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DIN DECADĂ ÎN DECADĂ
• Pe primul loc au 

trecut minerii 
dîljeni

• Minerii din Petri- 
la au ajuns la 
plan

• Exploatarea mi** 
nieră Aninoasa și 
mina Paroșeni — 
în continuare cu 
minus

• La investiții — 
sarcină îndeplini** 
tă „la limită".

Pits 2 UO ine 
li irolatfle

Comparativ cu prima de
cadă, combinatul a adăugat 
la depășire încă 2 400 de to
ne, ceea ce a făcut ca plu
sul să se ridice la sfîrșitul 
decadei a II-a la 6 830 de 
tone. Un succes demn de re
marcat au reușit să înscrie 
minerii din Petrila: la sfîr
șitul decadei a II-a au în
scris semnul plus la rubrica 
„producție extrasă". Laude 
se cuvin și colectivelor ex
ploatărilor miniere Uricani, 
Lonea, DUja, Lupeni și Vul- 
can care și-au dovedit hăr
nicia și în decada a doua ob- 
ținînd depășiri cuprinse în
tre 1 900 și 1 183 tone de 
cărbu ne.

Aninoasa și Paroșeni conti
nuă să se mențină în pluto
nul codașelor. Minusurile sînt 
mici (293, respectiv, 113 to
ne) dar... tot neîndeplinixe de 
plan se cheamă.

li la M|li
La activitatea de investiții, 

realizările sînt mai modeste: 
doar 4 metri liniari depășire, 
pe combinat, la indicatorul 
m 1 săpare + betoriare. Sec
toarele de investiții de la mi
nele Uricani, - Lonea, Petrila,

:ți* -u t • t: ■*: ■...

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 2-a)

Acest munte de cărbune — care este rampa de descărcare 
— asigură ca termocentrala de la Paroșeni să trimită țării, 

fără întrerupere, energia electrică necesară

Doar colectivele minelor

Azi începe vacanța de pri
măvară a elevilor. Zarva din 
școli s-â potolit. In clase, pe 
coridoare e liniște. Clopoțe
lul se odihnește ' și el pin? 
în 7 aprilie cînd își va relir 
activitatea dintotdeauna.

Primăvara, favorizîndu-ș 
parca prietenii săi cei mai 
apropiați, copiii, se arată mai 
puțin capricioasă. Ca și în ■ 
alți ani, copiii vor petrece 
această vacanță în mod plâ 
cut și util. In fiecare școală 
vor ăvea Ioc acțiuni intere
sante la care vor participă 
sute de școlari de toate vîrs- 
tele.

In dorința de a face cu
noscut cititorilor unele din
tre activitățile preconizate a 
fi organizate în perioada va
canței, ne-am adresat direc- 
torilOi cîtorva scoli din Pe
troșani.

„Elevii liceului nostru în
cep vacanța de primăvară 
cu o activitate de prestigiu 
— he-a relatat tov. prof. 
Victor Bădău, directorul Li
ceului Petroșani. 69 de elevi 
vor reprezenta școala noas
tră la faza regională a olim
piadei de matematică-fizică- 
chimie și la concursul de 
limba și literatura română, 
care va avea loc zilele ur
mătoare la Deva. Cu ceilalți

acti-
Șco- 
vor 
ve

elevi se vor organiza 
vități cultural-sportive 
larii claselor a Xl-a 
continua meditațiile în
derea pregătirii examenului 

. de bacalaureat".
Și în școlile generale se 

vor organiza multe acțiuni 
interesante în această va- 
anțâ. Iată ce ne-a declarat 

iov. prof. Constantin Tițes- 
cu, directorul Școlii genera
le nr. 4. „Vacanța va fi un 
bun prilej pentru completa
rea cunoștințelor predate în 
școală. In acest scop, elevii 
claselor a VIII-a vor vizita 
uzina electrică din localitate 
Pentru elevii din clasele I-IV

• Opinii și acțiuni puter
nice în favoarea legalizării 
Partidului Comunist din Grecia.

• Rezultatele alegerilor din 
R. P. Ungară.

• BULGARIA — Constitui
rea Comitetului național de 
pregătire a celui de-al IX-Iea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților.

Richard Nixon 
la București

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală Richard Nixon, fost vi
cepreședinte al Statelor Unite ale 
Americii, care face o vizită par
ticulară în țara noastră.

La aeroportul Băneasa a fost 
salutat de Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
A fost del față Richard Lh. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București.

