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I

Z : EFECTELE NESTĂPÎNIRII PE DEPLIN 
A PRODUCȚIEI POT FI EVITATE

Deși răspunsul la ancheta noastră: „EFECTELE NE- 
STÂPÎNIRII PE DEPLIN A PRODUCȚIEI" l-am așteptat în 

primul rind din partea minei Petrila, socotim bine venit și 
răspunsul conducerii C.C.V.J., îndeosebi pentru conținutul 
său analitic, îl redăm în cele ce urmează :

Este-o realitate faptul că E. M. 
Pettila, datorită unei dirijări ne
corespunzătoare a lucrărilor de 
pregătire încă din trimestrul IV 

1966, nu a reușit să intre în ac
tualul an la capacitățile de pro
ducție planificate. Analiza care 
s-a efectuat în articolul „Efectele

La culbutorul puțului auxiliar nr, 1 DîLja, sosesc unul după altul va- 
gonetele cu șist. Semn al dezvoltării intense a lucrărilor miniere din 
subteran.

ecînd pe lingă o clă
dire nouă sîntem atrași 

cu toții de linia modernă, e- 
ligantă a construcțiilor, de ro
bustețea pe care o dă edificiu
lui , betonul și fierul. Toate 

I acestea le-am văzut „in linii 
mari" — cum se obișnuiește 
să se spună — la blocul nos
tru sau la cele vecine, la ci
nematografe, la Casa de cul
tură, la cluburi... Ne-am pus 
vreodată întrebarea : prin cite

„spirt", după cum îl caracte
rizează tovarășii săi de mun
că din atelier. Dar nu numai 
el, ci întreaga echipă sînt ar
gintul viu al atelierului. Ne
meș baci lucrează de 12 ani 
la I.P.I.P. Este a patra odfă 
fruntaș în întrecerea socialis
tă. In secție lucrează și alte 
echipe care obțin rezultate 
frumoase. Echipele conduse 
de Cizma? Ambrozie, Kaczin- 
ger luliu, Egri Francisc, Sîrbu

Dincolo de ceea ce 
se vede „în linii mari“
nlîini trece „materia primă" 
a- constructorilor pînă ajunge 
la noi, să o vedem „în mare" ?

r aminaiele din fier brut
■ L> ajung în depozitul

I.P.I.P.  din Livezeni. Doi 
maiștri, Gyorgy Alexandru și 
Aizner Rudolf, . selecționează 
materialul după dimensiuni. 
Apoi in cele două ateliere co
lacul de sirmă se transformă 
'„văzind cu ochii" în picioare 
de grilaje, suporți de scări; 
tabla devine... instalație de 
ventilat; o bucată de oțel tre
ce in... piston de motor- etc.

In atelierul de confecții me
talice al I.P.I.P. lucrează și 
echipa lui Nemeș Vasile, un 
o'm pe care cele 100 de kg 
ale sale nu-l împiedică să fie

Nicolae, Ciocan Voicu își de
pășesc sarcinile de plan lună 
de lună cu. 20—30 la sută. 
Dar echipa lui Nemeș Vasile 
produce mat mult de o trei
me din producția de confec
ții metalice a întreprinderii. 
In amil 1966, din cele 300 de 
tone de ,tîmplărie metalică, 
repartizată pe patru echipe, 
oamenii lui Nemeș ' au dat 
100 de tone. Echipa formată 
din Nemeș Vasile, Lungu Ion, 
Roșea Sebastian, Marghitoiu 
loan, își depășește lună dc 
lună sarcinile de plan cu 50— 
60 la sută. Pentru cei cinci oa
meni munca e o treabă 'seri
oasă. Lucrind intr-un ritm 
Continuu, dinamic, au cîștigat 
chiar o ‘ dexteritate. Ciocanul 
de un kilogram și jumătate
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nestăpînirii pe deplin a producției" 
ca și analizele ce le-am întreprins 
în perioada scursă de la începu
tul acestui an au scos în evidență 
cauzele care au generat neînca- 
drarea exploatării în sarcinile de 
plan. Pe scurt ele s-au rezumat 
îa ;

• lipsa liniei de front creată 
în urma nerealizării lucră
rilor de pregătire;

• aprovizionarea *tehnico-ma- 
terială insuficientă, nerit
mică și de^ calitate necores- 
punzătoaret r

• orientarea slabă în repar
tizarea planului pe sectoare 
și alte deficiențe de na
tură organizatorică.

S-a desprins, din analizele efec-

(Continuare in pag. a 3-a)

„Răceala" celor care răspund 
de funcționarea frigiderelor

Cum sînt păstrate mărfurile al- 
terabile în magazinele alimentare ? 
Utilajele frigorifice fac față cerin 
țelor ? ■

Aceste întrebări au constituit 
punctul de plecare al raidului 
nostru. I-am consultat pe tovarășii 
din comerț. Tov. BUDELECAN 
ȘTEFAN, șeful 
serviciului ~ ad
ministrativ la 
O.C.L. Alimen
tara, face urmă
toarele precizări :

— Sîntem beneficiari a 197 de 
utilaje frigorifice. Din acestea 21 
nu funcționează. De cele 176 în 
funcțiune nu ne putem plînge. 
Dacă se defectează așteptăm se
sizarea în scris de la gestionarii 
unităților.

RAID-ANCHETi
l -------------

este o jonglerie în mina aces
tora. Oricît au încercat cele
lalte echipe, din secție, să-i 
întreacă n-au reușit. Oamenii 
lui Nemeș sînt primii și la 
tăiat, și la îndreptat sîrme, și 
la polizat, și la asamblat...

Ț^înă nu de mult, în ate-
1 lierul I.P.I.P. Livezeni 

se confecționa tîmplărie me
talică numai din fier brut; 
din tablă laminată nu era 
nici vorbă. Pînă nu de mult, 
doar la București se executau 
astfel de comenzi. Consumul 
de metal era destul de ridicat.

Maistrului Gyorgy Alexan
dru, tot unul din veteranii în
treprinderii, i-a venit o idee. 
După cîteva încercări, inova
ția a izbutit. La matrița exe
cutată de el s-a început, pen
tru prima dată în regiune, 
producerea confecțiilor din 
tablă laminată. Ce va însem
na aceasta ? O ușă înaltă de 
doi metri și lată de un metru 
nu va mai cîntări 120 de ki
lograme, ca atunci cînd se fă
cea din fier laminat, ci numai 
40 de kilograme. Fiind din 
tablă devine și mai estetică. 
O vitrină la care erau folosite 
300 de kilograme metal va fi 
confecționată din numai 120 
kilograme. Faceți diferența și 
apoi înmulțiți cu 4 lei, cit 
costă un kilogram de fier la
minat. Rezultatul înmulțiți-l 
cu tot ce se construiește în 
regiune și veți afla economiile 
obținute la I.P.I.P. Livezeni.

f. BREBEN

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ministrul

lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a- pri
mit miercuri, 8 martie, pe trimisul 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Izraelului în Republica 
Socialistă România, Eliezer Doron, 
în audiență de prezentare.

Cu această ocazie a avut ■ loc o 
convorbire cordială.

INFORMAȚIE
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tov. Emilian Nucescu a fost numit 
în funcția de președinte al Tribu
nalului Suprem al Republicii So
cialiste România.

