comenzi pentru 
populație.

Posturi de telefoane 
publice

Pînă în prezent, ofi
ciul P.T.T.R. a montai 
pe raza orașului Petro
șani telefoane publice 
la : gară, cinema 7 No
iembrie, complexul co
mercial din cartierul 
Livezeni, chioșcul de 
difuzare a presei nr. 2, 
căminul I.M.^ și la 
cabinele telefonice din 
incinta noului local al 
poștei.

Secție 'de tricotaje 
la Vulcan

în orașul Vulcan, în, 
cadrul complexului co
operativei meșteșugă
rești s-a deschis o sec

ție de tricotaje. Tot la 
acest complex s-a lăr
git gama de confecții 
de încălțăminte pentru 
bărbați și femei.

Teatrul 
Muncitoresc C.F.R, 
Giulești 
la Petroșani

Aseară, la Casa de 
cultură din Petroșani, 
Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești a pre
zentat comedia „Ulise 
și... coincidențele", de 
Mircea Septilici și Gh. 
Dumbrăveanu. Specta

colul s-a bucurat de 
mult succes.

Unități sezoniere 
pentru legume 
și fructe

La Lupeni, în cartie
rul „80 de case", Ofi
ciul orășenesc pentru 
valorificarea legumelor 
și fructelor redeschide 
inline o unitate sezo
nieră pentru desface
rea legumelor și fruc
telor. In următoarele 
zile asemenea unități 
se vor toai deschide la 
Lupeni și Petrila.

DIM ȚARA
A fost recepționat 
mineralierul „Carpați“

La șantierele navale 
japoneze din Innoshi- 
ma a fost recepționat 
mineralierul „Carpați" 
de 25 600 tdw. El a ple
cat în prima sa cursă 
spre portul Madras, din 
India, de unde va veni 
în tară cu minereu de 
fier.

Nava este dotată <-u 
motoare și echipament

de radionavigație la ni
velul tehnicii. actuale, 
avînd un înalt grad de 
automatizare a proce-’ 
seior tehnologice de 
dirijare a operațiunilor 
Ea este înzestrată cu 
instalații de condiționa
re a aerului, de apă 
potabilă și păstrare a 
hranei.

(Ageipres)

.1

economico
a I.O.I.Lposibilități pentru îmbunătățirea activității economico- tinapciare' existînd în acest numără’ "Și "SCDJj următoarele rezerve ce trebui valorificate, generale, acestea se la :

aprovizionarea cu 
primă în dimensiunile, 

și cantitățile ne- 
de produc-

vor linii feră In re-
ma-

terie 
calitatea 
cesare planului 
ție;

• desfășurarea ritmică a 
procesului de producție;

organizarea judicioasă a 
locurilor de muncă;
• eliminarea cheltuielilor 

neproductive;
• profilarea unor secții Ai 

promovarea pe scară largă a 
unor sortimente cerute 
eficiență economică.In ceea ce privește vizionarea Ia I.O.I.L. troșani, s-au manifestat seamă de deficiențe în. cursul anului 1966. Aproviziona- , rea cu materii prime s-a făcut în cantități peste necesar, fapt ce a condus la imobilizări de stocuri supra- normative care au generat penalizări de cca. 119 mii lei. Aprovizionarea a suferit și din cauza calității și dimen-

și cu

1 încă o reușită
I în șirul
I manifestărilor
I amatorilor
I de frumos
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lei, la divers mii lei.- Main derneniul cu materii se dato- în mod ne- necompetent
apro-

Pe-'
o

siunilor materialelor care, nu au corespuns cerințelor producției. La I O.I.L. există, principiul de ă nu se refuzq materialele necorespunzatoa- re, de a „păstra totul pentru ca sa fie...". Acest neajuns s-a . reflectat în depășirea consumului specific de cherestea la binale in sumă de . 69 mii lei, la mobilă tip Nă- dlag — 3 mii mobilier cu 10 rile neajunsuri aprovizionăriiprime si materiale resc întocmirii corespunzător, chiar, a planului, "de aprovizionare și a neurmăririi realizării lui. ■Din cauza bfERITMICI-
TAȚII PRODUCȚIEI si a
muncii în salturi, determi
nată de o slabă organizare a 
procesului de producție, pro- , liuctivitafea muncii planificată nu a fost' realizată la o seamă de sortimente. Astfel, pentru fabricarea unei camere ' combinate . tip Nâ- dlag ciclul de fabricație prevede 45 zile, dar acest ciclu

1 Zilele acestea se împlinește un an de cînd sala destinată■ expozițiilor de la clubul din Lupeni . nu[ mort". (Cu
Ilizatorilor acestei performanțe am dori să conjugăm .verbul "'„cunoaște" ■ și ’la' timpul itor).In urma unei inițiative lutare, membrii cercului artă plastică împreună cu din cadrul celui de artă fotografică și-au predat ștafeta, în această perioadă, nu mai puțin de 19 ori. Zece expoziții de fotografii artistice și nouă de artă plastică, organizate în mare majoritate cu lucrări personale ale membrilor celor două cercuri, au "avut loc în această sală, pentru- satisfacerea-iubitorilor frumosului . din localitate.. . .Aceste manifestări, care au îmbogățit substanțial agenda culturală lupeneană, au devenit un element nelipsit din viața culturală a orașului. Pe parcursul lunilor care . au trecut, sala amintită ■ a devenit o adevărata galerie de artă locală, unde la orice oră din zi, doritorii pot susține un dialog plăcut, instructiv sub raport artistic,, du arta imaturilor celor două cercuri. :Faptul că perseverența artiștilor amatori a dus la o tra- I diție, care obligă creatorii de, frumos la susținerea. voltarea■ educație dește .și deschisă lucrărileM. Mihai, membru lui de artă plastică.j .Țînărul frezor.de la termocentrala Paroșeni. a îndrăgit• activitatea - de creație , acum j cinci ani. De atunci e nelipsit de Ia ședințele de lucru ale cercului, unde printr-o mun- 
' . că tenace caută să pătrundă cu tot mai mult curaj în. la- birintele complicate dar pline 

de satisfacții ale muncii, dei . creație. F.iind prima iui expoziție de acest fel este firesc ca tematica să fie destul de variată, ea vehicuiînd (nu însă fără justificare) de la pOr- . trete lucrate cu multă sensibilitate Ia peisaje industriale, care* se impun printr-o policromie autentică, plină de optimism.Cele 20 de lucrări sînt rodul activității • lui M. Mihai din ultima perioadă și atestă o febrilă preocupare în. găsirea unei forme de .exprimare 
proprie, în care culorile să 
tălmăcească cît mai fidel sta-

cunoaște „sezon asentimentul rea-
vi-sade cei

și dez- acestui ■ mijloc de -. esteticii? . ne-o, doVe- expoziția. de pictură de curînd, cuprinzînd personale ale lui al cercu*-

