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IX MIȘCAREA DJE 1XOVAȚH

UNELE FENOMENE NEGATIVE ȘlDesfășurînd o activitate neobosită pentru perfecționarea continuă a procesului tehnologic, inovatorii aduc o contribuție importantă la creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, la folosirea rațională și mai deplină a materialelor, influențînd favorabil creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității cărbunelui și reducerea prețului de cost, într-un cu- vînt — creșterea continuă a rentabilității.
TA CERE

INFINIT
(La comemorarea unui de
ceniu de la moartea lui 

Brîncuși)
Numeroși sini cei pe care 

ii atrag ; la Tirgu Jiu .
muirile în piatra ale "lui 
Brîncuși. Aici, în preajma 
apelor cînd molcome, cînd 
vijelioase ale Jiului, de ca
re îl desparte o perdea fre
mătătoare dc verdeață, an
samblul btincușiăn își exer
cită cu deplinătate fascina
ția. Se află aici, din 11’33, ci
nul cînd artistul l-a dăruit 
orașului pentru a aduce
prinos locurilor natale și oa
menilor lor care la 14 
tombrie 1916, pe podul 
peste Jiu, s-au opus cu străș
nicie cotropitorilor. In amin
tirea lor și a tuturor eroilor 
patriei, Brîncuși a ridicat 
ceste opere fără seamăn, 
care vin să le vadă, să 
privească, îndrăgostiți
frumos din toate părțile ță
rii și de dincolo .de frunta
riile ei. Sosit aici, drumețul 
este pregătit să descopere în 
operele marelui sculptor le
găturile lor adinei cu arta 
acestor meleaguri. Tot ceea 
ce a întîlnit în cale artistul 
de geniu, care a fost Con
stantin Brîncuși, de la co
loanele de pridvor scrijelite 
cu măiestrie de cuțitul cio
plitorilor, pînă la rîndurile

In cursul anului trecut, numai în cadrul unităților aparținătoare combinatului carbonifer, s-au aplicat în producție peste 383 inovații care au adus economii post calculate în valoare de 1711374 led. Se remarcă, de asemenea, a însemnată creștere a eficienței tehnîco-eco- nomice a inovațiilor. Inovatorii abordează teme legate de creșterea productivității muncii, îmbunătățirea caii- ■ tații cărbunelui și reducerea consumului de material lemnos. La E. M. Aninoasa, de exemplu, se aplică cu succes podirea tavanului cu cabluri și plasă . metalică, inovație concepută de minerul David Ioarr. La prepara- ția de cărbuni Lupehi s-au aplicat 54 inovații, iar la E. M. Petrila 32 inovații care au adus economii calculate în valoare 373 142 lei 348 792 lei.Privită prin această prismă, ,s-ar părea că’ în unitățile economice aparținătoare de C.C.V.J. cît . și în alte u- nități din Valea Jiului, miș- • rărea de inovații desfășoară ca pe... roat£. Anali- zîndu-se însă cu mai multă atenție activitatea mișcării inovatorilor, se. constată că în cadrul G.C.V.J. numărul propunerilor înregistrate în 1966 a scăzut față de anul 1965 de la 669 la 556, iar nu-

P'-st de și. respectiv,

T

4 pag. 25 bani

CAUZELE LOR

i

VITRINA ȘTIRILOR Zrului a fost deschis un punct farmaceutic.

din partea sindicale și tehnico-admi-

mărul inovațiilor aplicate de la 415 la 383. Cum orice e- fect își are cauzele lui, și aici există asemenea cauze. Faptul că mișcarea de inovații bate pasul pe loc ba, chiar cunoaște un declin se datorește în primul rînd slabei preocupări organizațiilor conducerilornistrațive în acest domeniu.Practica a arătat că în u- nitățile economice unde după întocmirea planurilor tematice se iau măsuri pentru popularizarea susținută ' ă acestora, iar muncitorii, inginerii și tehnicienii sînt mobilizați și ajutați pentru a studia și rezolva temele, majoritatea acestora sînt rezolvate. Sînt. însă întreprinderi unde ațît conducerile tehnico-adminisțrative cît și comitetele sindicatelor consideră că o dată cu întocmirea planului tematic și afișarea lui au făcut totul. In aceste condiții nu este de mirare că în întreprinderi importante cum sînt E.D.M.N. și I.F. Petroșani, aproape 70 la sută din teme au. rămas nerezolvate.
VOINIC PAULsicțivistai Consiliului Ideal sindical

Petroșani.

(Continuare în pag. a 3-a.
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SANDA IONESCLredactor la Agerpres

In mai 1966 venise și el acasă — în Petroșani, pe str. Dacia. Săvîrșise a doua pedeapsă pentru furt calificat. Dar ca și lupul care-și schimbă numai părul, Toma Erno nu s-a liniștit. Era doar hoț calificat. Lucrase în acord. De aceea i se a- cordase de două ori timp de odihnă de către instanțele judecătorești. In noiembrie 1966 s-a apucat iar de... furat. A pătruns în locuința lui Szilagy Edmund din Vul-. can și a operat, la haine. Apoi a dispărut. Organele de miliție l-au făcut să a-

pară. In Curînd va dispare din nou. Acum cu adresă; acolo unde a mai două ori.cu rile,

Franzele „Spicul" 
și „Dîmbovița"I.P.P.F. „Jiul" Petroșani a început Să pună la dispoziția cumpărătorilor, două noi sortimente de produse de panificație: franzele „Spicul", de 500 grame, de format lung și franzele „Dîmbovița", de 600 grame, preparate din amestec de albă și intermediară.

Unitate sezonieri 
redeschisăOO.V.L.F. Petroșani a redeschis, în orașul Lupeni, o unitate sezonieră pentru, vîn- zarea legumelor și fructelor. Asemenea unități se vor mai deschide deoarece în curînd sosesc trufandalele !făină Pardesie din ninoflex

Cunoaște fost de bine lo-
Venala llltHlllocatarii strada Calea BrăiibloculuiPrintreB 5 din— Lupeni se înscrie și numele familiei Popa.Victoria, vestală a ceartă cu reclatnațiipopular al orașului Lupeni asupra acestei femei, dar nu

Soția, este o adevărată gîlcevii. Veșnic se cineva. O duzină de ș-a adunat la sfatul
Ion CIOCLEI

Tmrasiil 
Kitolae [eausestu

Secretarul general al Comitetului -Central al Partidului Comunist Român, Nîcolae Ceausescu, a primit miercuri, 15 martie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Republica Socialistă România, Soltan H. V. Sanandaji, în audiență de prezentare.Cu această ocazie a avut loc o convorbire cordială, ..
PLECAREA UNEI DECEfiATII 
EUVEHUNEHIiLE MNE

Miercuri dimineața a. pâră- sit Capitala, plecînd în Iran, o delegație guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Cioară, ministrul, comerțului exterior, care va purta discuții în vederea dezvoltării în continuare a colaborării economice și cooperării tehnico-știînțifice dintre România și Iran.