Prin același decret al Consiliu
lui de Stat, tov. Constantin Stă- 
tescu a fost numit în funcția de 
vicepreședinte al Tribunalului Su
prem, pentru colegiul civil.

★
Miercuri dimineața a avut loc 

la Tribunalul Suprem instalarea 
tovarășului Emilian Nucescu ’ în 
funcția de președinte al Tribuna
lului Suprem’

(Agerpres)

Dar utilajele aflate în funcțiune 
dau randamentul necesar ?
Iată părerea cîtorva gestionari din 
unitățile O.C.L. Alimentara.

CIORA VIOREL, magazinul 61 
Lupeni:

— La noi un frigider tip dulap 
a fost reparat abia după 8 luni de 

slaționare. Acum... 
Se încălzește, mo
torul de cum îl 
pornești. Nu poa
te fi folosit.

DANILA IULIANA, magazinul 
44 Vulcan :

— Dintre frigiderele noastre, 3 
funcționează dar fără să ■ răcească. 
„Merg" fără nici un rost.

MLEZIVA TEREZIA, magazinul 
4 Petroșani : 

— Nici la noi nu răcesc frigi
derele. Mecanicul de la A.R.U.C.. 
care ar trebui să vadă de ele, dă
foarte rar pe aici. Uneori pro-
mite că vine, dar nu-l mai ve-
dem

Acelas lucru l-am aflat și deș-
pre utilajele frigorifice de Ia u- 
nitățile 62 și 66 din Lupeni. Nu 
acelaș lucru s-ar putea spune des
pre utilajele frigorifice de la ma
gazinele din Lonea și Petrila. In 
aceste localități frigiderele sînt 
în bună stare de funcționare. 
„Staționările" sînt evitate pe cît 
posibil. Cum se asigură acest 
lucru ?

Iată răspunsul pe care rii-1 dă 
tov. POTROCA IOSIF, șeful sec
ției la filiala A.R.U.C. Petroșani ;

— Funcționarea agregatelor fri- > 
gorifice este condiționată în pri
mul rînd de întreținere Acolo 
unde avem oameni calificați, cu 
vechime în meserie, frigiderele nu 
ne dau bătaie de cap. Așa e ca
zul tov. Gorgan Ion care are sec
torul Petrila-Lonea. Dar... Ceilalți 
mecanici sînt mai noi, am putea spu
ne un fel de „păsări călătoare". Azi 
se angajează, peste cîteva luni cer să 
plece. Oamenii pleacă de la noi și 
pentru felul cum sîntem tratați de 
către sfatul popular orășenesc. Ori 
de cîte ori le solicităm ajutorul 
(fie că e vorba de spațiu locativ, 
de perfecționarea cadrelor), ne tri
mit la Deva. Zic că aparținem de 
direcția Comercială a sfatului re
gional și nici nu ne ascultă do
leanțele. Alt neajuns de care ne 
izbim mereu este lipsa pieselor 
de schimb (mai ales de presetupe). 
Solicităm sute de bucăți și ni se 
repartizează două-trei presetupe pe 
an. Magazionerul de la Deva ține

P. B.

(Continuare în pag. a 2-a)

In ceața dimineții, pe*șantier se 
conturează zvelte profiluri . 

industriale

VITRINA
ȘTIRILOR

ZILEI
• Un telefon $i marfa 

vne la doinirii d
O.C.L. Alimentara Petro

șani continuă aprovizionarea 
populației cu mărfuri ali
mentare diferite, pe bază de 
comenzi telefonice (nr. 1813) 
—■ sau verbale — de la ma
gazinul cu autoservire din 
Piața Victoriei.

• 'Au sosit și pus în - vînzare 
in magazinul specializat din 
balele orașului Petroșani re- 
cămiere simple, vopsite într-un 
colorit plăcut; mobilă pentru 
cameră combinată, tip Ilva; fo- 
tolii-pat, cu tapițerie de bure
te. Vizitați expoziția pertna- 
nentă de mobilă a acestui ma
gazin I ’’

• 0 florărie 
io oom cartier

Cartierul 8 Martie din ora
șul Petrila încă nu are alei, 
căi de acces între blocuri, 
umbrite de tei sau salcîmi cu 
miresme îmbătătoare. ‘Are în 
schimb o florărie deschisă' re
cent. Aici s-a pus în vînzare 
un sortiment bogat ‘ de plăhte 
ornamentale pentru apartamen
tele noului cartier al- Petrilei. 
Magazinul de desfacere a flo
rilor a fost amenajat la parte
rul unuia din blocurile cu .9 
etaje din cartier, unde există 
moderne spații comerciale pen
tru uzul locatarilor. de aici. ■
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Cc este aripa M cum o
In cea mai mare parte din ca

zuri manifestările buco-rino-fa- 
ringiene sînt debutul gripei. Gri
pa este o boală infecțioasă foar
te molipsitoare. Ea apare de obi
cei sub formă de epidemii. Datele 
statistice medicale atestă că epi
demii mai puțin întinse se Ivesc 
periodic la intervale de 2-4 ani. 
Dar șl între perioadele epidemice 
sînt destule îmbolnăviri de gripă, 
care în decursul unui an însu
mează milioane de zile de boală. 
Gripa nu este ațît de gravă prin 
ea însăși, cit prin nenumăratele 
complicații pe care le dă (farin- 
gite-otite, rinosinusite, faringo-la- 
ringo-traheite, pneumonii, bronho- 
pneumonii) și prin predispoziția la 
tuberculoză.

Pentru sugar și copilul mic 
gripa este un dușman de temut. 
De asemenea, gripa este o boală 
primejdioasă pentru bătrîni, pen
tru persoanele cu organism debi
litat, pentru bolnavii de T.B.C.. 
bolnavii de inimă și cei ce au su
ferit de o boală contagioasă. A- 
ceștia trebuie în primul rînd feriți 
de gripă.

CĂRUI FACTOR I SE DATO- 
REȘTE GRIPA?. Unui virus de 
80-100 milimicroni, care este agen
tul gripei, adică o vietate mai 
mică decît un microb și care, din 
această cauză, poate fi văzut nu
mai cu un microscop foarte pu
ternic, microscopul electronic. Azi, 
virusul gripei este bine studiat si 
cunbscut. El se găsește în saliva 
și în secrețiile din nasul și gîtul 
omului bolnav. Prin strănut, prin 
tuse sau vorbire bolnavul rășpin- 
dește în jurul său — pe o rază de 
circa un metru — o ploaie de pi
cături încărcate cu virus. Cei ce 
se găsesc în apropierea bolnavu
lui respiră aerul în care plutesc 
miile de particule de virus. In fe
lul acesta gripa se răspîndește 
printre oamenii sănătoși. Factorii 
favorizanți mai sînt și : aglomera
țiile de oameni din tranvai, auto
buz, trenuri, din sălile de cinema, 
de teatru, localuri publice, străzi 
cu circulație mare etc La fel si 
frigul sau schimbările bruște de 
temperatură înlesnesc răspîndirea 
gripei.

CARE SÎNT PRIMELE SEMNE 
DE BOALĂ.