T. KARPAȚIAN

/Continuare în pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)
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Brigada condusă de minerul 
David Iosif de la sectorul IV 
al E. M. Aninoasa este eviden
țiată în întrecerea socialistă. 
Iată o parte din minerii bri

găzii.: Asproiu Constantin și 
Barei Alexandru din schimbul 
lui Balint Balazs (în partea 
stingă) surprinși de obiectivul 
aparatului fotografic tocmai 
după ieșirea din mină. -

frezor.de
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Scrisori de recunoștințăIn ultima vreme, la redacție au sosit mai multe scrisori care cuprind cuvinte de mulțumire și laudă despre oameni în halate albe — medici, asistenți și surori. Ne-am oprit asupra a trei dintre aceste scrisori.Iată ce ne-a scris 
Virgil Prisăcaru, cu- plâtor la unul din puțurile minei Dîlja.

„Intr-o zi, după ce 
m-am întors de la șut, 
m-am simțit rău. A- 
veam friguri și ame
țeli. Cînd a venit tim
pul să plec la lucru, 
nici nu mă puteam ți
ne pe picioare. Eram 
singur acasă. Un prie
ten a anunțat salva
rea. și am fost trans
portat de urgență la 
spital. M-a consultat 
cu atenție medicul Mă- 
rășescu Romeo și a 
constatat că, pe lingă, 
gripă, sufăr și de ri
nichi. M-a sfătuit 
să-mi fac tratamentul 
acasă și să viu din 
două în două zile la 
policlinică. Datorită 
grijii atente pe care 
mi-a purtat-o doctorul 
Mărășescu și sora 
Barta Elisabeta m-am 
însănătoșit reped». Le 
mulțumesc din suflei 
și le sînt adine recu
noscător".Tînărul Puca loan, mecanic la termocentrala din Paroșeni, a fost grav accidentat Datorită neglijenței u- nyi șef de echipă, a explodat o conductă.

Puca a fost trîntit de podea și învăluit de abur supraîncălzit.
„Am fost transpor

tat la spitalul din Vul
can. S-a constatat că 
am arsuri de gradul 
I și II. Credeam că nu 
mai am mult de trăit. 
Am avut insă ferici
rea să fiu tratat sub 
supravegherea medici
lor Vasilca și Bălașiu. 
Două zile, aproape fă
ră întrerupere, asisten
ta Adam Eva a ve
gheat la căpătîiul meu. 
Apoi am fost transpor
tat la spitalul din Pe
troșani. Aici m-a în
grijit cu aceeași aten
ție, medicul Samoilă 
Ioan și asistenta me
dicală Miclea Gabriela.

întregul personal al 
secției reanimare a fă
cut totul pentru a mă 
salva. Tovarășul doc
tor Samoilă a venit 
deseori noaptea pentru 
a se interesa de starea 
mea, pentru a mă în
curaja. Medicul Lăpă- 
datu Constantin venea 
seara și mă pansa 
personal. Puțini au 
fost aceia care credeau 
că am să supravie
țuiesc. Și totuși, după 
două luni de trata
ment m-am vindecat 
Pentru atenția cu ca
re m-au îngrijit, ex
prim recunoștința mea 
sinceră și față de me
dicii Pascu Dumitru, 
Lepădatu Emil și Far
caș Mihai, față de su
rorile Petre Ileana, 
Klișfer Irina și Roși 
Stela".

Reproducem mai jos cîteva rînduri din scrisoarea ce ne-a parvenit de la Siliște Mihai, activist al U.T.C.
„Sint căsătorit de 9 

ani. Atit eu cit și so
ția mea ne-am dorit 
să avem un copil. A- 
cest lucru nu era po
sibil deoarece soția era 
suferindă. A fost con
sultată de mai mulți 
specialiști, chiar și din 
alte orașe. Totul a ră
mas fără rezultat. In 
vara anului trecut 
ne-am adresat docto
rului Rușescu Emil de 
la spitalul din Petro
șani. A sfătuit soția 
să accepte o interven
ție chirurgicală. După 
un timp, medicul Ru
șescu a operat-o. A- 
cum avem bucuria de 
a fi peste scurt timp 
părinți. Și aceasta da
torită faptului că doc
torul Rușescu a făcut 
uz de întreaga sa pri
cepere, s-a ocupat cu 
multă bunăvoință de 
însănătoșirea soției 
mele".Cuvinte simple, pornite din inimă. Este de fapt elogiul conștiinciozității, talentului și priceperii unor oameni care au făcut dovada omeniei. Există oare o satisfacție mai mare pentru soră, a- sistentă sau medic ca mulțumirea sinceră, recunoștința profundă ce le-o exprimă omul însănătoșit prin strădania lor ?

Francisc VETRO

Combinatul carbonifer Valea Jiului — Petroșani

PLAN TEMATIC
DE INOVAȚII

PE ANEL 1967 I

Nr. 
crt. II

Dispozitivul, procedeul 
sau produsul I

Condiții tehmco-economice l Locul de 
ale obiectivului inovației I aplicare

Cap. I. Exploatări miniere
i.

i.

2.

îmbunătățirea metodelor de 
exploatare în strate groase.

Reducerea volumului de lucrări La toate exploatările, 
de pregătire, a consumului de 
materiale, concentrarea produc
ției, asigurarea unei mecani
zări complexe.