In aceeași zi Richard Nixon a 
făcut o vizită la Ministerul Afa
cerilor Externe, unde a fost pri
mit de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe. Cu acest 
prilej â avut loc un schimb de 
vederi i cu .privire la relațiile bila
terale româno-americane și asupra 
unor probleme internaționale.

(Agerpres)

Pregătiri
pentru sezonul 
estival pe litoral

In toate stațiunile de 
pe litoral sînt în plină 
desfășurare pregătirile 
pentru noul. sezon esti
val. Se fac revizuiri, re
parații și renovări la u- 
nele hoteluri, vile, can
tine și restaurante, se 
verifică și se împrospă
tează mobilierul și len
jeria; se amenajează 
parcurile. La Mamaia 
se profilează de pe a- 
cum înălțimile noului 
complex hotelier cu pes
te 1 000 de locuri și res
taurantul cu 800 de lo
curi, care vor fi .inau
gurate la începutul se
zonului. Tot aici se fi
nisează două blocuri, în- 
sumînd 600 de locuri, 
destinate cazării perso
nalului sezonier de ser
vire. Un astfel de bloc

cu 300 de locuri s-a ri
dicat si în stațiunea E- 
forie Sud. In seria nou
tăților, cu care litoralul 
își va întîmpina oaspe
ții în noul sezon se în
scriu, de asemenea, două 
■campinguri la Costinesti 
și Mamaia, noi unități 
de servire la Constanța, 
Techirghîol și Eforie 
Sud, extinderea capaci
tății unor restaurante ’ și 
cantine, înființarea, de 
noi parcaje pentru au
toturisme, profilarea u- 
nor restaurante, -pe -bu
cătăria specifică regiu
nii, intrarea în funcțiu
ne a instalațiilor auto
mate pentru efectuarea 
convorbirilor telefonice 
directe cu orașele Bu
curești și Brașov - și al
tele.

(Agerpres)

După care criterii ale înțelepciunii ?
un 
în 
Iși 
la 

in- 
dis- 
ce-

înțelepciunea este 
atribut ce aparține 
exclusivitate omului, 
manifestă- prezența 
convergenta rațiunii, 
teligenței, chibzuielii, 
cernămîntului • și a
lorlâlte facultăți de care 
se servește, în re
zolvarea celor rna-î coin 
plexe probleme cotidie
ne, pentru ca investing 
o cantitate minimă de 
materie, materiale si e 
nergie • să obțină - maxi
mul posibil pentru. în 
trumusețatea vieții.

Se mai întîmplă uneor. 
(din păcate!) să întîlnim 
in iureșul preocupărilor 
noastre lucruri, 
vîrșirea cărofa 
investește prea 
tă înțelepciune.
de moduri de a rezolva 
lucrurile contestă orica-

re din criteriile înțelep
ciunii și ne frapează ne
gativ. De aceea, ne sim
țim datori a le consemna.

Noi (petroșănenii) be
am bucurat mult atunci 
în primăvara lui '65 cînd 
într-o aripă a restauran-

reflecții

SE PUN

TEMELIILE
tracție (bineînțeles pe 
spinarea T.A.P.L.).

Deci în mai puțin de
• 2 ani, pe aceeași stradă, 

pe o distantă de numai 
200 metri, o unitate des
tul de... la modă în preo
cupările cotidiene ale ti
neretului, este mutată de. 
trei. Ori. Lucrări de re- ■

• 'parații, amenajări, mdn- 
tări de instalații, com
pletări de mobilier. Toa- • 
te acestea înmulțite cu 
trei.

Pentru găsirea unei so
luții ihai fericite nu tre
buie să mergem prea 
departe. Dezlegarea o a- 
vem matferiaUzată în gră
dina de vară de lingă 
clubul C.C.V.J. — uni
tate care a cules numai 
aprecieri elogioase.

Nu ne-am propus să 
analizăm aspectul finan
ciar al problemei asupra 
căruia am încercat 
reflectăm în rîndurile 
față (aceasta cade 
competența organelor 
resort). Insă în spiritul 
celor relatate la începu
tul însemnării, ne rezer- 

înțre- 
vreun 
si în

GIGANT

AL SIDERURGIEI

Centrul siderurgic, Hț edoa- 
ra — principalul ^furnizor ■ dfe. 
ihetal al patriei — își între
gește- profilul industrial cu 
noi agregate moderne. La pu
țin. timp după ce a fost înăl
țat cel de-al doilea furnal .de ■ 
1 QUO rn'-jj,- constructorii ' au 
deschis un alt șantier,’ în par
tea de nord-est a combinatu
lui, aproape de grupul nou 
de laminoare. Aici, în lunca 
Peștișului, unde odinioară 
curgeau apele rîului Cerna, 
printre sălcii și bălării, ..se 
pun acum temeliile unui alt 
gigant al siderurgiei : lami no
rul Bluming de 1 300 mm