Bolnavul de gripă are dureri în 
mușchi (mai ales în mușchii spa
telui, șalelor și ai picioarelor), 
frisoane, temperatură, nasul curge, 
ochii lăcrimează. Bolnavul se 
simte rău, se plînge de o stare de 
lîncezeală. de toropeală. II doare 
Capul, iar cînd îl mișcă are du
reri în globii ochilor. Temperatura 
ridicată (39-40: C) ține de obicei 
3-Ș zile. Dacă durează mai mult

Dr. RADU IONEL,
medic specialist O.R.L.

înseamnă că s-a ivit o complica
ție (otită, sinusită, laringită, tro- 
heită, pneumonie etc.).

,CE MĂSURI TREBUIESC LUA
TE ÎN CAZ DE GRIPĂ.

In primul rînd trebuie che
mat medicul. Bolnavul trebuie să 
se Izoleze de ceilalți, mai ales de 
copiii mici, de bătrîni, de persoa
nele debilitate, care se molipsesc 
foarte ușor și pentru care gripa

SFATUL
MEDICULUI

este o boală foarte primejdioasă. 
Bolnavul de gripă poate fi tratat 
acasă, cînd boala este ușoară. Bol
navul se internează în spital doar 
atunci cînd apar complicațiile.

CUM SE TRATEAZĂ GRIPA ?
Gripa ușoară are nevoie de un 

tratament simplu. Bolnavul se 
Izolează la domiciliu. Această mă
sură este necesară pentru a evita 
complicațiile și răspîndirea gri
pei. Regimul alimentar trebuie să 
fie hrănitor. Pe timpul febrei ali
mentația va consta în ceai, lapte, 
limonada, sirop, zeamă de compot 
și altele. Imediat după trecerea 
febrei bolnavul trebuie să se ali
menteze bine. Contra febrei și 
durerii de cap bolnavul poate lua 
aspirină, antinevralgice, acalor sau 
piramidon. Pentru durerile de spa
te va folosi ventuzele si frecți- 
île cu carmol. In nas este bine s.î 
se picure fedrocaină, rinosept, ri- 
nofug; în nici un caz antiseptice 
iritante. Bolnavul va face gar
gară cu perogen, ceai de mușețel 
sau va suge faringosept. Să ne 
ferim de penicilina V, sulfamide 
care nu au nici un efect asupra 
virusului și deci nici asupra bolii. 
Antibioticele se folosesc doar în 
complicații ca otite, sinusite, farin- 
gite microbiene suprâinfectate, la- 
ringotraheite. Copiii debili, cei 
bolnavi de tuberculoză ca și per
soanele debilitate trebuie tratați 
negreșit sub supravegherea medi
cului în spital.

- CUM SE POATE PREÎNTÎM 
PINA ÎMBOLNĂVIREA DE GRIPĂ.

Sînt necesare următoarele mă
suri. Bolnavul de gripă să fie izolat 
de cei sănătoși; bolnavul nu va 
primi nici o vizită la domiciliu. 
Cînd febra se menține și nu ce
dează la medicația obișnuită va 
fi chemat medicul acasă. Bolnavii

prevenim
n-au voie să tușească sau să stră
nute și nici să sărute sau să-i mîn- 
gîie, înainte de a se însănătoși 
complet, pe cei din jurul lor; o- 
biectele de care s-a servit bolna
vul trebuie desinfectate prin fier
bere (batiste, șervețele, etc.). Du
pă boală, în camera bolnavului se 
va face curățenie generală și se 
va aerisi bine. Copiii care au fe- 

ibră sau șimtome de boală nu vor 
fi trimiși la școală sau la grădi
niță. Se recomandă ca acei ce tu
șesc sau strănută să tină batista la 
gură pentru a nu contamina pe cei 
din preajma lor; în caz de epide
mie de gripa însă, copiii trebuie 
feriți de oboseală, surmenaj, aler
gări, jocuri obositoare. Somnul la 
ore regulate, masă la ore regulate, 
în general un program regulat de 
viață întărește sistemul nervos al 
copiilor făcîndu-1 mai rezistent la 
îmbolnăviri.

Prin respectarea întocmai a a- 
cestor măsuri, gripa poate fi pre
venită și chiar dacă se ivește ea 
va fi suportată mai ușor.

Ghid muzical

MINIATURA IN
STRUMENTALA

Este un gen pentru care nu mai 
trebuie pledat. Și nu numai in 
fața unor melomani convinși, ci 
chiar și în fața celor mai puțin 
sensibili la efectele muzicii „gre
le". Aceasta datorită unui adevăr 
incontestabil că valoarea unei o- 
pere de artă nu este condiționată 
întotdeauna de dimensiunile ei. 
Alături de lucrările monumentale : 
concerte, simfonii, oratorii și o- 
pere, istoria muzicii cunoaște Și 
capodopere veritabile, care deși 
de proporții mai reduse, prin bo
gatul conținut de idei și senti
mente pe care le exprimă, și-au 
cîștigat în rîndul melomanilor o 
binemeritată popularitate.

Este vorba de miniaturile in
strumentale. Spre deosebire de 
celelalte genuri muzicale ca sim
fonia Sau concertul, miniaturile 
instrumentale subjugă ascultătorul 
din primele clipe. Numeroși iubi
tori de muzică au obținut deprin
derea de a asculta cu concentrare 
și seriozitate piese oricât de difi
cile, pătrunzînd în sensul interior 
al ei, pornind de la audierea mi
niaturilor.

Dacă măcar jumătate din tim
pul consacrat „inițierii" ar fi fo

Micii 
depunători 

la C.E.C.
Printre multiplele for

me ale muncii educa
tive în școală se nu
mără și educarea ele
vilor în spiritul econo
miei. La Școala gene
rală din Bănite majo
ritatea elevilor sînt fii 
de țărani muncitori. 
Puțini dintre ei știu ce 
înseamnă a economisi 
banii la C.E.C. Din do
rința de a determina 
pe elevi să se deba
raseze de mentalitatea 
învechită, moștenită de 
la părinți, de a păstra 
banii ascunși undeva 
într-un ungher al ca
sei, colectivul didactic 
a început o intensă 
muncă în rîndul elevi
lor de economisire a 

banilor la C.E.C. Ast
fel, printre obiectivele 
prevăzute de către dl- 
riginți, in planurile lor 
de muncă, a fost ți e- 
ducarea elevilor în spi
ritul economiei. La în
ceput se părea că nu 
vom reuși să facem 
prea mare lucru. Mun
ca perseverentă însă a 
învins toate greutățile 
și te- a noastre. Am 
reușit să avem la ora 
actuală un număr de 
66 elevi depunători, în- 
sumînd un total de 
5 065 lei. Remarcăm că 
la clasa a V-a din 29 
elevi, 21 sînt depună
tori. Suma cea mai ma
re depusă o are însă 
clasa a VII-a.

losit pentru familiarizarea pe 
„viu”, începînd de la miniaturi 
și ajungînd progresiv la capodo
perele de proporții mari, benefi
ciul ar fi infinit mai mare.