«

Cap. II. Susținerea lucrărilor miniere
Materialul înlocuitor al che
restelei folosit Ia abatajele ca
meră sau la bandajarea gale
riilor.

Să nu fie material deficitar. La toate exploatările. 
Să corespundă din punct de 
vedere al N.T.S.

Organizarea procesului de be- 
lonare a galeriilor concomitent 
cu săparea.

Mărirea vitezei de avansare și La toate exploatările, 
reducerea decalajului care se 
creează între săpare și betonare,

IN EDITURA POLITICA A ĂPÂRQT:

MARX-ENGELS OPERE ALESE, VOL. 2 
616 p„ 27 lei

LOGICĂ ȘI FILOZOFIE
VOI.. XI

MATERIALISMUL DIALECTIC ȘI ȘTIINȚELE NATURII,
576 p., 17,50 lei

Se descarcă pîinea. Dar cum ?întreprinderea de panificație din Petroșani a făcut în ultima vreme eforturi lăudabile ca să ofere cumpărătorilor o gamă variată de produse de panificație. Toată lauda pentru aceste eforturi. Dar cum ajung aceste produse la cumpărător ? Să luăm de pildă o dimineață cînd se descarcă produse de panificație la unitatea din strada Constructorul Petroșani. însoțitorul de mașină din partea fabricii (cel pe care-1 vedeți și în fotografia noastră) și care are de' fapt obligația să transporte lăzile cu produse pînă la ușa magazinului în condiții igienice, le

unitatea nr. 133 din stradă Republicii. Atunci era un caz fericit. După cum se vede pîinea trecea doar prin 4 pînă ia 6 mîini pînă să ajungă în raft. Altă dată, după cum ne scria cetățeana P. H. și cum am avut ocazia să ne convingem personal, vînzătoarele se dovedesc pline de inițiativă. Toți cei care așteaptă pîinea, dacă vor să fie serviți, trebuie să ajute la descărcat. Și în felul acesta pîinea trece prin nu se mai știe cîte perechi de mîini pe o distanță de 7-8 pași, adică de la ușa mașinii pină la raft. Mai adăugați la aceste condiții de igienă tonul de coman-

aruncă pe gheață ca pe niște resturi. Și lăzile se așează una lingă alta, se mai răstoarnă, dar poți să Spui că nu-i pîine ? Este !Fotografia noastră a fost făcută în timp ce se descărca pîine la
dant cu care însoțitorul mașinii se adresează cetățenilor cumpărători („Cine nu descarcă, nu va fi servit") și vă veți convinge de felul cum nu trebuie aă decurgă o- perațiunea de descărcare a pîinli.

3. Metodă pentru executarea ra
pidă a susținerii suitorilor și 
înlocuirea lemnului.

Reducerea consumului de ma
terial lemnos.

La toate exploatările.

Cap. HI. Mecanizare și întreținere 4

1.

2,

Soluție pentru mecanizarea o- 
perației de descărcare a mate
rialelor de masă din vagoane 
KUASF.

Dispozitiv de oprire a trans
portoarelor la umplerea rosto- 
goalelor.

Reducerea timpi ’ i de descăr- La toate exploatările, 
care și transport a materiale
lor, în condițiile cînd n" este 
posibilă autodescărcarea la 
rampă.

Dispozitiv mecanic combinat CU La toate exploatările, 
un tablou de comandă. I

3. Mecanizarea curățirii bazinelor 
de decantare și acumulare de 
la suprafață și din subteran.

Reducerea posturilor de regie, 
ușurarea muncii prin mecani
zarea acestei operații.

La toate exploatările.

Cap. IV. Probleme de preparare
1. îmbunătățirea colectării probe

lor în spălătorie.
îmbunătățirea controlului flu
xului tehnologic.

Preparația Lupani.

2. Dispozitiv de dispersare a ae
rului comprimat in celule cu 
agitație pneumatică de flotare.

Îmbunătățirea funcționării ba
teriilor de flotare.

Preparația Lupani.

3. Sistem de repartizare uniformă 
a brichetelor în vagoane, pen
tru evitarea nivelării de către 
muncitorii de la liniile II și 
XI C.F.N.

Să se realizeze repartizarea U- 
niformă a brichetelor pe su
prafața vagonului.

Preparația Petrila.

4. Studierea posibilităților de re
ducere a temperaturii briche
telor pe benzile de transport.

Să se realizeze un sistem co- 
reșpunzător de răcire direct pe 
benzile de cauciuc, pentru evi
tarea autoaprinderii brichetelor 
în vagoane.

Preparația Petrila.

5. Eliminarea pierderilor de șlam 
și scăderea concentrației ape
lor de circulație.

Eliminarea pierderilor de căr
bune în apele reziduale și creș- 
terea recuperării globale.

Preparația Coroeștl.

6. Raționalizarea circuitului sus
pensiei de barltă.

Să scadă consumul la 1,5 kg 
pe tonă,

Preparația Coroești.
1

7. îmbunătățirea separării mixte- 
șist de la separatorul cu me
dii dense.

Selectivitate corespunzătoare: 
cenușa sterilului să fie peste 
75 ia sută, iar a mixtelor sub 
50 la sută.

Preparația Canoes ti.

8. îmbunătățirea funcționării ciu
rurilor din punct de vedere 
mecanic și tehnologic.

Mărirea randamentului de cla
sata

Preparația Coroești.

(Continuare în numărul următor al ziarului)
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TELEVIZIUNE
2 martie

18,00 Pentru cei mici : filmul 
„Vulpea".

18,15 Studioul pionierilor.
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seara.
19,20 Buletinul meteorologic,/
19,23 „Mult e dulce și fru

moasă..." — Emisiune de 
limbă română contempo
rană — Prezintă lecto
rul univ. Dr, Valeria 
Gu|u.

Rezerve pentru îmbunătățirea activității
economico-financiare a I.O.I.L.