Volumul, proporțiile acestei 
lucrări sînt sintetizate în -dfr 
teva cifre consemnate în pro
iectele de . execuție: la con
strucția laminorului se vor 
turna în total peste 80 000 
m c de betoane; vor fi insta
late 5 500 tone de construcții 
metalice, 10 600 tone de uti
laje’ tehnologice și 570 km de 
cabluri electrice. De reținui

tului „Minerul" s-a des
cins un modern cafe- 
bar. După ce a funcțio
nat mai bine de un ah 
n acest local, unitatea 

amintită a fost mutată 
(probabil .din- cauza va
dului comercial scăzut 
sau cine știe pentru 
ce 7) în localul fostu
lui restaurant „Carpați". 
Noul cafe-bar și-a 
chis „porțile" în 
local, 
noiembrie 1966. Se 
lege că mutarea s-a fă
cut ca orice mutare, cu 
reparații, amenajări (a 
se citi cheltuieli). Cafe- 
barul a funcționat aici 
din luna amintită pînă 
Ia începutul lui februa
rie curent cînd localul 
a fost transformat în 
lacto-bar, iar ultima va
riantă a cafe-barului este 
în curs de amenajare în 
fostul local al lacto-bar- 
iilui. Ca să ne folosim 
de limbajul de speciali
tate, alți bani, altă dis- KARPATIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Avram ZAHARIE, 
corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Hunedoara

la să- 
nu se 

mul- 
Astfel des- 

acest 
la începutul lunii 

înțe

C. S. HUNE
DOARA: SE 
ELABOREA
ZĂ OTELUL

„MA- 
TREI ORI Șl 
SINGURĂ

Tiberiu

dimineți de 
de diafilme 
concurs de 
cu premii", 
timpul fru- 
fâvorîzează, 
o excursie

se. vor organiza 
basme, proiecții 
precum și un 
ghicitori, dotat

„Profităm de 
moș, care ne 
spre a organiza 
eu scopul de a cunoaște re
giunea — ne-a informat tov. 
prof, loan Dancii, directorul 
Școlii generale nr. 1. Ex
cursia se va face prin Q.N.T., 
cu autocarul. Itinerarul va 
fi Deva și Alba.Iulia, cu vi
zitarea cetăților și muzeelor, 
precum și a ■ parcului din 
Simena Tot în această va
canță vor fi organizate vi
zionări colective de filme și

■ acțiuni voluntare pentru a- 
menajarea curții școlii, o ex
cursie la cabana Rusii și 
altele".

„Conducerea școlii noastre

M. CHIOREANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Întreprinderea orășenească Je 
industrie locală ■' a început pregăti
rile în vederea deschiderii unei 
expoziții de bunuri de larg con
sum, produse ale secțiilor sale. 
Printre articolele care vor fi ex
puse Se afla mobilă pentru ca
meră de tineret (produs nou al 
secției de mobilă), canapele tip 
Diham, mobilă pentru cameră 
combinată tipNădlac, mobilă de

bucătărie ' și de cameră pentru 
copii, dormeze simple și duble, 
huse pentru scaune și autoturisme, 
etajere pentru Cărți și alte bunuri 
de larg consum.

Expoziția va fi găzduită de că
tre magazinul de mobilă din ha
lele orașului Petroșani și, după 
ritmul pregătirilor, ea va fi des
chisă la începutul 
itoare.

văm dreptul să 
băm : nu s-ar găsi 
mod de adaptare 
cadrul T.A.P.L. a înțelep
ciunii populare 
SOARĂ DE 
TAIE O 
DATĂ"?
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CADRAI tehnico-economic
Îmbunătățirea deservirii cu u- 

neJte de lucru, constituie un fac
tor important de. economisire a 
timpului de lucru al brigăzilor de 
mineri, de creștere a productivi
tății muncii în subteran. Intr-ade- 
Văr în inventarul brigăzilor de 
mineri intră un număr însemnat 
de sfredele pentru baterea găuri
lor de . mină, ciocane de abataj, 
perforatoare și alte unelte care, 

In sprijinul creșterii 
productivității muncii 
minerilor

ÎMBUNĂTĂȚIREA DESERVIRII 
BRIGĂZILOR CU UNELTE

PNEUMATICE
datorită solicitării ia care sint su
puse în cadrul procesului tehno
logic, necesită reparații, frecvente. 
Scoaterea la atelierele de la su
prafață a acestor unelte de către 
minerii din abataje și de la înain
tări implică pierderi de timp și 
eforturi, în afară de faptul de loc 
neglijabil că transportul indivi
dual al sfredelelor de mină pe 
galerii, pe puțuri, generează frec
vent accidente.