Dar pe lingă această inițiere pe 
viu mai e necesară și o inițiere 
teoretică care, asociate vor con
tribui la o desfătare maximă. A- 
șadar, ce forme îmbracă miniatu
rile și care sînt instrumentele pre
ferate cărora le sînt dedicate 1

Mai mult decît oricare alt in
strument pianul, pe care majori
tatea creatorilor l-au considerat 
ca pe un confident intim, a. favo
rizat dezvoltarea pieselor miei. 
De aceea, numeroase miniaturi 
vor fi dedicate acestui instrument. 
Cu toate acestea sînt cunoscute 
un mare număr de piese de acest 
fel scrise și pentru alte instru
mente ca vioara, violoncelul, flau
tul, clarinetul etc.

Cit despre formele pe care le 
abordează miniatura, ele sînt mul
tiple. Vom începe a aminti doar 
cîteva din ele, mai frecvent folo
site de compozitori:

AHABESCA, Cuvîntul arabesca 
de origine italiană a fost adoptat 
inițial pentru a desemna în pic

Munca educativă pen
tru economisirea, de 
către elevi, a banilor 
la C.E.C., a avui un 
efect pozitiv și în ria
dul părinților. Am reu
șit astfel să dezrădăci
năm, de la mulți pă
rinți, vechea concepție 
de păstrare a banilor, 
a economiilor lor. A- 
cum, atît elevii cit ți 
mulți dintre părinții a- 
cestora știu bine că e- 
conomiile lor se află 
ta loc sigur, dacă sînt 
păstrate la C.E.C.

Intrebind pe unii e- 
levi ce intenționează 
să iacă cu economiile 
lor, am aflat că îi păs
trează pentru excursii, 
pentru tabără, pentru 
a-și cumpăra cărți în 
biblioteca personală sau 
pentru a face diferite 
surprize părinților ți 
fraților lor.

Munca noastră edu
cativă în spiritul eco
nomiei continuă.

Prof. C-TIN VĂDUVA
director

Școala generală Bănită 

tură, sculptură și arhitectură, or
namentările caracteristice Stilului 
arab. Prin analogie, se înțelege 
în muzică prin „arabesca" o piesă 
de proporții reduse avind o miș
care animată și o linie melodică 
sinuoasă abundînă în ornamente 
și figurații. Dintre cele mai cu
noscute, amintim arabesca în Do 
major de R. Schumann și cele 
două ardbeșce de C. Debussy.

BAGATELA. Cuvîntul vine de la 
franțuzescul „bagatelle" care în
seamnă ceva mărunt, de mică, im
portanță, „neînsemnat". Scrise-, de 
obicei pentru pian, bagatelele nu 
își propun un program precis, ci 
redau imagini muzicale diferite, 
uneori fără a pune probleme prea 
dificile de ordin tehnic.

Pe Beethoven, maestrul fresce
lor muzicale monumentale ne aș
teptam mai puțin *să-l întîlnim 
printre făuritorii de miniaturi. Și 
totuși marele compozitor .nu a dis
prețuit formele mici. De la el 
rte-du rămas trei caiete de baga
tele alcătuind opusurile 33, 119, 
126 — adevărate instantanee mu
zicale, care în pofida lipsei lor de 
amploare sînt pagini din cele mai 
expresive și mai pline de farmec. 
Cea mai cunoscută dintre toate 
este „Filr Elise" scrisă în 1810.

(In viitorul ghid muzical vor fi 
tratate alte forme ale miniăturii 
instrumentale).

Fț if. Teodora JURCA

“Răceala" celor 
de funcționarea

(Urmare din pag. 1)

aceste materiale dosite, dîndu-le 
pe sub mînă. Și I.R.E.H. ne creează 
destule neajunsuri: variații de 
tensiune, întreruperi de curent. 
Personalul din magazine nefiind 
instituit în această direcție, nu ră
sucește măcar întrerupătorul în 
caz de perturbații și agregatele 
sînt avariate, distruse. Se ard 
motoare, automatele se dezar
mează. Am încercat o instruire cu 
personalul O.C.L. Alimentara, ur- 
mînd ca aceasta să se facă într-o 
ședință de lucru, dar conducerea 
O.C.L. nu ne-a prilejuit încă în
tâlnirea promisă.

— Dar despre felul cum execu
tați reparațiile curente la frigi
dere, ce ne puteți spune ? Cu o- 
cazia raidului, am constatat că și 
controlul pe care ar trebui să-l 
faceți oamenilor la punctele de 
lucru și al lucrărilor a fost nesa
tisfăcător pînă acum. De ce ?

— Reparațiile sînt de slabă ca
litate din lipsă de specialiști și 
lipsă de piese de schimb. Despre 
control... ce să zic ? Situația e așa 
cum a-ți constatat-o: n-am apu
cat să ne deplasăm peste tot. 
Avem mașină, dar nu am avut 
timp.

Aceste „justificări" rămîn tot 
nejustificate. Atît conducerea A- 
tellerului de reparat utilaj comer
cial din Petroșani, cît și cel vizați,

care răspund 
frigiderelor

inclusiv secția comercială a Sfa
tului popular al orașului sînt che
mați să-și aducă aportul la buna 
funcționare a utilajelor frigorifice. 
Chiar dacă e vorba de frigidere 
se reclamă mai puțină „răceală" 
față de problema întreținerii uti
lajului frigorific din magazine. 
Mai ales că se apropie sezonul 
călduros...

Convoiul de 5 autobuze staționează la capul de linie Aeroport — iar 
în timp ce dispecerul stă de povești cu șoîerii și taxatoarele — călă
torii așteaptă în stații... Deci, e valabil și pentru dirijarea transportului 
cu autobuze proverbul: „Peștele de la cap se strică".

SPORT
Victorie ie presiigiB 
pentru tenisul românesc

CAIRO 8 (Agerpres). — 
Tînărul lenisman român Ilie 
Năstase și-a înscris în pal
mares o frumoasă victorie 

internațională. In sferturile 
de finală ale campionatelor 
internaționale ale R.A.U. ca
re au loc la Cairo, Ilie Năs- 
tase l-a învins în două se
turi : 7—5, 8—6 pe cunoscu
tul jucător englez Sangster. 
Alte rezultate: Montrenaud 
(Franța) — Howe (Australia) 
6—3. 6—2; Orantes (Spania) 
— Rodriguez (Chile) 6—0; 
6—4; Pinto (Chile) — Beng- 
ston (Suedia) 6—2, 6—4.

La rflrțltal iai aprilie: 
medal te tenis 
Romania — leliia, 
din catrui „Capei Davis"

Federația noastră de tenis 
a propus forului belgian ca 
meciul România — Belgia, 
din cadrul primului tur al 
„Cupei Davis“, să aibă loc 
în zilele de 28, 29 și 3D a- 
prilie. Meciul va avea loc 
la București. Federația bel
giană urmează să confirm*, 
datele.

Edipele participante 
la nona (omaelille 
D.E.F.I. la fottai

BERNA 8 (Agerpres). — 
La noua competiție inițiată 
de U.E.F.A., rezervată echi
pelor alcătuite din jucători 

sub 23 de ani, și-au anunțai 
participarea 17 reprezentati
ve ; Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană 
Finlanda, Franța, Grecia 
Italia, Olanda, Norvegia, Po 
lonia, România, Spania, Sue
dia, Elveția, Turcia și Iugo
slavia. Tragerea la sorți pen
tru stabilirea primului joc 
va avea loc vineri la Berna.