(Urmare din pag. 1)este prelungit la 65 zile. Cauzele care determină nerealizarea productivității muncii planificate se regăsesc în numeroase deficiențe privind organizarea fluxului tehnologic. Se consumă mult timp neproductiv cu scoaterea și transportarea materialului lemnos de la o secție la alta, aceasta atît la atelierul de tîmplărie din Petroșani cît și la cel din Livezeni. De asemenea, aprovizionarea locurilor de muncă nu se realizează pe faze și operațiuni.Printr-o mai bună gospodărire a fondurilor de producție, mai ■Vales a mijloacelor circulante, se va ajunge la eliminarea cheltuie
lilor neeconomicoase care în anul1966, din cauzele arătate, s-au cifrat la suma de 227 mii lei.Colectivul întreprinderii de industrie locală Petroșani nu a fost preocupat în suficientă măsură de 
perfecționarea procesului tehnolo
gic, de profilarea unor secții în 
vederea producerii unor noi sorti
mente cu eficiență economică spo
rită. Cu toate că în întreprindere există rezerve ca, pe lîngă sortimentele planificate să se producă și unele sortimente noi cerute de populație, pînă acum nu s-au depus strădanii pentru lărgirea gamei de sortimente prin valorifica- ,-rea mai deplină a resurselor locale. Iată doar cîteva din sortimentele care, în cazul că ar fi pro- ' duse, ar conduce Ia îmbunătățirea situației economico-financiare a întreprinderii : mobila tip cameră pentru tineret, pat pentru copii, mese pentru televizoare, etajere pentru cărți, galerii furniruite pentru perdele, griblură dublă con- casată pentru betoane asfalt, borduri mozaicate, băuturi răcoritoare, umplerea capsulelor de âutosifoa- ne, iar din bucățile rămase de lacroitul materialului lemnos stejar să se producă butoaie de capacitate mică. Fără îndoială, există condiții pentru producerea și a altor sortimente. In orice caz, între
prinderea va trebui să studieze cu 
mai multă atenție cerințele popu
lației, ale comerțului cît și ale al
tor întreprinderi economice.

In întreprindere există condiții
și pentru o mai bună folosire a

încă o reușită în șirul manifestărilor 
amatorilor de frumos

(Urmare din pag. 1)rea de spirit care l-a condus la abordarea temei sau găsirea unghiului cel mai favorabil pentru a cuprinde frumosul într-un cadru cît mai artistic. Lucrările răsplătesc în general strădania autorului in acest sens.Lucrarea „Constructori" reușește, printr-o compunere fericită a elementelor, să aducă în sala de expoziție un crîm- pei din trepidația unui șantier. In „Prima lecție", folosind cu rafinament o gamă largă de nuanțe combinate din culorile alb și verde. M. Mihai imortalizează cu sensibilitate farmecul pe ca- re-1 oferă cositul fînului în

19,35 Călătorii geografice: Că
lătoria căpitanului Cook 
(II).

20,00 Ancheta T.V. Tema : A- 
sistența sanitară.

20,40 Orașele muzicii — Hel
sinki — Prezintă George 
Sbarcea.

21,10 Campionatul mondial de 
patinaj artistic (dansuri). 
Transmisiune de la Viena.

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

spațiilor de producție, pentru ex
tinderea folosirii creditelor de mi
că mecanizare. De exemplu, la a- telierul de tîmplărie Livezeni s-ar putea mecaniza evacuarea rumegușului din secții la care se pierd în prezent zilnic cîte patru posturi; la atei ierni de tîmplărie din Petroșani se pdpte mecaniza transportul mobilierului intersecții etc.

Calitatea produselor este un aii, capitol la care I.O.I.L. mai are neajunsuri. Amintim un singur e- xemplu. Din cauza calității necorespunzătoare a pietrei concasate, C.C.V.J. nu a emis comenzi în acest an pentru acest sortiment, preferind să se aprovizioneze de la I.O.I.L. Deva, cariera Zam, deși prețul de aprovizionare e mai mare în acest fel cu cca. 10 lei pe tonă. Aceasta a condus Ia situația că în acest an, 1.01.L. nu-și are acoperită sarcina de plan la piatra cpncasată decît în proporție de 10,5 la sută.Așadar, prin valorificarea rezervelor existente, prin descoperirea de noi rezerve, reducerea la maximum a cheltuielilor neproductive, lărgirea gamei de sortimente și realizarea ritmică a planului de producție I.O.I.L. va putea să-și ridice activitatea econo- mico-financiară la nivelul cerințelor actuale. In acest scop, colectivul întreprinderii va trebui să dovedească însă mai multă ini țiativă și perseverență.

Stația de transformare din cartierul Livezeni

peisajul nostru montan. „Natură statică" (cu vază) este pictată într-o manieră sobră, nu lipsită însă de fantezie. Dispunerea ingenioasă a liniilor în ,,La mina Paroșeni" imprimă acestei lucrări atmosfera caracteristică unui obiectiv industrial în plină dezvoltare.Dacă exponatele amintite pînă aici se caracterizează printr-o precisă conturare a figurilor, autorul folosindu-se de desen pentru accentuarea temei, nu același lucru se poate constata în cazul celor mai recente lucrări ale sale. Rezultat al căutării în registrul formei de exprimare, tablourile „La stînă", „Toamnă", „Peisaj de toamnă" și „Peisaj