Pantofi din plasti.Cinci modele de pantofi pentru . feme* , confecționați din plastin vor putea fi găsite în unitățile comerciale ale orașului, încălțăminte durabilă și ieftină — prețuri cuprinse între 34 și 40 de lei.

Două autobuze 
pentru Lupeniîntreprinderii comunale o- rășenești Petroșani i-au. fost repartizate două autobuze T. V. După încheierea perioadei de rodaj, ambele vor fi repartizate garajului din Lupeni

I.C.R.T.I.. .a trimis comerțului pardesie pentru bărbați confecționate din ninoflex maro, bej, gri (o reușită imitație de piele).

Acordeoane 
„Weltmeister" — 
cu plata în rateO veste îmbucurătoare pentru amatorii de acordeoane ' „Weltmeister" importate din R.D.G. : pînă la 31 martie se vînd cu plata în rate.

I.C.O.

D I N T A R Ă

Punct farmaceutic 
în satul Livezeni

Inginerii Vasile Tîrzianu 'și Petre Manghac' de la Direcția regională a economiei ' forestiere Bacău put un nou tip
Pentru îmbunătățirea proVizionărîi locuitorilor satul .Livezeni cu . medicamente, în incinta dispensa-

. conce-
a- din

te ca încărcătorul să poată lucra greuaude utilajdestinat mecanizării
în locuri înguste și accesibile.

★Fabrica ' de radiatoare

(Continuare în pag. a 3-a)(Continuare în pag. a 3-a)

NEGRUȚ MARIAcorespondentăIn laboratorul de cofetărie din Lupeni al T.A.P.L. se fac ultimele „retușări 
de prăjituri.

operațiilor de manipulare și încărcare a materialului lemnos. în . exploatările forestiere. Adaptînd un tractor U- niversal 650, ei au realizat un încărcător de mare capacitate, cu brațe' frontale rabatabile. Sistemul rabatabil al, brațelor de încărcare asigură o reducere a numărului de manevre și a spațiului de 'lUCru, ceea ce permi-

Lași cabluri din Brașov a intrat în funcțiune o mașină de cablat — agregat unic de acest fel în țară — concepută și realizată de un colectiv de specialiști din întreprindere. Mașina produce cablu cu secțiune de 450 mmp, întrebuințat la liniile aeriene. de înaltă tensiune și la mările hidrocentrale și termocentrale. (Agerpres)
AFLUEN ȚAVreme de cinci zile, cît a rulat pe ecranele cinematografelor din Petroșani, filmul românesc „Dacii" a fost vizionat de un număr de 26 677 spectatori. Un adevărat record care demonstrează că tînăra noastră cinematografie cucerește tot mai mult teren în conștiința spectatorului.

In vizită 
la termocentralăȘcoala generală nr. 4 din Vulcan organizează adesea vizite cu elevii la diferite unități industriale din Valea Jiului, Ultima vizită de acest gen au făc.ut-o elevii școlii la termocentrala din Paroșeni. La plecare mulți dintre cei 47 de elevi care au fost în iau convinși că cea moașă meserie e cea getician.

GH. BOZU corespondent
vizită e- mai trude ener-



ATI

JAINA” DE
prihAvara
A ORAȘULUI?

GUM AU FOST REPARTIZATE
FONDURILE ALOCATE ?

spații verzi. Pentru I au fost prevăzute lucrări în valoare respectiv, 3.0 mii lei.
tri- a se de Camde Vedere Ne infof- vicepreședint-

de lucrări. Apoi, noi de lude gospodărire Și înfrumuse- prin muncă patriotică. Valo- din primul trimestru sînt deoarece nu cuprind decît

Mijloacele bănești care stau ia dispoziția sfaturilor populare pentru a executa lucrări de gospodărire și înfrumusețare sînt constituite din prevederile din buget și o parte din beneficiile realizate.‘Sfatului popular Lupeni i s-ău alocat fonduri în Valoare de 700 000 lei pentru astfel' de lucrări, din care 400 000 pentru întrețineri de străzi și trotuare și 300 000 pentru amenajări și extinderi de mestrul executa abia 40. puțin. Care e punctul ăl sfatului popular ? meăză tovarășul Darădics Fridrich •— Timpul nu permite executarea în trimestrul I a unui Volum mai mare ne-am axat pe executarea crări țâre, rile mici costul materialului.Poarte bună inițiativa tovarășilor de la Lupeni. Dar ce lucrări trebuie executate, conform planului pperativ în prima jumătate a anului ? Reparații de străzi, de trotuare, plombări de asfalt. Deci lucrări ce se pretează la execuție 
chiar și acum în luna martie.La sfaturile populare din Vulcan și Petrila împărțirea pe trimestre a fondurilor a fost făcuta după clasicul principiu : grosul lucrărilor nu se poate executa decît în lunile mai-ăugust. Vulcănenii și petrilenii au însă meritul de a fi început să facă ceva chiar în •fără planului. La Petrila ■— reparații de trotuare, iar la Vulcan •— plăntări de arbori.
ȘI PÎNĂ ACUM S-AR FI PUTUT FACE CEVAde pînă „hainei"Putea fi folosit timpul acum pentru pregătirea de primăvară o orașelor ? Desigur. Pînă la această oră puteau fi curățite de murdărie spațiile Verzi existente, se puteau repara coșurile de hîrtii, s-ăr fi putut nivela terenurile virane pe care nâja noi zone verzi. -La sectorul I.C.O. »tat de vorbă cu tov. gustin care răspunde tatea orașului, de zonele verzi și de o serie de alte prestații către sfatul popular sau către populație.— Spuneți-ne, l-am întrebat, a făcut Sectorul Lupgpi din ce se putea face pînă acum ?— Am reparat bănci pentru am recondiționat reci-