★
A fost inițiată o nouă com

petiție internațională de fot
bal. Este vorba de „Cupa 
Inter", care înlocuiește „Cu
pa Rappan". La această com
petiție și-au anunțat parti
ciparea echipe de club din 
11 țări și anume: Franța. 
Belgia, Olanda, Elveția, R.E 
Germană R.F. a Germaniei. 
Austria, Cehoslovacia, Polo 
nia, Daneniarca și Suedia.

Hodulîtll Iți tontinaă 
pregătirile

Hocheiștii noștri fruntași 
își continuă pregătirile în 
vederea campionatelor mon
diale de la Viena. Astăzi pe 
patinoarul artificial din par
cul „23 August", echipa de 
hochei pe gheață a orașului 
București va întîlni valoroaj 
sa formație cehoslovacă Tesla 
Pardubice. Jocul va începe 
la ora 18,30.

(Agerpres)
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Efectele nestăpînirii pe deplin 
a producției pot fi evitate întreprinderea forestieră Petroșani

(Urinare din pag. 1)

tuate, că sectorul V a fost și a 
continuat să fie și în cursul lunii 
februarie punctul de strangulare 
în realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. Conducerea C.C.V.J., în 
urma constatărilor făcute pe teren 
și analizelor zilnice și decadale e- 
fectuate, cu conducerea E. M. Pe- 
trila, a dispus următoarele mă
suri pentru redresarea situației. .

1. Repartizarea producției pen
tru luna martie în funcție de po
sibilitățile fiecărui sector, mic- 
șorîndu-se planul de producție al 
sectorului -V cu 500 tone pe lună.

2. Avînd în vedere faptul că sec
torul V este foarte mult rămas în 
urmă cu lucrările de pregătire și 
în cursul acestui an, s-au dispus 
măsuri de natură organizatorică 
ca :

— analiza lucrărilor miniere din 
preliminarul întocmit pentru tri
mestrul I 1967;

— completarea efectivelor Ia lu
crările de pregătire cu cadre ca
lificate;

— împărțirea brigăzilor de pre
gătire pe responsabili din perso
nalul mediu tehnic și ingineresc;

— însărcinarea inginerului șef al 
exploatării cu analiza zilnică a 
realizărilor la lucrările de pregă
tire din cadrul sectorului V;

— însărcinarea numai cu lu
crări de pregătire a unui inginer 
din cadrul sectorului, cu indica
rea . precisă a sarcinilor și atribu- 
țiilof îri acest scop;

Irl urma controlului efectuat de 
către delegatul C.C.V.J.. în cursul
decadei a doua a lunii februarie, 
s-a constatat că 25 la sută din lu
crările de pregătire nu au fost 
plasate. Spre a îmbunătăți situa
ția s-au repartizat sectorului 8

VEȘTI DIN 
INDUSTRIE
0 mă lomfeză geologii) 
pentru pxoloatările
Diiiere

In exploatările miniere din 
Maramureș este folosită o 
nouă sondeză geologică — 
S.G.-300 destinată lucrărilor 
pină la 300 metri adincime.
Ea a fost realizată de con
structorii de mașini de la u- 
zinele metalurgice din Tîr- 
goviște. Rezultatele bune ob
ținute in exploatare o face 
comparabilă cu produsele a- 
semănătoare de performanță 
de pe piața mondială. Noua 
sondeză pentru exploatările 
miniere este stabilă, spre 

i deosebire de similara ei rea- 
I lizată mai Înainte, — S.G.- 

300 — portabilă, fiind mon
tată pe o remorcă. De fapt, 
aceste utilaje fac parte din- 

I . tr-o serie mai mare de astfel 
I de produse in curs de asi

milare in industria extracti
vă, cu posibilități de sondaj 
între 150—1 200 metri.

(Agerpres)

llltlmule Intrări la
1 iitaotrala le pe Urges

PITEȘTI. Pe șantierul hidro
centralei de pe Argeș a în
ceput efectuarea ultimelor lu
crări prevăzute. Este vorba 
de etanșarea rosturilor din
tre ploturile barajului Vidra- 
ru, operație determinată prin
tre altele de coborirea tem
peraturii din interiorul bara
jului, și de nivelul apei. E- 
tanșarea rosturilor dintre 
ploturi se face cu lapte de 
ciment, utilizîndu-se în acest 
scop pompe speciale de in
jecție, care au fost așezate 
în galeriile din corpul bara
jului.

(Agerpres) 

mineri și 4 ajutori mineri cu aju
torul cărora au fost constituite 3 
brigăzi de pregătiri.

Cu toate acestea, realizările 
încă nu sînt la nivelul scontat. 
Brigăzile realizează viteze de a- 
vansare foarte scăzute — de 0,81 
m 1 pe zi în loc de 2-2,5 m 1 pe zi.

Realizarea planului de produc
ție pe luna martie a exploatării 
depinde în mare măsură de înde
plinirea planului de către secto
rul V. Situația fronturilor de lu
cru a acestui sector o considerăm 
ca aproape normală, avînd în 
funcție 9 numere de abataj cu ca
pacități cuprinse între 80 și 120 
tone pe zi.

Asigurarea cu efective necesare 
este de asemenea rezolvată: sec
torului V i-au fost asigurați peste 
planul forțelor de muncă 32 de 
muncitori.

Referitor la întîrzierea apro
bării programului de lucru de că
tre C.C.V.J. cu două luni la aba
tajul cameră stratul 5 nr. 6 est, 
este adevărat că programul a ve
nit cu întîrziere de la Comitetul 
geologic și Inspecția de stat, însă 
aceasta nu a influențat direct rea
lizarea planului de producție, de
oarece lucrările de pregătire erau 
în fază incipientă.

Toate măsurile luate vor con
cura, cu siguranță, la îmbunătă
țirea activității de producție la 
mina Petrila, la realizarea planu
lui de producție ce îi revine.

La rampa de încărcare Sorvu din sectorul forestier Roșia se încarcă un nou 
transport de bușteni.

PROGRAM DE RADIO
10 martie

CINEMATOGRAFE
10 martie

TELEVIZIUNE
9 martie

18,00 Pentru copii filmul „Grădina zo
ologică''.

18,12 Pentru tineretul școlar: Studioul 
pionierilor, ,

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 „Mult e dulce și frumoasă...". Emi

siune de limbă română contempo
rană. Prezintă acad. prof. lorgu 
Iordan.

19,35 Călătorii geografice: Călătoria căpi
tanului Cook (III).

20,00 Selecțiuni din spectacolul folcloric 
„La noi acasă-i sărbătoare", prezen
tat de Ansamblul „Ciocîrlia".

21,00 Comedia clasică „De-aș avea un 
milion".

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

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteo-rutier; 6,15 ACTUALITA
TEA AGRARĂ; 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,45 Emisiune 
pentru pionieri; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier;
7.30 Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Mîndre-s cîntecele 
noastre; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului: Pro
filaxia sterilității la femei; 9,35 Or
chestre de muzică populară ale co
operativelor agricole de producție; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Cîntece de primăvară; 10,15 Me
lodii și flori; 10,30 EMISIUNE MU
ZICALĂ PENTRU ȘCOLARI; 10,55 
Recital vocal Magda lanculescu și 
Cornel Fînățeanu; 11,20 Dialog pe 
teme coregrafice; 11,35 Muzică u- 
șoară cu Trio Armonia,- 11,45 Cîntă 
Maria Bararu și Alexandru Țitruș; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Muzică din o- 
perete; 12,30 Cîntece pentru Repu
blică; 12,45 Formațiile Cornel Po
pescu și Les Brown; 13,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 Soliști 
și melodii cunoscute; 15,00 Orches
tra de muzică populară „Cindrelul" 
a Filarmonicii de stat din Sibiu;

PLAN TEMATIC DE INOVAȚII PE ANUL 1967

vagoane C.F.R.