Căutînd rezolvarea acestei pro
bleme, unele exploatări miniere 
cum este de exemplu Petrila, a 
trecut încă de mai multă vreme la 
organizarea în . subteran, în apro
pierea locurilor de muncă, a unor 
magazii de mină unde minerii 
aduc sfredelele uzate și ridică pe 
cele recondiționate. De aici la su
prafață transportul sfredelelor se 
face de către personal desemnat 
anume, înlăturîndu-se astfel nea
junsurile pe care le implică trans
portarea lor de către mineri. Tot 
la aceste centre, muncitori cali
ficați execută o serie de reparații 
și înlocuiri de piese de schimb la 
ciocane de abataj, perforatoare 
pneumatice și perforatoare rota
tive care nu necesită scoaterea la 
suprafață pentru operații mai di
ficile. Este cunoscută regula că, la 
anumite intervale, brigăzile de 
mineri să scoată uneltele pneu
matice pentru revizii periodice, 
prilej cu care se face curățirea 
mai atentă a acestora și gresarea. 
Bineînțeles această sarcină este 
mult ușurată în cazul existenței 
acestor centre de scule în sub
teran.

Păcat însă că această experiență 
pozitivă nu a fost însușită și de

DIN DECADĂ ÎN DECADĂ
(Urmare din pag. 1)

Aninoasa și Dîlja au raportat 
depășiri de cîte 55, 38, 35, 8 
și 6 metri liniari. Dar colecti
vele răspunzătoare de investi
țiile minelor Paroșeni, Vulcan 
și Lupeni au diminuat cu cîte 
101, 26 și 10 metri plusul ob
ținut de celelalte sectoare de 
investiții. De aici explicația 
îndeplinirii „la limită" a sarci
nilor la capitolul investiții.

B» adeiârat reuni 
ile Bezlitem

La sfîrșitul primei decade din 
februarie, doar mina Lonea s-a 
Încadrat în procentul admis 
de cenușă la cărbunele trimis 
preparației. Incepînd de atunci, 

alțe exploatări. La mina Aninoasa, 
de exemplu, aprovizionarea cu 
scule a brigăzilor de mineri se 
face defectuos. Aceasta atît din 
cauză că unele locuri de muncă 
sînt dotate cu un număr insufi
cient de sfredele de mină cit și 
din cauză că pentru ascuțire sau 
reparații, minerii trebuii să le 
scoată ei înșiși la suprafață. Ca 
urmare a numărului insuficient de

sfredele armate cu plăcuțe de 
aliaj dur unele brigăzi care exe
cută lucrări de pregătiri în sec
torul II utilizînd perforajul umed, 
au fost puse în situația de a bate 
pasul pe loc schimburi întregi. Se 
impune din partea conducerilor 
sectoarelor miniere ale acestei 
exploatări, luarea de măsuri ur
gente pentru completarea inventa
rului de asemenea unelte spre a 
asigura brigăzilor de mineri con 
diții în vederea folosirii timpului 
de lucru. Și la această exploatare 
înființarea unor magazii de mină 
pentru unelte — una pentru secto
rul I și II, alta pentru sectoarele 111 
și IV, de exemplu, ar fi o măsură 
utilă, în sprijinul economisirii 
timpului de lucru a! minerilor și 
înlăturării inconvenientelor pe care 
le ridică transportul individual al 
burghielor

O problemă esențială o con
stituie calitatea sculelor miniere 
și a lucrărilor de reparații la u- 
neltele pneumatice. La exploatările 
miniere Lupeni, Vulcan, Lonea 
sînt frecvente cazurile cînd bur- 
ghiele de mină ascuțite după ochi, 
în. mare grabă, nu funcționează 
normal, deviază pe direcție și se 
înțepenesc, producînd astfel pier
deri mari de timp. Nu se pune un 
accent deosebit pe asigurarea u- 
nei călini optime a sfredelelor. La 
mina Aninoasa, de exemplu, sfre
delele ascuțite la cald sînt călite 
necorespunzător, fapt la care con
tribuie și lipsa apei curente pen
tru operația de călire Ca urmare, 
tăișul acestor sfredele se uzează 
rapid, făcînd necesară scoaterea 
lor prematură pentru o nouă as
cuțire și călire.

deci patru decade consecutiv, 
nici o exploatare minieră din 
bazin nu s-a mai încadrat in 
procentul de cenușă admis.