se vor ame-Lupeni am Jugaru Aude salubri-
cetot

parcuri,

Tovarășul Beteringhe Vasile, președintele Sfatului popular al orașului Vulcan recunoaște că repartizarea pe trimestre a planului valoric nu e stimulatoare.— Se pot face multe lucruri încă în primul trimestru, în special în luna martie, dar planul valoric nu obligă cu nimic la aceasta.Șeful secției gospodărie a Sfatului popular orășenesc Petroșani, tovarășul Șodolescu loan explică astfel acest Viciu de planificare :— Pentru primul trimestru, prevederile sînt mai mici deoarece starea timpului nu permite executarea de lucrări. Fondurile din buget alocate pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului Petroșani au fost repartizate pe trimestre, cele mai însemnate fiind prevăzute pe trimestrele 11-III. Se vor executa din fondurile bugetare reparații și întrețineri de drumuri regionale (Petroșani — Pe- triJa. Iscroni — Aninoasa), reparații de străzi (Republicii — în zona Piață Victoriei — U.R.U.M.P., Cloșca, Petdfi, Constructorilor și pitele).Pentru extinderea și întreținerea zonelor verzi există posibilitatea executării lor din fonduri bugetare, iar în cartierul Aeroport si din fonduri de inveătiții. J,a capitolul acesta s-ar putea face mult mai multe lucruri bune din fondurile alocate, dacă locatarii ar fi mai grijulii față de împrejurimile casei în care locuiesc. Concursul lor ar scuti o bună parte din cheltuielile de manoperă. Vrem să considerăm aceasta ca un apel către locuitorii din cartierele noi, de a-și aduce fiecare partea de contribuție în muncă Ia extinderea zonelor verzi, a plantațiilor, la crearea de spații de Joacă pentru copii.
pienți pentru gunoi, am curățat de murdărie și gunoi spațiile verzi.Arh pornit împreună într-o plimbare prin oraș. In cartierele Vis- coza și Braia, spațiile verzi sînt pline de gunoaie. Recipienții de gunoi au ajuns de nerecunoscut. Nici urmă că ar fi avut cineva intenția să-i repare sau să-i îndi’ep- te pe cei strîmbați de reaua voință a unor cetățeni sau încărcători de la I.C.O, E drept sectorul a primit un număr de 274 bucăți recipienți noi. Pe străzi, rigolele sînt tot înfundate de gunoi. Corectarea coroanei pomilor e o operațiune care s-a început abia in ultimele zile.In Petroșani situația e din acesi punct de vedere o copie fidelă a celei din Lupani. Și pretutindeni aceleași lamentări „n-avem, nu pu-

PREGĂTIT

IN SERA DE FLORI DE LA LONEA

A
ghdHI

Primăvara devine, cu fiecare 
filă ruptă din calendar, o rea
litate incontestabilă. Numai 
brumele dimineților ne mai o- 
presc să depunem paltonul la 
garderobă, ca pe 
inutil. Va-să-zică nu 
tă Îndoieli asupra 
veniri a primăverii, 
noi abia așteptăm să 
haine de primăvară, 
orașele șl localitățile de pe 
Valea noastră se cer îmbrăcate 
in haină de primăvară. Gos
podarii cu spirit de prevedere

un veșmînt 
mai eXis- 
iminentei 

Dar dacă 
îmbrăcăm 
atunci și

ANCHETA
NOASTRA

au lucrat la „hainele" acestea 
ale orașului încă din iarnă. Ea 
ceea ce se putea face atunci.

In ancheta noastră am cău
tat a afla răspuns la o serie 
de întrebări legate de pregă
tirea acestor haine de primă
vară. Și anume: Cum s-a fă
cut repartizarea fondurilor 
pentru lucrări de gospodărire 
și înfrumusețare, dacă a fost 
asigurată baza tehnico-materia- 
lă a unor lucrări, dacă timpul 
de pînă acum a fost folosit 
pentru a executa o serie de 
lucrări care se pretau.

SPICUIRI
Din prevederile pe anul în curs pentru înfrumusețarea Iu. 

calităților Văii Jiului notăm:
IN PETROȘANI :
^Asfaltarea pînă la 1 Mai a Pleții Victoriei și amenajarea 

scuarului din centrul ei.
• Terminarea extinderii zonelor verzi în cartierul Livezeni.
• Amenajarea a patru stații de călători.

IN PETRILA — LONE A :
Modernizarea străzii Paring din Lonea. 
Extinderea zonelor verzi în cartierul 8 Martie. 
Refacerea trotuarelor în cartierul Eminescu,

IN VULCAN•
O inițiativă lăudabilă: fiecare elev va planta un 

care se va îngriji. Zonele verzi și peluzele de flori — 
orașului — vor fi date în grija a cîte unui detașament 
nieri.

4

tem face din cauză că". înțelegem că nu se poate totul dintr-o dată dar moleșeala aceasta de la început de primăvară nu prevestește pentru locuitorii . orașelor de pe Vale ceva îmbunătățiri față de anul trecut în sistemul de lucru. „S-ar fi putut face multe pînă acum" — s-au declarat de acord aproape toți interlocutorii noștri. Dar singurul domeniu care e gata pentru startul de primăvară sînt serele de flori. Aici un bogat material floricol e gata pregătit că la timpul potrivit să ia drumul orașelor de pe Vale. Dar, dacă „cu o floare nu se face nici numai teste șelor.La tului
primăvară".cu flori nu se pregă- de primăvară a ora-haina de gospodărie a Sfa-secțiapopular orășenesc Petroșani.

Aveți material pentru „haină" ? 
Numai „nașteri** s-ar mai refe-Cam la această afirmație rezuma discuția noastră cu mulți factori de răspundere ritoare ia asigurarea bazei tehnico- materiale a lucrărilor de gospodărire și înfrumusețare prevăzute în prima parte a anului.Care este, de fapt, situația documentației lucrărilor de gospodărire și înfrumusețare date de sfaturile populare în execuție lă I.C.O. ?Tovarășul Hitter Ioan, șeful serviciului tehnic al I.C.O. răspunde !— Documentația trebuia predată I.C.O. pînă la data de 5 martie. Dar pînă azi (9 martie) doar Sfatul popular din Petroșani și cel din Aninoasa ne-a trimis documentația. Specificațiile de materiale le-am întocmit aproximativ.La sfatul popular din Lupeni și la cel din Vulcan ni s-a spus că documentația pentru toate lucrările de gospodărire și înfrumusețare, prevăzute a se executa îri acest an, a fost întocmită. De ce atunci n-au ajuns la executant la termenul stabilit de comun acord ? Pînă acum trebuia să fie perfectate o seamă de contractări de materiale cu anumiți furnizori.