La începutul acestei luni în ziarul nostru s-a publicat o anchetă în care, cadre didactice de la diferite școli din Valea Jiului și-au spus părerea asupra notării ritmice a elevilor. Pornind pe urmele acestei anchete, am vizitat zilele trecute două școli generale din Petroșani. Constatările făcute arată că nu se acordă peste tot atenție cuvenită seminarizării rit mice a elevilor și consemnării, prin nota din catalog, a nivelului lor de cunoștințe: Pentru ilustrarea a- cestor afirmații vom da cîteva exemple.Atît colectivul Școlii generale nr. 4 cît și cel al Școlii generale nr. 1 din Petroșani sînt formate din cadre bine pregătite . cu o experiență bogată, care, de-a lungul activității lor, au dovedit dragoste de muncă, preocupare pentru însușirea de către elevi a cunoștințelor predate la clasă. Cu toate a- cestea, în cel de-al doilea trimestru al anului școlar în curs, unii profesori de la aceste școli nu ascultă ritmic elevii. Sînt încă mulțișcolari, îndeosebi în clasele VII si VIII care, Ia obiecte cum sînt limba română, Matematică, istorie aveau cîte o singură notă, sau niciuna la mai bine de jumătate din acest trimestru.Răsfoind catalogul clasei a Vll-a B de la Școala generală nr. 4, spre exemplu, am constatat că din cei 22 de școlari, pînă pe data de 13 februarie, numai 16 aveau cîte o notă la matematică (prof. Dră-
Noi stafii 
de 
transformareIn orașul Petrila au început lucrările de construcție a unei stații de transformare de 110 kilovolți. Intrarea ei în funcțiune va contribui Ia îmbunătățirea alimentării cu energie electrică a orașelor Petroșani și Petrila. Tot la această stație va fi conectată o linie de înaltă tensiune dintre localitățile Petrpșani — Baru Mare, care va asigura electrificarea localităților din această parte a regiunii.O stație asemănătoare se mai află în construcție în cartierul Livezeni — Petroșani și se va mai construi una în orașul Vulcan.

de iarnă" sînt executate intr-o tehnică mai îndrăzneață, mai modernă, în care efectele picturale predomină șt duc chiar la renunțarea folosirii unui contur pronunțat în delimitarea spațiilor, a suprafețelor. Dominanta acestor lucrări este tocmai afectul pe care îl urează policromia țesută din culori pale, oferind privirii vizitatorului o desfătare reconfortantă.Obișnuiți de acum cu această „stagiune permanentă" a creatorilor de frumos din Lu- peni, consemnăm expoziția lui M. Mihai ca o reușită în șirul manifestărilor de acest gen ce au avut loc pînă acum șl dorim să vorbim și despre altele cît mai în curînd. 

gan Ov.), ceilalți nu aveau nici una la obiectul respectiv. . Dacă ținem seama că elevii acestei clase au cîte patru ore de matematică săptămînal, nu poate fi găsită nici o explicație a faptului că la jumătatea trimestrului mai erau elevi nenotați.La fel de inexplicabilă este și situația de la clasele a VIR-a. Elevii Prodan Maria și Herman Gheorghe din clasa a VIII-a A, n-aveau, la 13 februarie, nici o notă Ia fizică (prof. Teodoro- vici V.); Roman Ileana la istorie, matematică, educație cetățe
l

DIN NOU DESPRE

RITMICITATEA
NOTĂRI I
E LE V I LO R

nească, iar Șandru Gheorghe și Țîrlea Dorel la română, rusă, fizică, matematică etc. Nici la clasa a VIII-a B nu se stătea mai bine. Și aici elevii Stoica N. Ana, Szasz Aurelia și Stoica V. Ana n-aveau note la franceză, matematică, istorie ș.a. In clasa a VIII-a D, din cei 23 de elevi, 7 n-au fost notați Ia matematică (prof. Vi.șky Arpad), iar alții la istorie (prof. To- derici V.), la naturale (prof. Simo Ana) etc.Deficiențe în direcția notării ritmice a elevilor se constată și la Școala generală nr. 1 din Petroșani. Nici la această școală colectivul didactic nu acordă suficientă grijă notării ritmice a elevilor, urmăririi permanente a însușirii cunoștințelor, gradului lor de pregătire. Iată cîteva exemple: In clasa a VII-a A, la jumătatea lunii februarie, din cei 32 elevi, II n-aveau note la limbile străine (deși la aceste obiecte sînt trei ore pe săptămînă); 10 dintre elevii clasei a VIII-a B nu erau notați la matematică (prof. Chiru Octavian), iar din clasa a VII-a B, 6 elevi n-aveau, la data respectivă, nici o notă la istorie (prof. Mircea Ecaterina).Este cunoscut că dintre toate stimulentele, nota are cea mai
PROGRAM DE RADIO

3 martiePROGRAMUL 1 : 6,25 Programmuzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Spori; 7,15 Program de marșuri;7.30 „Viața-i a mea" — muzică u- soarii; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Muzică populară interpretată la diferite instrumente; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Orchestra de muzică populară a Casei de cultură din Caransebeș; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Cîntece pentru copii de Teodor Bratu,- 10,15 Emisiune de folclor;10.30 Emisiune muzicală pentru 
școlari; 10,55 Recital vocal lolanda Mărculescu; 11,20 MERIDIANE — 
agendă culturală; 11,35 Cîntă Trio Alpin,- 11,45 Soliști de muzică populară : Ana Pacatiuș și Dumitru Po- toroacă,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Șelecțiuni din operete,- 12,30 
„Partidul, conștiința patriei" — program de cîntece; 12,45 La microfon formațiile dirijate de Richard Oschanitzky și Gino Mescoli; 13,00 

CINEMATOGRAFE
3 martiePETROȘANII — 7 Noiembrie: Cimaron; Republica: Laguna do- ' rințelor,- LONEA — Minerul: Tunelul; 7 Noiembrie: Duminică la New York; ANINOASA: Vanina Vanini; CRIV1DIA : Ceapaev; VULCAN: Fifi înaripatul; LUPENI Cultural: Feiiți-vă, automobilul I

mare eficiență și de aceea ea trebuie folosită cu chibzuială. Fiecare notă, bună sau rea, trebuie să servească drept stimulent în activitatea elevului, să-1 îndemne să învețe cu mai mare sîrguință. In aceiași timp, nota trebuie să asigure o justă apreciere a cunoștințelor elevilor de către profesori. Ținînd seama de rolul multilateral pe care-1 are nota ne întrebăm : De unde cunosc profesorii de Ia cele două școli gradul de pregătire al elevilor, progresul făcut de aceștia în cel de-al doilea trimestru al anului dacă, 