Nr. 
crt.

Dispozitivul, procedeul 
sau produsul

Condiții tehnico-economice 
ale obiectivului inovației

Locul de aplicare

1. Dispozitiv acționat mecanic 
sau hidraulic pentru dirijarea 
căderii arborilor în direcția 
voită.

Se urmărește înlăturarea de
clanșării materialului lemnos 
la doborîre.

I. F. Petroșani

2 Remorci ușoare pentru scoa
terea din parchet a materialu
lui lemnos.

Se urmărește evitarea acci
dentelor din cauza coborîrii 
tractoarelor, creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

I. F. Petroșani

3. Dispozitiv sau metode pentru 
încărcarea mecanică a lemnu
lui despicat.

Se urmărește reducerea pre
țului de cost, a formațiilor de 
lucru și creșterea producti
vității muncii.

I. F. Petroșani

4. Dispozitiv pentru legarea cu 
sîrmă a cherestelei, a parche
telor de panouri sau a ele
mentelor de lăzi a frizelor, a 
deșeurilor și a rămășițelor de 
celuloză.

Se urmărește mărirea produc
tivității muncii și prevenirea 
accidentelor.

I. F. Petroșani

1

5. Instalații mecanice de încăr
cat rămășițe pentru celuloză 
și deșeuri în autocamioane și

Se urmărește mecanizarea o- 
perației cu reducerea nece
sarului de brațe de muncă.

I. F. Petroșani

15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 16,15 Muzică ușoară de 
Eugen Teger și Dinu Șerbănescu;
16.30 O poveste pentru voi, copii; 
16,50 Studioul tînărului interpret;
17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 
Muzică și literatură; 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Concert-ghicitoa- 
re (muzică de operă; 18,40 RADIO- 
SIMPOZION. SISTEMUL INFORMA
ȚIONAL AL ȘTIINȚEI; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
19.30 Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ,-
20.30 Concert de melodii românești 
(partea a II-a); 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚII; 21,20 De la un cîntec 
la altul; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
Viața de concert a Capitalei; 23,00 
Interpreți și succesele lor,- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 10 

din 8 martie 1967 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

Extragerea I :
44, 34, 46, 23, 7, 37. Rez. 19, 45.
Extragerea a II-a :
47, 41, 13, 8, 23, 14, 6, 5.
Fond de premii :
Extr. I : 723 253 lei.
Extr. a II-a : 330 224 Iei.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Dacii; Republica: Cerul și ia
dul; LONEA — 7 Noiembrie: 
Omul mafiei; Minerul: Cele 
două orfeline; ANINOASA :

LOCUL DE-NTÎLNIRE
A PRIETENILOR CĂRȚII

Biblioteca este locul unde-și dau 
zilnic intîlnire sute de oameni ai 
muncii de vîrste și profesii dife
rite uniți printr-o trăsătură comu
na — pasiunea pentru lectură. O- 
bișnuiții vizitatori ai bibliotecii 
răsfoiesc Întotdeauna cu plăcere 
cartea împrumutată pentru că în 
paginile ei găsesc, uneori, răspuns 
la întrebările ce îi frămîntă, iar 
alteori, citirea unei cărți le oferă 
clipe de odihnă și recreație.

La biblioteca clubului muncito
resc din Vulcan s-au întreprins, 
în acest ăn, o serie de acțiuni in
teresante și variate cu cartea. A- 
lături de prezentarea unor cărți 
noi sosite la bibliotecă, recenzii, 
medalioane, ' anul acesta s-au 
organizat seri literare, anchete so
ciale etc.

Pinguinul,- VULCAN: Inspec
torul; CRIVIDIA : Fanfan la 
Tulipe,-. LUPENI — Cultural: 
Cimaron; BĂRBĂTENI: lanosik 
seria I—II.

De exemplu, lovarășa Boda Ele
na, bibliotecara clubului, a ini
țiat o anchetă socială avînd ca te
mă „Trăinicia familiei". La anche
tă au participat peste 20 de citi
toare ale bibliotecii de casă con
dusă de tov. Ignat Zorica, care 
au purtat discuții pe marginea â- 
cestei teme.

O altă acțiune care s-a bucurat 
de apreciere și participarea a pes
te 80 de persoane ,.a fost și seara 
literară închinată „Tovărășiei, prie
teniei, dragostei".

Acestea sînt numai o parte din 
activitățile inițiate de către colec
tivul bibliotecii Clubului munci
toresc din Vulcan în scopul edu
cării moral-cetățenești a cititorilor, 
pentru ridicarea nivelului lor de 
cultură.

M. C.
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Vizita ministrului comerțului exterior 
al României în Suedia

STOCHOLM 8 (Agerpres). — In
tre Gh. Cioară, ministrul comer
țului exterior al României, și 
G. Lange, ministrul comerțu
lui al Suediei, a avut Joc la 
7 martie o întrevedere. In timpul 
discuțiilor s-au analizat posibili
tățile de creștere a schimburilor 
comerciale și cooperării econo- 
mice-induștriale dintre cele două 
țări. Ău participat E. Mezincescu. 
ambasadorul român la Stockholm. 
I. Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini 
șl membri ai delegației.

In aceeași zi, cei doi miniștri au 
semnat acordul comercial pe ter
men lung 1967-1971 — între cele 
două țări. Acordul prevede o creș
tere însemnată a schimburilor co
merciale în cadrul contigențelor 
și liberalizărilor convenite, pre
cum și angajamentul de a sprijin; 
cooperarea economică și industria 
lă între cele două țări.

Gh. Cioară, însoțit de E. Mezin 
cescu, a făcut o vizită ministrului 
afacerilor externe; al Suediei. 
Torsten Nilsson.

0 nouă carte despre asasinarea 
fostului președinte Kennedy

washington 8 (Agerpres). — 
La Washington a apărut marți, ca 
răspuns la criticile aduse rapor
tului comisiei Warren, o nouă carte 
despre asasinarea fostului președin
te John Kennedy, intitulată „Adevă
rul, despre asasinat". Autorul căr
ții, Charles Roberts, reporter Ia 
Casa Albă al revistei „Newsweek" 
este unul dintre cei doi reprezen
tanți ai presei, (celălalt fiind Mer
riman Smith de la U.P.I.) ce se 
aflau Ia bordul avionului prezi
dențial „Air Force One" care a 
transportat corpul neînsuflețit al 
președintelui Kennedy de la Dallas 
la Washington. Ei au fost, de a- 
semenea, martori cînd președintele 
Johnson a depus jurămîntul în ca
litate de nou președinte al State
lor Unite.