pom de 
mindria 
de pio- 

tovarășul Șodolescu Ion ne-a informat despre prevederile pe acest an în domeniul gospodăririi și înfrumusețării în orașul Petroșani. La întrebarea ce s-a făcut pînă acum, răspunsul e numai în parte mulțumitor. „Pînă acum am predat la I.C.O. documentația pentru toate lucrările pe anul în curs. S-a făcut ceva în domeniul plantării de pomi, iar în curînd se va iniția o mare acțiune patriotică pentru plantarea de arbori și arbuști". Planul acțiunilor de care vorbeam, însă, cuprinde foarte multe lucrări care s-ar fi putut executa în primul trimestru ■— alinieri de garduri, demolarea u- nor barăci din cartierul Aeroport etc. Deci nici aici timpul n-a fost folosit

astfel ca ele să fie pregătite a fi puse în operă o dată cu primăvara. Dar starea de fapt e de-a dreptul alarmantă. Din tot .necesarul . de materiale pentru lucrări de gospodărire și înfrumusețare, doar materialul floric-ol, arbuștii și arborii ornamentali sînt procurate. La serviciul aprovizionare al I.C.O. am fost informați că din ■ toate cantitățile solicitate, I.C.O'. n-a primit repartiție decît pentru o cantitate infimă de bitum și balast și nici un metru cub de piatră concasată. Cu ce se vor repara străzi, trotuare ? „Ne vom descurca pe plan local, la fel ca și anul trecut" — spunea tovarășul Hitter. Foai'te bine. Dar pînă acum, trebuia să se știe de unde și cum se va face această *,descurcare" pe plan local.
11

I.R.E.H. Petroșanț. de acțiunile în-
Valea ră- nu de am

se preconizează în- unor acțiuni de reparații necesare la rețeaua elec- orașului, nu poate decît să pe Oricine. Dar cînd ? llu-

La secția ne-am interesat treprinse pînă acum pentru asigurarea iluminatului public în toate orașele de pe Vale. Tov. Vasiu Victor, locțiitorul șefului secției, ne-a declarat următoarele :— Iluminatul public înJiului, trebuie să recunoaștem mîne o problemă.- Și aceasta din vina noastră. Ducem lipsă materiale. De exemplu acum primit de la Deva, doar vreo 250- 300 becuri de 220 v. Ori acestea pot fi utilizate numai pe străzile lăturalnice. S-a și început instalarea acestor becuri. In cartierul Aeroport, pe strada Independenței, întreprinderea Electromontaj din Sibiu a trecut deja la montarea corpurilor de iluminat (încă din toamna trecută lucrează, dar nu sînt semne că vor termina curînd n.n.). Vom remedia și noi, cu posibilități proprii unele defecțiuni din rețeaua electrică prin schimbarea armăturilor și a duliilor defectate.Faptul că ceperea atît de trică a bucure minatul pe străzile principale cu o circulație intensă și la orele cînd iluminatul își dovedește necesitatea (lucru vizibil pentru toți) nu este îndeajuns de pus la punct. Motivarea lucruri pe aceste becuri cu vapori Se trimit becuri lipsă de tuburi neon" poate ar bilă. Sînt lipsuri diere depășește posibilitățile lor din Valea Jiului. Dar... Atîteă tuburi fluorescente care-și trăiesc ultimele pîlpîiri, atîtea becuri mai mari sau mai mici care de abia așteaptă să fie controlate și schimbate armăturile pot fi văzute de către oricine din Lonea pînă-n Uricani. De verificarea acestora cine răspunde ? „Vom face, vom repara". Gînd însă ?

stării generale de străzi cu „n-avem de mercur, nu ni mai mari, ducem fluorescente, de părea plauzi- a căror reme- ce-
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Unele fenomene negative
fi cauzele lor TELEVIZIUNE

(Urmare din pag.
16 martie

1)Paroșenicomitetele sindicatelorșl tehnicienilor;, unui ajutor con- de inovatori în schițe, desene și
La E. M. Lonea, I. E. ți altele, au folosit în mică măsură comisiile inginerilor pentru acordarea creț colectivelor efectuarea unorcalcule. Din această cauză numărul propunerilor respinse se menține la un nivel ridicat. Această situație se datorește faptului că o parte din teme sînt insuficient studiate, iar unele propuneri de inovații sînt incomplete.Eficiența inovațiilor este strîns legată de generalizarea lor peste tot unde sînt condiții similare de muncă. Cu toate că pe anul 1966 s-a aplicat un număr important de inovații, totuși numărul celor care se generalizează este scăzut (circa 8 la sută din totalul propunerilor).In vederea dezvoltării continue 

a mișcării de inovații din Valea Jiului e necesar ca organele sindicale să îndrume eforturile muncitorilor, lor spre cu mare ducerile asigure
inginerilor și tehnicieni- realizarea unor inovații eficiență economică. Con- tehnico-administrative să condiții optime pentrudezvoltarea mișcării inovațiilor. Organizațiile sindicale împreună cu conducerile tehnico-administra- tive trebuie să analizeze periodic modul cum s-a desfășurat activitatea de inovații, în ce măsură rezultatele obținute sînt la nivelul cerințelor și posibilităților existente.Dezvoltarea continuă și în ritm susținut a mișcării inovatorilor cere din partea organelor sindicale să acorde o atenție mai mare sprijinirii inovatorilor în concretizarea ideilor lor creatoare. Comisiile inginerilor și tehnicienilor pot și trebuie să acorde un sprijin permanent și eficace, ajutînd inovatorii atît în studierea curii de specialitate cit și perimentarea și aplicarea țiilor.Aplicarea și extinderea inovații valoroase impunetetelor de sindicat și conducerilor tehnico-administrative mai multă

litera- în ex- inova-unor comi-

Din tară și de• Astăzi se desfășoară la Cluj primul meci al finalei „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă masculin intre echipele C.S.M. Cluj și Vasutas Budapesta.Oaspeții vor alinia o echipă puternică din care fac parte fostul campion european Berczik, Rozsas și Covacs.Formația C.S.M. Cluj va fi alcătuită din Giurgiucă, Ne- gulescu, Reti și Cobîrzan.• ZURICH, Comisia Ligii europene de natație, întrunită recent la Basel, a ho- tărît ca primele șase clasate (Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S., Italia, România și R. D. Germană) Ia Jocurile Olimpice de la Tokio, să fie calificate din oficiu pentru turneul final de polo pe apă al Olimpiadei din Mexic.Celelalte trei locuri rezervate Europei în turneul o- limpic vor fi atribuite in urma unui turneu de calificare programat în luna iunie a anului viitor. Belgia s-a oferit să organizeze ' a- test turneu.Pe de altă parte s-a hotă- rît organizarea primelor

operativitate în rezolvarea propunerilor făcute, să desfășoare o largă activitate de propagandă tehnică prin conferințe, sesiuni teh- mco-științifice. și simpozioane, să fie mai bine organizate cursurile de ridicare a calificării profesionale a muncitorilor.Depttnînd eforturi pentru dezvoltarea continuă a mișcării inovatorilor pentru lichidarea greutăților și lipsurilor care frînează valorificarea deplină a propunerilor de inovații, susținînd moral și material pe promotorii mișcării de inovații, comitetele sindicatelor împreună cu conducerile teh- nico-administrative, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor contribui la dezvoltarea neîncetată a succeselor obținute de poporul nostru în opera de dezvoltare a construcției socialiste.