la o lună de zile de la începerea trimestrului II, n-au reușit să seminarizeze toți elevii. Atît tovarășul Nagy Gavrilă, directorul adjunct al Școlii generale nr. 4 cît și tovarășa Munteanu Ileana, director adjunct al Școlii generale nr. 1, fiind întrebați asupra cauzelor nenotării ritmice a elevilor, ne-au asigurat că, deși nu sînt trecute notele în catalog cei mai mulți sînt ascultați. Profesorii practică obiceiul de a trece nota într-un caiet personal — ne-a relatat tov. Munteanu — și, abia după mai multe răspunsuri trec media (1?) stabilită de ei în catalog.Dacă așa se procedează, atunci se naște întrebarea : De unde știe elevul la care din răspunsuri a primit nota trecută în catalog. Ce rost mai are în acest caz carnetul de note ?Practica pedagogică recomandă ca elevul să fie ascultat periodic, iar nota, care, constituie aprecierea răspunsului dat, să fie anunțată împreună cu motivarea ei de către profesor în clasă. De asemenea, nota primită trebuie trecută în catalog și în carnetul | de note al elevului.
CHIOREANU MARGARETA

Suita „Ogoare înfrățite" de Gheorghe Dumitrescu; 13,30 lntilnire cu 
melodia populară și interpretul preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Melodii de dragoste; 15,00 Din muzica popoarelor; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Muzică ușoară de Laurențiu Profeta; 16,30 
O poveste pentru voi, capii; 16,40 „Mîndru mă prezint la vot" — program de cîntece; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 Muzica și dansul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI,- 18,40 RADIO- S1MPOZION; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGA- ZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert de melodii românești (partea a II-a); 21,05 ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,20 De la un cîntec la altul; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 23,10 Melodii în noapte — muzică ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
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0 delegație 
guvernamentală
română
vizitează Anglia

A-LONDRA 1. Corespondentul 
gerpres, L. Rodescu, transmite : De
legația guvernamentală română, 
condusă de Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional* al Cercetării Științifice, care 
face o vizită în Marea Britanie, a 
avut o întrevedere cu ministrul teh
nologiei al Marii Britanii, Anthony 
Wedgwood Benn. Membri ai dele
gației guvernamentale române au 
avut întrevederi cu G. Bowen, sub
secretar de stat al Ministerului 
Tehnologiei, și cu alți reprezen
tanți ai Ministerelor Afacerilor Ex
terne, Tehnologiei, Educației și Ști
inței. Cu acest prilej, a avut loc 
un: schimb general de păreri des
pre organizarea și dezvoltarea cer
cetărilor tehnico-științifice în
mânia și respectiv în Marea Brita 
nie și s-au purtat discuții privind 
posibilitățile de colaborare și coope
rare în acest domeniu între cele 
două țări.

a fost semnat la Varșovia de prietenie, colaborare și mutuală între R.R. S. Cehoslovacă, care expiră P. Po- 
Trata- 
la 10

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 1 martie Tratatul asistență lonă șitul precedent, martie, a fost încheiat între cele două țări în 1947.Subliniind rolul însemnat pe care l-a jucat vechiul tratat în dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două state, noul tratat, încheiat pe o perioadă de 20 de

ani, consfințește întărirea prieteniei și colaborării multilaterale dintre R. S. Cehoslovacă și R. P. Polonă și prevede că cele două state isi vor acorda ajutor reciproc pe baza principiului egalității în drepturi, respectării suveranității și neamestecului în treburile interne ale celorlalte țări. Tratatul prevede, de asemenea, întărirea relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale dintre Cehoslovacia și Polonia.
210 000 de muncitori italieni 
au declarat grevă

Ro-

ROMA 1 (Agerpres). — In dimineața zilei de i martie au declarat o grevă generală de 48 de ore muncitorii din industria de panificație din Italia. Cei 60 000 de muncitori din această ramură revendica îmbunătățirea salariilor și protestează împotriva refuzului patronilor de a participa la negocieri pentru încheierea unui nou contract colectivRevendicări lat muncitorii rețeaua de
ia unui de muncă, similare au formu- și funcționarii din transporturi. Peste

150 000 de muncitori și funcționari care deservesc transportul orășenesc și liniile rutiere internaționale au declarat o grevă generală de 24 de ore. Cu prilejul acestei acțiuni revendicative a demonstrație din Roma, la te 20 000 de
avut loc o în fata municipalității care au participat pes- persoane.

Recunoașteri 
în Senatul S.

Cancerul va putea fi tratat

Lupte violente în Vietnamul de sud1 (Agerpres). — In de marți au avut loczileiviolente în apropierea loca- Tay Ninh, în așa-nUmita C“, de la frontiera cu Cam-
SAIGON cursul lupte iitâții „zonabodgia, între trupele americane și patrioți. După cum transmite a- genția France Presse, o companie americană a căzut într-o ambuscadă organizată de patrioți la a- proximativ 29 km nord-est de Tay Ninh. Luptele au durat 12 ore. Comunicatul militar american a- nunță că forțele armate americane au suferit pierderi grele.Două companii de pușcași marini americani au fost, de asemenea, puternic lovite de patrioți lîngă localitatea Quang Tri iar în provincia Quang Ngai a fost do- borît un elicopter american. Marți noaptea, tabăra pușcașilor marini americani și saigonezi de la Bac Lieu, din sud-estul ' Saigonului, a fost atacată de patrioți. Aceștia au lansat 30 de obuze asupra instalațiilor militare de la această

tabără. Din sursă saigoneză se a- nunță că au fost ucise cinci persoane, iar 30 rănite. Șase vehicule militare au fost avariate, iar u- nele instalații grav avariate.
• MOSCOVA. Cosmonautul 

sovietic Pavel Popovici, îm- 
părtășindu-și părerile în le
gătură cu viitorul cosmonauti
cii, a declarat că cosmonauti
ca este un domeniu în care 
fantasticul și realitatea se îm
pletesc foarte strîns. Dacă vi
itorii cosmonauți, a declarat 
el, printre altele, vor pleca 

cosmică pe 
i o viteză cu 

Mică decît 
i întoarcere 

întâmpina 
în acest 

vor

printre altele, 
într-o călătorie < 
timp de un an cu 
0,01 la sută mai 
viteza luminii, la 
pe Pămint îi vor 
strănepoții, întrucît 
timp pe planeta noastră se 
scurge peste 70 de ani.

au-
un 
de

amare
IJ. A.