— Singura explicație este 
dezinteresul, își exprimă păre
rea șeful biroului C.T.C. de la 
combinat, ing. Plasiciuc V.

Pentru că sînt toate în cau
ză, depășirile fiind cuprinse 
între 4,5 puncte (la CJricani) 
și 0,8 puncte (la Aninoasa), a- 
dreșăm conducerilor exploată
rilor întrebarea: cît au de gînd 
să persiste pe calea neglijării 
calității producției — indica
tor important al întrecerii so
cialiste î Dar conducerea 
C.G.V.J., nu găsește că este 
timpul și cazul de a curma a- 
ceastă stare de nepăsare care 
se manifestă față de calitatea 
cărbunelui 7

La unele exploatări nu se mani
festă grija necesară pentru cali
tatea burghielor destinate perfo
ratului umed. Nu peste tot s-au 
adoptat cele mai potrivite forme și 
dimensiuni pentru lăcașul garni
turilor de etanșare dintre burghiu 
și țeava de injecție cu apă, din 
care cauză acestea se rup des. De 
asemenea, se face simțită lipsa 
multor piese de schimb pentru 

fciocane de abataj și perforatoare 
de diferite tipuri aflate în func
țiune. Din această cauză multe 
unelte pneumatice stau vreme în
delungată pe rafturi așteptînd să 
fie reparate.

Rezolvarea problemelor legate 
de deservirea corespunzătoare a 
brigăzilor de mineri cu unelte 
pneumatice, bine reparate și în
treținute, constituie o problemă că
reia cadrele tehnice de resort tre
buie să-i acorde o atenție deo
sebită, deoarece astfel se asigură 
brigăzilor de mineri una din prin
cipalele premise pentru folosirea 
din plin a timpului de lucru, pen
tru creșterea productivității muncii.

I. BARBU

Instalații de automatizare 
pentru industrie

O serie de obiective 
industriale intrate în 
funcțiune în ultimul 
timp în țara noastră 
au fost înzestrate cu 
instalații de automati
zare concepute de In
stitutul de proiectări 
pentru automatizare din 
București. Este vorba, 
printre altele, de fur
nalul nr. 8 de la Hu
nedoara, o moara de 
mare capacitate la Iași, 
un cuptor de tratament 
termic la uzinele me
canice din Cîmpina și 
unjle agregate ale Com
binatului de celuloză si

hîrtie de ia Brăila.
De asemenea, au fost 

asimilate de uzinele 
constructoare de ma
șini, pe baza documen
tațiilor elaborate de a- 
cest institut, o serie de 
produse noi, printre ca
re, un strung cu co
mandă program la Li
zina din Arad, familia 
de strunguri Carusel, 
realizate de Fabrica de 
mașini-unelte și agre
gate din București, 
instalații de comandă șl 
supraveghere automată 
la unele cazane de a- 
buri produse de uzinele

Comerțul nostru a 
reușit ca prin mijloace
le de care dispune să 
asigure an de an popu
lației din Valea Jiului 
mărfuri în sortimente 
tot mai variate și în 
cantități tot mai mari. 
In 1966 volumul desfa
cerii a crescut față 
de anul anterior cu 
67 200 000 lei, din care 
O.C.L. Industrial îi revine 
un spor de 44 000 000 
lei. Dacă în ce privește 
realizarea volumului des
facerii s-au obținut re
zultate bune, în schimb 
asigurarea fondului de 
mărfuri pe structură, 
adică sortimente cores
punzătoare cererii popu
lației, rămîne în urma. 
In depozitele I.C.R.T.I 
Petroșani (la 28 februa
rie 1967), volumul valo
ric existent al mărfuri
lor depășește stocul pla
nificat cu 3,83 la sută 
la trei din grupele prin
cipale în structura că
rora se cuprind cele 
mai multe mărfuri cu 
mișcare lentă sau depă
șite. De asemenea, la 
I.C.R.M. stocul existent 
la 28 februarie 1967 nu 
se realizează decît în 
proporție de 83 la sută, 
nerealizarea reflectîndu- 
se la toate grupele de 
mărfuri dar mai ales la 
articole de menaj, sti
clă, porțelan și, respec
tiv, articole electroteh
nice și electronice mult 
solicitate de populație.