18,00 Pentru cei mici ; filmul „Vrăjitoarea".18,10 Studioul pionierilor.18,5019,0019,2019,23
Publicitate.Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic. „Mult e dulce și frumoasă...". Emisiune de limbă română contemporană. Prezintă lector u- niverșitar dr. Matilda Caragiu-Mariâțeanu.De la lume adunate, Clubul . tinereții.emisiune decălătorii geografice : Bir- mania.21,15 Din culisele boxului profesionist.22,00 Medalion Dinu Lipatti.22,30 Telejurnalul de noapte 22,45 închiderea emisiunii.

19,3520,0020,45 Teleglob
SEMNE
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PRIMĂVARA

TĂCERE ȘT INTINIT
(Urinare din pag. 1)

de pe iile înflorate ale ță
rănoilor, constituie un pre
ludiu la grandioasa simfonie 
în piatră, scrisă aici pe ma
lul Jiului.

Iată „Masa tăcerii". Masi
vă, solidă, tăiată din piatră 
tare de Bampotoc, ea amin
tește de scundele mese ță
rănești a căror origine se 
pierde —■ după aprecierile 
unor critici de artă — în 
negurile neoliticului. Ca ci
frele de pe cadranul unui 
ceas, înscriind parcă scurge
rea vremii, stau rînduite in 
jurul ei cele douăsprezece 
scaune. Este liniște în jurul 
mesei tăcerii și perdeaua de 
arbori din apropiere nu lasă 
să ajungă aici nici măcar 
clipocitul apelor Jiului.

După un scurt popas, pașii 
te poartă spre al doilea mo
nument al ansamblului. O 
alee străjuită de scaune ță
rănești, dăltuite în piatră de 
calcar de mina aceluiași ge
nial cioplitor te conduce spre 
„Poarta sărutului". O poartă 
înaltă, monumentală, un a- 
devărat arc de triumf, prin

peste hotarecampionate europene de înot rezervate juniorilor mici (băieți și fete sub 16 ani). Campionatele vor avea loc între 13 și 15 august 1967 în Suedia.
0 CAIRO. După ce l-a e- liminat pe spaniolul Luis Fior, jucătorul român Petre Mărmureanu a obținut un nou succes în turneul internațional de la Alexandria. De data aceasia Vlărniurea- nu l-a întîlnit pe valorosul tenisman cehoslovac Jiri Ja- vorski de care a dispus cu 4—6, 6—3, 6—3.Ilie Năstase, care a intrat direct în turul doi, l-a învins cu 6—2, 5—7, 6 ■ 4 pe Strobel (Cehoslovacia). . Suedezul L. Olander l-a întrecut cu 6—0, 5—7, 6—4 pe chilianul Rodriguez.In sferturile de finală ale probei de simplu femei. Ana Dmitrieva (U.R.S.S.) a cîș- tigat cu 8—6, 6- -0 Ia B. Hoffmann (R.F.G.), iar Eve- lyne Terras (Franța) a dispus cu 6—3, 3—6, 6—4 de Olga Morozova (U.R.S.S.).(Agerpres)

CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBAM

(Urmate din pag. 1)

care cel venit din afară pă
trunde în această lume a li
niștii. In grosimea ei, săpat 
stă simbolul sărutului, al iu
birii veșnice, nemuritoare, 
ăl iubirii destinate să lege 
pe oameni unii de alții pen
tru totdeauna. Simbolul a- 
cesta este reprodus la scară 
redusă pe frontispiciul por
ții și repetat pe cele patru 
fețe ale monumentului.

lată mai departe cel mai 
impunător monument al an
samblului, „Coloana infini
tului". O coloană care, de 
jos, îți pare că se pierde in 
tăriile văzduhului. înaltă de 
aproape 30 de metri, ea a- 
mintește de stîlpul de prid
vor al caselor oltenești, poa
te chiar de cel ăl vechii bi
sericuțe din cimitirul Hobi- 
ței, dar căruia arta măiastră 
a lui Brîncuși i-a conferit 
semnificații profunde. Suc
cesiunea aceasta de prisme 
ce se nasc Unele din altele, 
ca generațiile in lume, este 
poate un simbol al infinitu
lui vieții ce se pierde în in
finitul Cosmosului. Nesfârși
tă ca și recunoștința pe ca
re urmașii o datorează eroi
lor a căror amintire o eter
nizează, ea poate fi, in ace
lași timp, întruchiparea as
pirațiilor omului, a zborului 
său spre noi înălțimi. Ori- 
cîie semnificații ar avea, 
oricîte simboluri ar ascunde.

„Coloana infinitului" ca și 
celelalte monumente brîncu- 
șiene tămîn legate prin mii 
de fire de. arta străveche a 
poporului nostru.

Pentru notațiile acestea fu
gare despre miracolul brîn- 
cușian de la Tîrgu Jiu nu 
găsesc un final mai potrivit 
ca următoarele secvențe din 
minunatul poem în proză 
pe care l-a închinat Geo 
Bogza lui Constantin Brîn
cuși..,

„Tăind piatra și lemnul cu 
miinile lui de țăran din 
Gorj, el a deschis artei 
spiritului omenesc poarta 
nui nou univers.

El este mai mult decît 
sculptor, este un profet.

Tăind piatra și lemnul
miinile lui de țăran din 
Gorj, el a impus materiei

■ fluiditatea spiritului.
El este mai mult decît 

profet, este un artist 
geniu.

Tăind piatra și lemnul
miinile lui de țăran din Gorj. 
el a descătușat din miezul 
materiei coloana fără sfâr
șit, geometrie 
finitului.

El este 
sculptor, 
artist de 
miurg.