V1ENA 1 (Agerpres), 
Omul de știință aus
triac, dr. Erich Ber
ger, a anunțat înțr-a 
conferință de presă că, 
după 20 de ani de cer
cetări, a pus la punct 
un produs chimic efi
cient pentru tratarea 
cancerului. Acest pro
dus ■— „C.H.-23", ob 
ținut în colaborare cu

biochimistul Prodan ■ 
Christoff, este un al- 
caloid vegetal, tratat 
în mod special, pentru 
a înlătura orice efecte 
negative. Un tratament 
complet contra cance
rului, a spus el, va pu
tea necesita o cură 
pînă la 6-8 de injecții. 
Erich Berger a aban
donat practica medici-

nii în 1963, pentru a 
se consacra ' în între
gime cercetărilor, asu
pra cancerului. El a 
adăugat că' pînă în 
două luni, va da pu
blicității un raport de
taliat asupra noului 
medicament, raport 
care, potrivit cercurilor 

omedicale, „va stîrni 
mare senzație".

£2!£ Autoritățile au luat măsuri 
severe de securitate

împuter ducerea acordate JohnsonconsiderateS-a
prim-ministru o bombă in au luat mier- de securitate.

ADEN 1 (Agerpres). — După ce îr tot cursul zilei de marți Ade- nul s-a aflat în grevă, populația participînd masiv la demonstrațiile de doliu organizate pentru cei trei fii ai fostului Mackawee, Uciși de casa lor, autoritățile curi măsuri severeAgenția Reuter relatează că greva continuă, iar autoritățile britanice au hotărît mobilizarea trupelor britanice. In o serie de cartiere arabe ale Adenului, poliția militară a folosit gaze lacrimogene pentru împrăștierea demonstranților. iar în cursul serii au avut loc schimburi de focuri în diverse puncte din oraș.Autoritățile din Aden au făcut cunoscut că elemente ale forțeloi patriotice au pus o bombă în- tr-una din clădirile care găzdu
Val de critici 
la adresa Marii BritaniiNEW YORK 1 (Agerpres). — In comitetul special O.N.U. pentru decolonizare, recentele evenimente din Aden au declanșat un val de critici la adresa Marii Britanii. Reprezentanții Afganistanului, Republicii Chile, Irakului, Indiei, Iugoslaviei, Siriei, Tanzaniei, U- niunii Sovietice și Uruguayului și-au exprimat consternarea față de asasinarea celor trei fii ai secretarului general al F.L.O.S.Y., Mackawee, cerînd Marii Britanii să împiedice acțiunile teroriste. Numeroși delegați au insistat totodată- asupra necesității de a pune capăt prezenței britanice în Arabia de sud.

oficialitățile britanice, explozie puternică.„Al Ahram" a publicat o știre în care acuză au- colonialiste din Aden
ieste produs oZiarul miercuri toritățilepentru atentatele puse la cale împotriva fruntașilor Frontului de Eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.). Ziarul menționează că F.L.O.S.Y. a anunțat că va întreprinde cercetări urgente în legătură cu împrejurările în care au avut Ioc cele două atentate, precum și a încercării de a exploda o bombă în locuința lui Ismail Khan, care a demisionat din guvernul Federației Arabiei de sud, declarîndu-se în sprijinul luptei pentru independență a populației din Aden.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — In Senatul S.U.A. au avut.. loc marți dezbateri în legătură cu politica guvernului american in Vietnam, pe marginea cererii președintelui Johnson de alocare • a unei sume de 4,5 miliarde dolari pentru construcții militare și alte obiective în Vietnamul de sud. Dezbaterile au fost axate pe o moțiune, prezentată de senatorul Joseph CTarke, din care reiese că în cazul' cînd S.U.A. vor continua bombardamentele asupra R. 1.7. Vietnam și își vor. spori forțele armate în Vietnamul de sud la peste 500 000 de oameni nicirile speciale pentru războiului din Vietnam, de Congres președintelui în anul 1964, vor fidepășite și urmează să fie din nou dezbătute de Congres.Președintele Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, William Fulbright. 1 a declarat că sprijină moțiunea senatorului Clarke și se pronunță în favoarea unei încetări a bombardamentelor asupra Vietnamului de nord și a unei reduceri a forțelor militare americane din Vietnamul de sud. Phil- bright a spus că regretă „greșeala făcută în sprijinirea rezoluției din 1964", și în prezent trebuie să se ajungă la „o reglementare" a războiului vietnamez. „Doresc ca războiul să ia sfîrșit printr-o pace onorabilă care, sper, că va fi îndelungată" — a declarat el.Senatorul Clarke a declarat că „Partidul democrat va pierde pre-

ședinția în 1968", dacă războiul va continua în perioada cînd vor avea loc alegerile. In loc să se preocupe de problemele interne vitale — a adăugat el — atenția administrației și a Congresului este concentrată acum asupra unei țări îndepărtate. Subliniind că „imaginea opiniei publice din întreaga lume asupra Statelor Unite s-a schimbat", Clarke a spus că în prezent Statele Unite sînt considerate drept „un imperiu dornic de putere, care dorește să impună prin forță o „pax-americana", fără să țină seama de părerile altora, indiferent dacă ne sînt adversari sau aliați". La rîndul lui, senatorul Wayne Morse a declarat că nu va sprijini alegerea președintelui Johnson în 1968 dacă războiul va continua și nu va fi instaurată pacea în Vietnam pînă la alegeri. „In Vietnam — a spus el — noj desfrunzim mii de mile pătrate de păduri, distrugem mii de acri de terenuri agricole, ardem sate cu aruncătoare de flăcări și le distrugem cu buldozere. Oamenii sînt alungați din satele unde, Ia fel ca strămoșii lor, au trăit dintotdeauna. In toate publicațiile oficiale se dă numărul caselor și școlilor construite, al medicilor trimiși în Vietnamul de sud, dar nu se spune nici o vorbă despre numărul acelora care au fost distruse. Aceste distrugeri arată că pretenția noastră de a salva poporul sud-vietnamez este o înșelăciune".
Z