Nerealizarea stocurilor 
planificate la o serie de 
grupe cît și menținerea

Se pun temeliile 
al siderurgiei

(Urmare din pag. 1)

că acest volum mare de lucrări 
se cere executat intr-un timp re
lativ scurt, astfel ca în trimestrul 
III al anului viitor, acest mare 
obiectiv industrial al cincinalului 
să producă. Un termen, într-ade- 
văr scurt, dar pe care construc
torii, pătrunși de importanța pe 
care o are pentru economia na
țională punerea în funcțiune a 
laminorului, au hotărît sa-1 a pre 
pie și mai mult în timp. De alt
fel, pe șantier, hotărîrea lor a în
ceput să prindă viață, toate lu
crările încadrîndu-se în graficul 
de execuție stabilit, iar unele chiar 
în avans. S-au executat, peste 
150 000 mc de excavații și 85 la 
sută din volumul de drenaje ne
cesare înainte de data prevăzută 
a fost terminat și pus parțial în 
funcțiune decan torul de țundăr și 
de evacuare a șutajelor (scurta-

„Vulcan" din Capitală 
și altele.

Din domeniul elemen
telor de automatizare, 
Institutul a proiectat la 
înalt nivel tehnic, o se
rie de echipamente e- 
lectrice și aparate de 
telemecanică, asimilate 
ulterior de Uzinele „E- 
lectramagnetica" din 
Capitală. Ele au fost 
introduse în diferite in
stalații de automatiza
re în siderurgie, la fa
bricile de încălțăminte, 
la sondele petrolifere, 
centrale termice.

(Agerpres)

unor sortimente de măr
furi greu vandabile sau 
depășite în structura 
mărfurilor, influențează 
negativ aprovizionarea 
magazinelor de desface
re. Astfel, mărfurile greu 
vandabile sau depășite 
Ia întreprinderile și or
ganizațiile comerciale se 
mențin încă la un ni
vel ridicat ce se reflec
tă în volumul împru
muturilor restante care 
se cifrează ia 1 820 000 
lei. Trebuie arătat că

a nerealizării planului 
de încasări, circulația 
bănească pe cele două 
luni este depășită cu 
3 100 000 lei, ceea ce de
notă că din numerarul 
eliberat sub formă de 
salarii, pensii, ajutoare 
etc. nu s-au absorbit 
decît o parte, sub nive
lul planificat, de către 
organizațiile comerciale, 
Această situație este in
fluențată de mai multe 
cauze de ordin subiec
tiv și anume: deservi-

Lichidarea stocurilor 
de mărfuri greu vandabile - 
cale de sporire a eficientei 
economice in comerț

unitățile în cauză nu au 
acționat în suficientă 
măsură în vederea de
pistării mărfurilor cu 
mișcare lentă, greu van
dabile sau depășite; îh 
urma verificărilor băn
cii au fost excluse de 
la creditare în anul 1966 
stocuri de mărfuri de
pășite în valoare de 
6 207 000 lei. In perioa
da lunilor ianuarie—fe
bruarie a anului curent, 
volumul desfacerilor de 
mărfuri este inferior a- 
celeiași perioade din a- 
nul precedent, cu toate 
că veniturile populației 
au crescut. Ca urmare

rea în magazine încă nu 
se ridică la un nivel co
respunzător cerințelor 
ac tuale; nu se respectă 
orarul de funcționare al 
magazinelor (O.C.L. In
dustrial), unele fiind în
chise în mod nejustifi
cat cu ocazia primirii 
mărfurilor (Vulcan, A- 
ninoasa, Lupeni); se e- 
xecută inventare fără a 
se ține seama pe loca
lități de perioada plăți
lor de salarii (O.C.L. In
dustrial) și se expun 
spre vînzare unele măr
furi de calitate slabă, 
neprezentabile. In ma
gazinele de confecții sînt

unui nou gigant

turtle ce se retează de la cape
tele laminatelor). In avans este șl 
construcția instalației de gospo
dărire a apei. Acum se execută 
fundațiile la hala principală a 
laminorului, la sala mașinilor și 
la cele 8 cuptoare adinei de în
călzire a Iingourilor înainte def 
laminare.

Infățișîndu-ne realitățile de pe 
șantier, inginerul Francisc Foltișka, 
directorul general al întreprin
derii de construcții siderurgice 
Hunedoara, a ținut să releve, în 
primul rînd, contribuția specialiș
tilor de la Institutul de proiectări 
pentru laminoare care, nu numai 
că au respectat termenele de e- 
xecutare a documentațiilor, dar 
au predat unele proiecte și desene 
chiar înainte de timp. Motiv de în
demn și stimulent pentru construc
tori care, la rîndul lor, au purces 
lâ o serie de măsuri organizato
rice și tehnice, menite să asigure 
desfășurarea ritmică a lucrărilor, 
potrivit termenelor din graficul 
coordonator.