S-a născut la 
1876 și nu va 
odată".

s-a luat nici o măsură. Și ca urmare • Victoria a făcut una și mai șî. S-a năpustit asupra locatarei Schmidt Pafas- chiva care cobora cu copilul în brațe scările blocului și a început să-i care la pumni in spate încît s-a prăvălit cu copilul pe scări. La această scenă soțul a rămas spectator spu- nînd că n-are ce-i face neveste-Si. Copiilor le dă o educație greșită. Ii învață să asculte pe la ușile vecine, să se poarte urît. Mamă, mamă.,. vestală a E loc de locuit parte.

iat la mină. Aveau a- colo utl adversar imaginar. Scandal, geamuri sparte, insulte adresate în dreapta și în stingă Traseul mină — bufet și retur s-a terminat cu retrogradarea pe cite trei luni. De data asta nu-i fabulă.

gîlcevii... și-n altă
și
u-

un

cu

un
de

cu

și ritm dl

mal 
mai 
geniu.

mult decît 
mult decît

Este un
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Divertismente pentru „In întîmpinatea pri- muzică ușoară;PRESEI; 8,108,25 8,0CCîntăMO-

PROGRAMUL 1: 6,25 Programmuzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 
fanfară; 7,30 
măverii" — SUMARULd-alea de-ale noastre;MENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului : îngrijirea tenului; 9,35 Jocuri populare interpretate la muzicuță; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI: 10,03 Cîntece pentru cei mici; 10,15 „Ciobănaș de la miori" — cîntece ciobănești și jocuri populare; 10,30 EMISIUNE MUZICALĂ PENTRU ȘCOLARI: 10,55 Recitai

PRONOEXPRESLa concursul nr. 11 Pronoexpres din 15 martie 1967 s-au extras din urnă următoarele numere :Extragerea I : 47, 25, 34, 45, 24 28. Numere de rezervă ; 19, 1.Extragerea a II-a : 11, 29, 25, 2, 17, 20, 23, 37.Fond de premii, extragerea I: 762 537 lei extragerea a II-a: 352 414 lei.

in-

un 
un 

de-

Hobir.a 
muri nici-

în

I

re...HiBi-mfet si 
ttogiailari!Șobolanul a mîncât un bob de strugure și s-a îmbătat. Dacă se ducea sa se culce s-ar fi ales doar cu o durere de cap. Dar nu s-a culcat. Și a fost vai de el. Așa spune fabula. Cei doi „eroi" ai noștri, au făcut la fel ca șobolanul. Lucrau la sectorul IX al minei Lupeni. Intr-o zi, Jiga Iosif și Ștefă- nic-ă Gheorghe au ieșit din mină și s-au oprit la bufet. Au băut zeama (fermecată) de la cîteva kilograme de struguri și s-au înapo-

Scampă Bere!i Timofte Constantin, șofer pe autocamioneta TV 21 HD 2 087 proprietatea T.A.P.L., s-ii „cinstit" cu prietenul său Rovența loan. După ce venit re cu seara plecat n-au ajuns acBJo. I împotmolit în șanț dreptul Autobazei T.A. de la Livezeni avariind mașina.Berea băută îi furase lui Timofte „direcția"Teama de consecințe? nu i-a tăiat însă picioarele; i le-a întărit. Și a părăsit locul accidentului. Ghinionul lui a fost zut și băută mofte Ia miliție și un „autograf" al controlului circulației pe carnetul de conducere. „Autograful" ar vrea să însemne „păzea Timofte". Destul de scumpă berea, n-avem ce zice.

s-au cinstit le-a poftă de plimba- autocamioneta. Și pe la ora 19 au spre Iscroni. Dar ajuns acSlo. S-au în

că l-au mai vă- alții. Și berea l-a costat pe Ti- 300 lei amendă

I

DE RADIO
martie

Muzică u-11,45 GintăDră- 12,10 Cin l a
vocal : Ueaiia Cotrubaș și Mugur Bogdan,- 11,20 MERIDIANE — a- 
gendă culturală; 11,35 șoară cu Trio Alpin;Raveca Săndulescu și Oprea goi; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI;Concert de estradă; 12,45 formațiile conduse de Horia Mocu-lescu și Lester Lanin; 13,00 Varietăți muzicale; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre 
feral; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Tonomaful melodiilor; 15,00 Orchestra de muzică populară „Doina Olteniei"; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidpscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Din al-

bumul meu : melodii de Elly Roman; 16,30 Muzică instrumentală,- 16,40 Prelucrări corale de Gheor- ghe Danga; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Concert-ghicitoare (muzică de O'Pera); 18,40 RADIOSIMPOZION : CREAȚIA TEHNICĂ ȘI PROFILUL SPIRITUAL ÂL CELOR CE MUNCESC; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 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,- 22,56 Melodii în noapte,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Filme
17 martiePETROȘANI — 7 Noiembrie : Mondo Cane, seria I—II; Repu

blica : Sanjuro,- PETRILA.- Inspectorul; LONEA 7 Noiembrie: lanoșik, seria I—II; Minerul: Fantomele se grăbesc; ANINOASA . Gentlemenul din Cocody; VULCAN: Operațiunea ,,f",- CRIVIDIA . 
învățătorul din Vlgevanb; LUPENI — Cultural: Dacii; BARBĂ- TENI : Fiii marei ursoaice; URICANI : ’Cei 7 magnifici.
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Vizita președintelui C. S. P., 
Maxim Berghianu în ItaliaTrimisul special A-Puicea, transmite: Comitetului de Stat cinstea președintelui Comitetului de Stat al Planificării.

Producția prezentă 
și viitoare 
a bazinului carbonifer 
Cehia de nord

Baza americană de la Da Nang 
bombardată de

ROMA 15. gerpres, N. Președintele al Planificării, Maxim Berghianu,însoțit de Cornel Burtică, ambasadorul României la Roma, Mau- riciu Novac, vicepreședinte al 
C.S.P., și de experți, a făcut miercuri dimineața o vizită la sediul central al E.N.I. (întreprinderea Națională de Hidrocarburi). Oaspeții români au avut o convorbire cu prof. Boldrini, președintele E.N.I., și cu alte persoane din conducerea acestei mari organizații economice italiene, o convorbire privind posibilitățile de cooperare între întreprinderi românești și 1S.N.L, în domeniul producției, desfacerii, proiectării și cercetării tehnico-științifice.Conducerea Confederației generale a industriei italiene — „Con- findustria", a oferit un dejun în

★ /de Stat al Planificării, Berghianu, a avut o întrecu ministrul participărilor Giorgio Bo. precum și cu
In aceeași zi, președintele Comitetului Maxim vedere stataleministrul industriei și comerțului, Giulio Andreotti. Au fost abordate probleme economice de interes reciproc. Președintele C.S.P. a mai avut o convorbire cu Tupini, președintele grupului de întreprinderi care alcătuiesc „Fincantieri", in cadrul căreia s-a discutat despre posibilitățile de cooperare în domeniul construcțiilor navale și în alte domenii.