Autorul exprimă teama că re
sentimentele publice față de ra
portul comisiei Warren ar putea

Avertiwtul premierului 
Wilson no a rpujiî 
să-l cheme la ordine 
po lo|i dopuiaîii .joPell"

LONDRA 8 (Agerpres). — Un 
grup de 17 deputați laburiști, ne
socotind , avertismentul primului 
ministru Harold Wilson, au refu
zat să sprijine politica guverna
mentală de înghețare a prețurilor 
și salariilor. Ei s-au abținut, în 
câdrul votului care a avut loc 
marți seara în Camera Comune
lor pe marginea unei dispoziții 
guvernamentale care ' interzice 
unei firme engleze specializate în 
fabricarea protezelor ortopedice, să 
majoreze salariile lucrătorilor săi. 
In favoarea guvernului au votat 
226 de deputați, iar împotrivă 153.

După cum subliniză agenția Reu
ter, cei 17 laburiști care s-au ab
ținut de la vot fac parte din gru
pul celor 60 de deputați laburiști 
care au refuzat să voteze săptă- 
mîna trecută în favoarea Cărții 
Albe a guvernului cu privire la 
cheltuielile militare.

Acesta este primul vot după a- 
vertismentul Iui Harold Wilson dat 
deputaților laburiști „rebeli" și în 
care acesta atrăgea atenția că la 
alegerile viitoare s-ar putea să nu 
li se mai reînnoiască mandatul.

Acest vot demonstrează că aver
tismentul primului ministru nu a 
reușit să-i cheme la ordine pe 
toți deputății laburiști.

In seara zilei de 7 martie, am
basadorul român a oferit un dineu 
la care au participat G. Lange, 
ministrul suedez al comerțului, și 
conducători ai unor importante 
grupuri financiare și industriale.

Ministrul comerțului, Gunnar 
Lange a oferit la 6 martie un di
neu în' cinstea delegației române.

Ministrul suedez a toastat sub
liniind importanța vizitei delega
ției române pentru dezvoltarea 
schimburilor economice dintre ce
le două țări. Răspunzînd, Gh. Cioară 
a arătat că această vizită se în
scrie în cadrul politicii române 
de dezvoltare a schimburilor cu 
toate țările, indiferent de sistemul 
social și economic, în baza avanta
jului reciproc. Prin contactele pe 
care Ie va avea în timpul vizitei, 
delegația română speră să gă
sească noi posibilități de dezvol
tare a schimburilor comerciale și 
de cooperare economică și indus
trială dintre România și Suedia.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

duce la cereri insistente de deshu
mare a corpului fostului președin
te. pentru a fi supus unei noi 
examinări mai atente. In prefața 
cărții. Roberts amintește că, în 
1887 și din nou în 1901, corpul 
neînsuflețit al lui Abraham Lin
coln a fost deshumat, din cauza 
unor zvonuri care circulau prin 
țară că trupul său ar fi fost răpit 
din mormînt și supus unei noi exa
minări de ordin criminalistic. Re- 
ferindu-se la un sondaj al Institu
tului Harris asupra opiniei pu
blice, care arată că cei mai mulți 
americani pun la îndoială datele 
raportului comisiei Warren, re
porterul revistei „Newsweek" ex
primă teama că s-ar putea ajunge 
la o situație asemănătoare cu cea 
din cazul Lincoln.

Această carte consideră ca ero
nate o serie de fapte descrise în 
cartea lui William Manchester 
„Moartea unui președinte“.In timp 
ce ultimul autor consideră că 
președintele Johnson era „foarte 
grăbit să-și asume președinția du
pă asasinarea fostului președinte 
și neatent față de personalul lui 
Kennedy", Roberts afirmă într-un 
pasaj că Johnson a dat dovadă la 
bordul avionului de „grijă, co
rectitudine și compasiune" față de 
cei prezenți.

BANGUI. In apele flu
viului Ubanghi, care străbate, 
capitala Republicii Africa 
Centrală, a fost pescuit un 
crocodil neobișnuit de mare. 
Lungimea crocodilului este de 
4,5 metri, iar greutatea de 
420 kg. Dînd crezare unei le
gende potrivit căreia vîrsta 
unui crocodil se stabilește 
după numărul bucăților de 
piatră pe care le-a înghițit^ 
crocodilul pescuit de locuitorii 
din Bangui ar avea 660 de 
ani.

• HELSINKI. Incepînd de 
miercuri, 12 000 de muncitori 
tipografi finlandezi au intrat 
în grevă, după ce tratativele 
cu administrațiile ziarelor au 
eșuat.

Greviștii cer reînnoirea con
tractului colectiv și majorarea 
salariilor. Acțiunea grevistă a- 
iectează 92 de ziare, cu un ti
raj de aproximativ 2 milioane 
exemplare.

• CHICAGO. Agenția As

Delegafia română 
condusă de 
Alexandru Boabă 
a sosit în Siria

DAMASC 8 (Agerpres). — Marți 
seara a sosit la Damasc delega
ția guvernamentală română con
dusă de Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, care, la invita
ția guvernului sirian, va participa 
la festivitățile organizate cu oca
zia Celei de-a patra aniversări a 
Zilei de 8 martie, sărbătoare na
țională a Siriei. La aeroport, de
legația a fost salutată de A. Takla, 
ministrul petrolului, energiei elec
trice și executării noilor proiecte 
industriale, precum și de func
ționari superiori din Ministerul 
afacerilor Externe al Republicii 
Arabe Siriene.

IND°N.E^-; [gigitsui (oomliaiiv populai
examinează ailiviialea proiediaidoi ftikn

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
Congresul consultativ popular s-a 
întrunit marți la Djakarta pentru 
a examina activitatea președintelui 
Sukarno. Luînd cuvîntul la des
chiderea lucrărilor, generalul Su
harto, șeful puterii executive, a 
afirmat că Sukarno era la curem 
cu pregătirea 'loviturii de stat, dar 
„nu există dovezi că el a parti
cipat la această acțiune". După cum 
relatează agenția France Presse, 
Suharto a amintit despre lupta lui 
Sukarno împotriva colonialismului 
și rolul său în proclamarea inde
pendenței Indoneziei, dar i-a re
proșat că s-a sprijint prea mult pe 
Partidul comunist.

Suharto a cerut Congresului să 
adopte o asemenea hotărîre îneît 
să nu se creeze noi conflicte în 
țară și să se pună capăt „dualis
mului politic din Indonezia”. In 
acest sens, el a cerut să fie con
firmat în funcția de președinte

Continuă actele agresive 
americano-saigoneze 
împotriva Laosului

XIENG QUANG 8 (Agerpres). — 
Secretarul general al Comitetu
lui Central al Neo Lao Haksat, 
Fumi Vongvicit, a adresat recent 
o telegramă copreședinților Con
ferinței de la Geneva pentru Laos 
din 1961-1962, în care protestează 
energic împotriva continuării acte
lor agresive ale trupelor ameri
cane și saigoneze contra popu
lației unor regiuni din Laos.

sociated Press anunță că re
giuni întinse din estul State
lor Unite, incluzînd statele 
Pennsylvania, Kentucky, Vir- 
ginia, Tennessee, Alabama și 
Mississippi, au de suferit de 
pe urma unor uragane puter
nice, însoțite de inundații de
zastruoase. Sute de familii au 
fost obligate să-și părăsească 
locuințele pentru a ajunge în 
locuri mai sigure. Au fost 
semnalate numeroase victime 
omenești și importante pagu
be materiale.