In vizita pe șantier am reîntîl- 
nit vechi cunoștințe, cadre tehnice 
cu multă experiență, ca inginerii 
Mircea Ciorapciu, Mircea Bîrsan 
și Viorel Doda, maiștrii Gheorghe 
Bocan, Ion Ispas și alți construc
tori, care au participat efectiv șî 
la construcția primului laminor 
Bluming, a cuptoarelor Martin de 
400 tone și a altor agregate hune- 
dorene.

Asociată cu măsurile tehnico- 
organizatorice amintite mai sus, 
prezența lor pe șantier îți suge
rează încrederea că noul obiectiv 
siderurgie, prevăzut cu un înalt 
grad de mecanizare și automati
zare, la nivelul agregatelor mo
derne din străinătate, va primi 
„botezul focului" înainte de data 
stabilită.

expuse costume, pal
toane, pardesie cu de- 
iormațiuni din cauza 
umerașelor necorespun
zătoare mărimii confec
țiilor I Cu toate că sînt 
cazuri cînd F.P.L, Li- 
vezeni aprovizionează 
magazinele cu lapte sau 
produse lactate calitativ 
necorespunzătoare, re
cepției acestor produse 
nu i se acordă suficien
tă atenție jn vederea 
preîntîmpinării pătrun
derii lor pe rețea. Tot 
la fel se prezintă și ca
litatea preparatelor de 
carne ce se livrează de 
fabrica de mezeluri din 
Petroșani la care sînt 
cazuri de depășire a 
procentului de sare și 
umiditate.

Este necesar ca ase
menea aspecte conclu
dente să mobilizeze con
ducerile dar mai ales 
cadrele tehnice din în
treprinderile și organi
zațiile comerciale amin
tite, pentru luarea unor 
măsuri eficiente de a- 
provizionare corespun
zătoare, la nivelul cere
rii mereu creseînde a 
populației din Valea 
Jiului. In acest fel se 
vor realiza de către or
ganizațiile comerciale 
atît sarcinile de plan va
lorice cît și pe struc
turi de mărfuri cerute 
de populația bazinului 
nostru.

NIDERMAYER MARTIN 
adjunct șef serviciu

Banca Națională a R.SJt. 
Filiala Petroșani
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Ploaia, care începuse 
încă de la intrarea în 
tură, se transformase în 
adevărat potop. Peleri
nele se îmbibaseră cu 
apă și atîrnau acum 
mai grele ca de obicei. 
De odihnă, nici vorbă; 
mereu soseau și plecau 
trenuri din stație, iar 
revizia tehnică a aces
tora trebuia executată 
în timpul prevăzut.

Impiegații de mișcare 
anunțau cu regularitate 
sosirile trenurilor și li
niile pe care urmau să 
se compună cele de ple
care. Abia se stingea e- 
coul din difuzoarele de 
pe piața de manevră și 
grupuri de lăcătuși și 
ungățori își făceau apa
riția la linia respectivă. 
Fiecare vagon era minu
țios verificat, se făceau 
reparațiile mai mici și 
în scurt timp se primea 
confirmarea că întreaga 
garnitură e gata de ple
care. Așa a fost anun

țat pe rînd in difuzoa
rele de pe piața de ma
nevră că trenurile 2 603, 
2 606 și 2 872 sînt com
puse ?i poate începe re
vizia tehnică în vederea 
expedierii lor.

Micul colectiv condus 
de șeful de tură Opri- 
țoiu Dumitru și-a re
partizat trenurile ce tre-

Tura lui
buiau revizuite și mun
ca a pornit cu avînt. 
Cele trei grupe de lă
cătuși se grăbeau să ter
mine cit mai repede o- 
perațiile pentru a da a- 
jutor celorlalți colegi. 
Printre cei prezenți la 
revizia tehnică, la pro
ba frînelor celor trei 
trenuri se numărau lă
cătușii Coman Nicolae, 
Preoteasa Vasile, Cîrstea 
Virgil, Nanu Victor, Vir- 

zob Vasile a căror hăr
nicie este cunoscută de 
către întregul colectiv 
de la revizia de va
goane.

După terminarea pro
bei frînelor, cele trei 
trenuri erau gata de 
plecare, ducînd în trei 
direcții de mers pecetea 
vredniciei celor din tu-

Oprifoiu
ra lui Oprițoiu. Abia 
plecate din gară, locul 
celor trei trenuri este 
luat de altele. .4 fost 
deja anunțată sosirea 
trenurilor 2 611 yi 2 6'13. 
Urmează altă muncă 
plină de atenție și de 
răspu ndere.