PRAGA 15 (Agerpres). — Din bazinul carbonifer al Cehiei de nord au fost extrase anul trecut 49 milioane tone cărbune, ceea ce reprezintă aproximativ o jumătate din combustibilul solid extras în Cehoslovacia. Planul de perspectivă de dezvoltare a bazinului din Cehia de nord prevede o extindere considerabilă a acestui mare furnizor de combustibil al țării. Astfel, dotarea cu utilaj tehnic modern a minelor din această regiune va crea posibilitatea să se extragă milioane tone anul 1980 să oane tone.
de de se

ca în anul 1975 aici pînă la 55 cărbune, iar în extragă 75 mili-

De- patrioților suct- supus marți noaptea bombardament de militară aeriană a- la Da
SAIGON 15 (Agerpres). tașamente ale vietnamezi au t unui puternic artilerie baza mericană de cum anunță agenția se, cîteva avioane bază au fost distruse iar pista de decolare a impracticabilă. In rîndurile solda- ților americani și sud-vietnamezi care deserveau baza au fost semnalați 42 de morți și aproximativ 100 răniți. Este pentru a doua oară în ultimele trei săptămîni cînd patrioții sud-vietnamezi atacă baza militară de la Da Nang, una din cele mai importante din Vietnamul de sud, în ciuda măsu-

patrioțirilor de securitate adoptate de comandamentul american.
Nang. După France Pres- staționate la sau avariate, devenit

★SAIGON 15 (Agerpres). -r- O companie americană a căzut într-C ambuscadă organizată mente ale forțelor vietnameze la 70 Kontum, suferind 9 soldați au fostiar 7 au fost făcuți prizonieri. Luptele angajate între patrioți și forțele americane au fost de o violență neobișnuită. Ele au durat a- proape 9 ore.

de detașa- patriotice sud- km sud-est de pierderi grele : uciși, 30 răniți.

Audieri preliminare la New Orleans Corespondentul A- Pastore, transmi- Italie se desfă-
Cuititilm Secției 
Utilii promovarea colaliorăni 
Kowmite latre Iugoslavia 
Sl MalaBELGRAD 15. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La 15 martie, la Camera Econo- câ Federală a R.S.F. Iugoslavia a avut loc ședința festivă de constituire a Secției pentru promovarea colaborării economice între R.S.F.l. și Republica Socialistă România. Au participat Anton Bole, președintele Camerei Economice Federale, reprezentanți ai Secretariatului federal pentru comerț exterior și ai Secretariatului de stat pentru afacerile externe, precum și ai întreprinderilor, băncilor si organizațiilor de comerț exterior. Au luat parte, de asemenea. Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Belgrad. și membri ai ambasadei.Alexandr Bresianaț, șef de direcție în Camera Economică Federală, a prezentat un referat în care a relevat ritmul înalt al dezvoltării economice a țării noastre și creșterea continuă a posibilităților de colaborare cu alte state El și-a exprimat convingerea că înființarea Secției pentru promovarea colaborării economice între R,S.F. Iugoslavia și Republica Socialistă România va contribui la dezvoltarea schimburilor economice și tehnico-științifice între cele două țări, Ia întărirea prieteniei și colaborării iugoslavo-române.

dacă procurorul Garrison deține pentru a-I acuza un cunoscut om acest oraș, că a

NEW ORLEANS 15 (Agerpres). Un juriu format din trei- judecători a început marți la New Orleans audierile preliminare menite să stabilească districtual Jim probe sufieinte pe Clay Shaw. de afaceri dinfăcut parte dintr-o conspirație care urmărea asasinarea fostului președinte al S.LLA., John Kennedy. Procurorul Garrison a prezentat un martor. Perry Raymond Russo, agent de asigurări din Baton Rouge (Louisiana), care a declarat că a asistat la o întîlnire a complot:stilor ce a avut Ioc în septembrie 1963 la domiciliul din New Orleans al lui David Ferrie, proprietarul unui serviciu de avi- oane-taxi, decedat în urmă cu trei săptămîni în împrejurări misterioase. Russo a declarat că în urma unei petreceri, la care au participat 8 sau 9 persoane, el a rămas în apartamentul lui Ferrie, împreună cu doi indivizi ce i-au fost prezentați drept „Clem Bertrand" și „Leon Oswald". El a explicat că a rămas acolo deoarece nici unul dintre participanți nu a putut să-1 ia în automobilul lui pentru a-1 conduce la locuința sa. Interogat de procurorul Garrison, martorul. după Ce a privit o fotografie a lui Lee Harvey Oswald a confirmat că este vorba de individul ce i-a fost prezentat sub numele de „Leon Oswald". El a identificat de asemenea pe Clay Shaw, aflat în sala tribunalului, ca fiind persoana prezentată sub numele de „Clem Bertrand".Russo a povestit cum, după ce Ferrie s-a scuzat celorlalți doi de

prezența sa, ei au început să discute despre mijloacele de punere în aplicare a planului de asasinare a președintelui Kennedy. Fer- rie. Oswald și Clay au prevăzut ca președintele să fie țintit de trei trăgători, dintre care unul trebuia să fie principalul executant al asasinatului. El a adăugat că în momentul discuției Oswald ținea în mină o pușcă prevăzută cu un vizor telescopic.Russo este al doilea martor, după șoferul de taxi din Dallas, Ray- mon Cummings, care afirmă că Ferrie îl cunoștea pe Oswald. Cummings, care a fost audiat luni de procurorul Garrison, a declarat că a transportat cu taxiul Iui, la începutul anului 1963 trei soane : Oswald, Ferrie și vîrstă. despre care nu a dica cu precizie că era cabaretul din Dallas alRuby. Perry Russo a fost descris de patronul său drept un „băiaî serios și muncitor" El nu a vorbit niciodată despre cele ce știa înainte de moartea lui David Ferrie.

per- mi om în putut în- Shaw, ia lui Jack

Cînd a citit în ziare despre faptul că se părea ca Ferrie să fi fost implicat în complotul ce urmărea asasinarea președintelui Kennedy, el a hotărît să comunice procurorului Garrison tot ceea ce știa în legătură cu Ferrie și contactele acestuia din urmă cu Oswald și Shaw, alias Bertrand.După audierea martorului, ' ședința tribunalului a fost suspendată, urmînd ca cei trei judecători să stabilească dacă acuzațiile aduse lui Shaw sînt suficient de fondate pentru a justifica deschiderea unui proces. Agențiile dc presă relatează că în preajma tribunalului din New Orleans, unde au loc audierile, domnește o atmosferă încordată. Toate persoanele care pătrund în sala unde au Ioc audierile sînt supuse unui control minuțios cu ajutorul „mașinii de detectat arme", pentru a se descoperi eventualele arme scunse. Clădirea tribunalului este păzită de 20 de polițiști. Martorul Russo a fost luat sub protecția poliției.