• WASHINGTON. La Wa
shington s-a anunțat că în 
cursul lunii februarie încă 
11 000 de militari americani au 
fost debarcați în Vietnamul de 
sud, ceea ce face ca totalul 
forțelor S.U.A. din această 
țară să ajungă la 415 000 mi
litari. Potrivit agenției Reuter, 
guvernul american intențio
nează că pînă la sfîrșitul anu
lui să trimită în Vietnamul de 
sud încă 55 000 de militari, ri-

Sărbătoarea națională
• ■ ■a oiriei

DAMASC 8 (Agerpres). — In o- 
rașele siriene au avut loc miercuri 
festivități prilejuite de sărbătoarea 
națională a republicii Arabe Si
riene, aniversarea revoluției de la 
8 martie 1963. La Damasc a avut 
loc o mare paradă militară și o de
monstrație populară, la care au 
participat reprezentanți ai organi
zațiilor muncitorești, țărănești și 
studențești.

La festivități au asistat președin
tele republicii, Noureddin El Atas- 
si, oficialitățile siriene, precum și de
legațiile de peste hotare. A fost de 
față o delegație guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con 
dusă de Alexandru Boabă, minis
trul petrolului.

ad-interim pînă la alegerile din 
anul viitor.

In cadrul dezbaterilor a mai 
luat cuvîntul generalul Nasution, 
președinte al Congresului consul
tativ popular, care a propus să 
se adopte rezoluția parlamentară 
cu privire Ia demiterea președinte
lui Sukarno și să se cerceteze ro
lul acestuia în evenimentele din 
30 septembrie 1965. Pentru demi
terea și judecarea Iui Sukarno s-a 
pronunțat și Adam Malik, minis
trul de externe.

Situația din Nigeria
LAGOS 8 (Agerpres). 

Ziarul „Morning Post" 
din Lagos, care expri
mă, în general, punc
tul de vedere guver
namental, a publicat 
marți un articol în ca
re afirmă că deține 
informații potrivit că
rora guvernul Provin
ciei orientale intențio
nează să anunțe la 21 
martie separarea a- 
cestei provincii de res
tul Nigeriei. Ziarul, 
citind corespondenții 
săi speciali din Lon
dra, declară că „repre
zentanții Provinciei o- 
rientale fac eforturi 
pentru a stabili con
tactele diplomatice ne
cesare acestei acțiuni, 
dar pînă acum nu au 
avut succes".

In continuare, „Mor
ning Post" declară că 
ar deține informații

potrivit cărora „șapte 
tone de armament erau 
pregătite pentru a fi 
expediate la Enugu pe 
calea aerului, cu un 
avion italian care se 
aștepta să decoleze din 
Amsterdam... Armele 
erau așteptate în Nige
ria răsăriteană la 8 
martie".

Agenția France 
Presse informează că 
postul de radio Enugu 
a anunțat marți că gu
vernul Nigeriei orien
tale a cerut, prin a- 
fișe și manifeste, tu
turor locuitorilor pro
vinciei „să fie pregă
tiți pentru a rezista 
oricărui atac al inva
datorilor". Mai mult, 
luni la Enugu a avut 
loc un miting la care 
au participat mii de 
tineri, în cursul că

dicînd efectivul militar ameri
can la 470 000 oameni.

• NEW YORK. Marți au 
declarat grevă muncitorii u- 
zinei din Mansfield (Ohio) a 
societății „General Motors". O 
grevă de acum trei săptămîni 
la uzina din Mansfield, care 
produce o serie de piese-cheie, 
a dus la suspendarea activi
tății la 85 de uzine ale aces
tei societăți, cea mai mare din 
industria de automobile a 
S.U.A.

• ROMA. La sediul Minis
terului Bilanțului și Programă
rii Economice al Italiei a avut 
Joc miercuri o întrevedere a 
ministrului Giovanni Pieraccini 
cu președintele Comitetului de 
Stat ăl Planificării. Maxim Ber- 
ghianu. Au fost abordate pro
bleme privind activitatea de 
planificare și probleme econo
mice de interes reciproc. Intîl- 
nirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Cu prilejul aniversării, marți sea
ra, la posturile de radio siriene a 
luat cuvîntul președintele Atassi. 
El a trecut în revistă realizările 
obținute de poporul sirian de la 
instaurarea actualului regim. Tot
odată, el s-a referit la o serie de 
probleme externe.

SDPEHBOVâ 
8EEEIIÎ OESCOPERITl

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Astronomii sovietici Romela 
Șahbazian și Sofia Iskudarian 
au descoperit recent o stea 
supernova apărută în urma u- 
nei explozii gigantice într-o 
galaxie în spirală. Comentînd 
în ziarul '„Izvestia" descoperi
rea savantelor sovietice, astro
nomul V. Ambarțumian a sub
liniat că galaxia unde a fost 
descoperită steaua are o con
strucție aparte. Natura stele
lor supernove, care în momen
tul exploziei depășesc în lu
minozitate de sute de milioa
ne de ori Soarele, nu este pî
nă în prezent cunoscută, tin 
ultimul mileniu, în galaxia 
noastră au fost semnalate doar 
trei stele supernove: în anii 
1054, 1572 și 1604. In prezent,, 
observațiile vor permite să se 
studieze reacțiile materiei în 
condiții extrem de diferite fa
ță de cele de pe Pămînt. ț 

ruia a fost adoptată o 
rezoluție prin care se . 
cere colonelului Ojuk- 
wu— guvernatorul mi
litar al Provinciei o- 
rientale — „să nu ac
cepte nici o convorbi
re cu colonelul G țon 
(șeful guvernului mi
litar de la Lagos), da
că este vorba de a nu 
se aplica decît parțial 
acordurile de la Aburi".

In relatările date pu
blicității de guvernul 
de la Enugu în legă
tură cu conferința de 
la Aburi (Ghana) a 
guvernatorilor militari 
nigerieni, se spune că 
s-a căzut de acord să 
se mențină suspenda
rea constituției fede
rale, iar deciziile, im
portante să fie luate 
de către Consiliul gu
vernatorilor cu unani
mitate de voturi.

• RIO DE JANEIRO. In 
centrul orașului Rio de Ja
neiro s-a prăbușit un imobil 
cu două etaje, ca trmare a 
ploilor torențiale, cc e au con
tinuat să cadă și in ultimele 
zile in statu9$Rio de Janeiro. 
Potrivit primelor informații, 
in imobil se aflau aproxima
tiv 30 de persoane, ■ dintre ca
re 12 au rămas sub dărîmă- 
turi.

• SAIGON. Baza americană 
de la Dong Tam, situată în 
delta fluviului Mekong, unde 
se află cantonată cea de-a 9-a 
divizie de infanterie america
nă, a fost atacată în cursul 
nopții de marți spre miercuri 
de unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare. Potrivit a- 
gențiilor de presă, asupra in
stalațiilor americane de la a- 
ceastă bază au căzut 80 de o- 
buze de mortiere de 82 mm. In 
urma atacului declanșat de pa- 
trloți, americanii au suferit 
pierderi în oameni și materiale
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