Cheltuielile militare britanice au fost sporite
LONDRA 1 (Ager- 

pres). — După două zile 
de dezbateri, 
Comunelor a 
mhrți seara Cartea Albă 
guvernamentală cu 
vire la cheltuielile 
litare britanice pe 
financiar 1967/1968. 
tea Albă prevede 
Anglia va cheltui în a- 
cest an în domeniul a- 
părării 2 205 000 000 lire 
sterline, reprezentând o 
creștere cu 5 la sută fa
ță de anul precedent. 
In favoarea documentu
lui 
votat 270 de 
contra 231. 
de voturi a 
mai 39 față 
retică de
90. Un număr de 46 de 
laburiști s-au abținut. 
In cercurile politice lon-

Camera 
aprobat

pri
mi- 

anul 
Câr

că

guvernamental au 
deputați, 

Majoritatea 
fost de nu
de cea teo- 
aproximativ

un 
dat
Se 

din 
in 

s-a

doneze acest vot este 
interpretat ca o înfrîn- 
gere morală și ca 
veritabil avertismen- 
guvernului Wilson, 
notează că unul 
discursurile rostite 
Camera Comunelor
referit nu la problemele 
militare propriu-zise, ci 
la „înghețarea" salari
ilor, la intenția guver
nului de a prelungi a- 
ceastă „înghețare" și, în 
legătură cu aceasta, la 
îngrijorarea crescîndă 
în rîndul maselor. La 
rezoluția guvernului au 
fost propuse trei amen
damente, printre care 
unul împotriva construi
rii flotei de submarine 
dotate cu rachete ame
ricane „Polaris". Cele
lalte două apreciară, m 
termeni mai mult sau

mai puțin moderați, că 
bugetul apărării este 
Incompatibil cu poziția 
și dezvoltarea economi
că a Angliei. Politica 
militară a guvernului 
laburist a fost, de ase
menea, aspru criticată 
de Chirstopher Mayhew, 
fost ministru al apără
rii pentru 
vale, care 
cu un an 
semn de 
de politica 
tală, preconizînd 
sitatea 
nice la 
a cerut 
părării, 
să declare
Comunelor că în peri
oada 1969—1970 Marea 
Britanie vă pune căpăt 
angajamentelor sale în 
regiunea Asiei de sud- 
est.

forțele ria- 
a demisionat 
în. urmă, în 
protest față 
guvernameh- 

necc- 
prezenței brita- 
est de Suez. .El 

ministrului a- 
Denis Healey, 

în Camera

In încheierea dezbate
rilor a luat cuvîntul 
Denis Hedley, care a re
fuzat să dea asigurările 
cerute de Mayhew. El 
a căutat să justifice ne
cesitatea achiziționării 
unui număr de 50 de 
avioane americane „F- 
111", precum și a con
strucției avionului an- 
glo-francez cu geome
trie variabilă. Potrivit 
agențiilor de presă, ar
gumentele folosite de 
Healey n-au convins au
ditoriul, care s-a mani
festat zgomotos față d. 
cuvântarea ministrului 
apărării. Rezultatul dez
baterilor din Camera 
Comunelor reflectă, prin
tre altele, și diviziunile 
existente in grupul "par
lamentar laburist.
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• ZAPOROJIE. Primele 
tomobile „Zaporojeț" de 
model nou au fost livrate 
uzina „Kommunar" din Zapo-
rojie pe Nipru. Automobilul 
are o formă elegantă și mo
dernă, cu totul deosebită de 
vechiul model. El este mai, 
mare, mai confortabil, cu o A 
mai bună finisare interioară și- 
exterioară. Mașina este dotată 
cu un motor de 30 C. P. cu 
răcire cu aer. In 
rul va fi înlocuit 
40 C. P.

viitor moto
cii unul de

Echipajul
„Bunar"

• CANBERRA, 
cargoului australian 
a refuzat miercuri să vină pe 
bordul vasului pe -icare fuse
seră încărcate proiectile și 
bombe destinate războiului a- 
gresiv din Vietnam.

• NEW ORLEANS. Procuro- 
lul districtului Orleans, Jim 
Garrison, care întreprinde in 
prezent o anchetă privind e- 
xistența unui complot îh ve
derea asasinării președintelui 
Kennedy, a anunțat că a fost 
citat pentru a face depoziții 
un locuitor al orașului, James 
Lewallen. Judecătorul Baggert, 
care a semnat citația, a decla
rat că Lewallen a refuzat să 
se supună unui examen cu a- 
jutorul aparatului de detectat 
minciuni. Nu se cunoaște pen
tru moment valoarea depozi
țiilor pe care persoana citată 
le-ar fi putut face în legătură 
cu asasinatul de la Dallas. 
Este însă, pentru prima oară, 
cînd procurorul Garrison con
voacă în mod oficial un martor 
de la începerea anchetei sale.

• PARIS. Medicii au 
ranța de a o salva pe 
bra cintăreață Dalida, care a 
fost găsită luni noaptea în 
stare gravă, după ce a încer
cat să se sinucidă ingurgitând 
o doză mare de barbiturice. 
Dalida este încă în stare de 
inconștiență.

spe- 
cele-

• WASHINGTON. Aduna
rea legislativă a statului Co
lorado a adoptat, cu o majo
ritate de voturi, o rezoluție, 
care condamnă politica guver
nului federal în Vietnam. Re
zoluția subliniază că numai 
Congresul are împuternicirea 
să declare război, or, „în Con
gresul S.U.A. nu au avut nici
odată loc dezbateri ample pri
vind cauzele și caracterul a- 
cestui război, precum și dacă' 
el se duce în interesele națio
nale ale S.U.A.".

* PARIS. In Franța a apă
rut o culegere de 
Măriei Banuș, în 
poetului Guillevic. 
de editura „Pierre 
culegerea de poezii 
tulată „Bucurie". *

poezii ale 
traducerea 

Publicată 
Seghers", 
este ihti-
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