• ROMA 15. gerpres, Giorgio te : In întreaga șoară o campanie pentru strângerea de semnături pe un document în care se cere încetarea bombardamentelor americane asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, La Padova, 200 de profesori universitari au adresat președintelui Consiliului de Miniștri și ministrului afacerilor externe o scrisoare în care cer ca Italia să se desolidarizeze de agresiunea americană în Vietnam.In același timp, în numeroase orașe italiene au loc manifestații de protest împotriva agresiunii S.U.A. O astfel de demonstrație, care s-a încheiat cu un miting, a avut loc marți Ia Florența.

Instalarea noului președinte 
al Braziliei

$ COPENHAGA 15 (Agerpres). In cadrul acțiunilor de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. în întreaga Danemarcă' ■ se desfășoară campania pentru strîn- gerea de semnături pe un apel a- dresat guvernului S.U.A. în care, se cere încetarea bombardamentelor asupra R. D, Vietnam. După cum anunță presa daneză, de la 7 februarie și pînă în prezent apelul a fost semnat de 85 000 de persoane.

• NEW YORK. Guvernatorul Californiei, Ronald Reagan, a hotărît să concedieze în cursul următoarelor luni 3 000 de salariați de stat. A- ceastă măsură a fost luată în cadrul campaniei de „economii" lansată de noul guvernator al Californiei.
0 KIZIL. In sud-vestul Siberiei, la Tuva, a fost descoperit recent un mare zăcămînt de minereuri polimetalice, cu 

un bogat conținut de zinc, ț. cupru, plumb, aur și argint. Cantitatea de zinc care se află aici este de două ori mai mare decît rezervele de zinc din toate minele siberiene.• WASHINGTON. Sicriul cu corpul neînsuflețit al fostului președinte al S.U.A., John Kennedy, a fost transferat marți seara din cavoul pro

vizoriu in care se afla, la un loc de veci în același cimitir militar Arlington.@ DUBLIN. Intr-o declarație făcută la Dublin, primul ministru Jack Lynch a făcut cunoscut, printre altele, că unul din obiectivele principale ale politicii externe a Irlandei este de a deveni membră a Pieței comune. EI a lăsat să se înțeleagă că ar dori o asociere la C.E.E. în același timp cu Anglia.9 DAKAR. Un detașament al trupelor colonialiste portugheze a pătruns în ultimele două zile pe teritoriul Senegalului, venind din localitatea Bissau (Guineea portugheză). Cîtiva locuitori au fost răpiți, anunță agenția France Presse, citind surse din capitala se- negaleză.

BRASILIA 15 (Agerpres). — Mareșalul în retragere. Artur da Costa e Silva, a devenit miercuri cel de-al 25-lea președinte ai Braziliei. In cursul unei ceremonii el a fost instalat în mod formal ca șef al statului pentru o perioadă de patru ani. Ceremonia a avut menirea doar de a consfinți oficial preluarea prerogativelor cu care el a fost investit de Congresul brazilian la 3 octombrie 1966. Costa e Silva, fost ministru al a- părării în guvernul care a succedat plecării lui Goulart. a declarat, după depunerea jurămîntului, în prezența noului cabinet, a parlamentarilor și a invitaților străini,

că „va menține, va apăra și va aplica Constituția și legea, va promova binele public și va păstra unitatea, independența și integritatea Braziliei". en»
LONDRA

Comemorarea 
morții 
lui Karl Marx

Cu ani
Convorbire 
„confidențială" 
Kiesinger Roberts(Agerpres). — Can- Georg Kiesinger a convorbiri calificate •“ cu Frank Roberts.

BONN 15 celarul Kurt avut marți „confidențiale1 ambasadorul Marii Britanii la Bonn Cu toate că nu s-a dat nici o precizare asupra temei vorbiri, în cercurile apreciază că au fost acest prilej, problema cheltuielilor legate de armatei britanice de
acestor, con- politiee se evocate, cu compensării

tripartită americano- care ul’-
în devize a întreținerea pe Rin.Intîlnireavest-germano-britanică. mează să aibă loc la 20 martie la Washington, va relua din nou a- ceastă problemă.

LONDRA 15 (Agerpres). — prilejul comemorării a 84 de de la moartea lui Karl Marx, la cimitirul Highgates din Londra, unde se află mormîntul întemeietorului socialismului științific, a a- v,ut loc o ceremonie la care au participat numeroși locuitori ai capitalei engleze.Luînd cuvîntul la ceremonie, Tom Driberg, membru al Comitetului executiv național al Partidului laburist, a subliniat că comemorarea morții lui Karl Marx a coincis cu încă un eveniment de seamă, și . anume împlinirea unui secol de la publicarea „Capitalului". El a anunțat că, în urma ho- tărîrii Consiliului municipal al Londrei și a Ministerului pentru problemele locuințelor si probleme municipale, clădirea din Londra în care se află biblioleca memorială a iui Marx nu va mai fi demolată anterior în modernizare o clădire de

0 LONDRA 15 (Agerpres). — După cum anunță ziarul „Daily Telegraph", în cursul ședinței de marți a grupului parlamentar laburist. ministrul de externeglez, George Brown, a fost supus unei serii de întrebări din partea deputaților laburiști de stînga cu privire la poziția guvernului britanic față de problema vietnameză. Mai multi deputați laburiști i-au cerut lui Brown să adopte o inițiativă concretă în vederea realizării păcii în Vietnam. Totodată, ei s-au pronunțat cu hotărîre pentru încetarea bombardamentelor întreprinse de aviația americană a- supra teritoriului R. D. Vietnam.
0 nouă experiență franceză 
cu racheta „Vesta"PARIS 15 (Agerpres). — Marți, de la baza franceză Hammaguir din Sahara a fost lansată în Cosmos o rachetă de tipul „Vesta", avînd la bord o maimuță. Agenția France Presse precizează că zborul sub- orbital al a durat 12 în condiții experiență,tare a aceleia din 7 martie, cialiștii au urmărit studierea țiilor vegetative și activitatea centre ale creierului unui animalîn Cosmos. Cabina a fost recuperată în stare perfectă la 120 kilometri de locul de lansare, iar maimuța este în stare normală.

rachetei „Vesta", care minute, s-a desfășurat excelente. Prin această care constituie o repe» spe- reac- unor— cum se prevăzuse cadrul lucrărilor de— ci va fi păstrată ca importanță istorică.
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