Cu puțin timp în ur
mă, tura condusă de O- 
prițoîu Dumitru a fost 
declarată tură fruntașă 
în întrecerea socialistă 

pe anul 1966 in cadrul 
reviziei de vagoane a 
complexului C.F.R. Pe
troșani, Dorința întregu
lui colectiv este de a 
păstra și în acest an 
înalta distincție și de 
aceea el se străduiește 
să obțină realizări cit 
mai însemnate. Și a reu
șit pe deplin. In peri
oada scursă din acest 
an, tura condusă de O- 
prițoiu a depășit planul 
la reparații fără deta
șarea vagoanelor de că
lători cu 24 la sută, iar 
la vagoane de marfă cu 
13,4 la sută. In același 
timp, numărul lentile
lor înlocuite la apara
tele de frînare a fost 
dublu față de cel pla
nificat. Toate acestea 
dovedesc că la revizia 
de vagoane Petroșani în
trecerea între ture con
tinuă să se desfășoare 
cu același avînt.

ION CRIȘAN

In cartierul Livezeni s-au' deschis în acest an două puncte co
merciale. Altul se află în construcție. In fotografie — un aspect din 
unitatea de legume și fructe nr. 20. adăpostită de punctul comercial 
din strada Independenței.

SPORT

Sliiila Petroșani s-a pregătit geniu teirnm
NOTĂ

..Respectul** 
controlorului

Ora 7,30. In stația „Bloc 
turn“ din Petrila aglomerație 
ca întotdeauna. „Vine sau nu 
vine!“, „Iar vom întîrzia de 
la serviciu", „Poate nici nu 
oprește..." discutau între ei cei 
din stație. In sfîrșit a apărut. 
Și, deși gemea sub povara pa
sagerilor loneni, autobuzul a 
oprit. Nu pentru că așa tre
buie, ci pentru că alături de 
șofer era și controlorul. în
demnați de taxatoare, călăto
rii au mai făcut puțin loc. 
Am urcat. Stăteam fie într-un 
picior, fie pe piciorul vecinu
lui. Dar, bine c-am urcat! 
Nimeni nu vrea să întîrzie. 
Nimeni dintre călători, bine
înțeles, nu mă refer la auto
buz. Autobuzul are dreptul 
să întîrzie 1 Că e un drept sau 
o obișnuință nu contează. O 
justificare permanentă există : 
aglomerația ! O justificare în 
contradicție cu dorința una
nimă a cetățenilor de a nu 
întîrzia. O femeie cu copil în 
brațe sau o femeie gravidă 
este îndreptățită și găsește 
întotdeauna înțelegerea și în
cuviințarea cetățenilor și a 
șoferului de a urca prin față. 
Dar controlorul ? Controlorul 
IERMOIU MIHAI, de exem
plu, nu admite. Intransigent 
și „impunător" s-a adresat, 
în acea dimineață, pe un ton 
ce nu suferea contrazicere, 
unei tinere femei gravide: 
„De ce ai urcat prin față și 
tocmai... în prezența mea ?“. 
Apoi, poruncitor ; „Jos Ex
plicația femeii: „Voiam să o- 
cup locul rezervat. Șînt gra
vidă", punîndu-1 în încurcă
tură, cu un zîmbet batjocori
tor de satisfacție, i-a zis: 
„poate de azi-noapte“. Cu a- 
ceastă expresie și-a atras de
zaprobarea tuturor călătorilor. 
Și privirile pline de indignare 
ale cetățenilor, care vedeau 
in el un om lipsit de cel mai 
elementar simț al respectului. 
Ca să nu mai vorbim de ma
niere...

Funcția-ți impune să fii nu 
numai autoritar, dar și cuvi
incios, „controlorule" Iermoiu ! 
Dacă te-ai obișnuit așa și 
nu poți să renunți la obiceiu
rile și expresiile care se vor 
cu tot dinadinsul inteligente, 
posibil că I.C.O va putea să 
renunțe la serviciile tale.

Prof. M. SÎRBU

TELEVIZIUNE
22 martie

18,00 Pentru cei mici: A.B.C.
18,20 Pentru tineretul școlar: Ne

obișnuita călătorie în lumea 
cărților: Intîlnire cu Morco- 
veață — eroul cărții lui Jules 
Renard.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,27 Buletinul meteorologic.
19.30 Filmul artistic „Steaua fără 

nume"
20.45 „1907“ — film realizat de 

studioul de televiziune Bu
curești.

21,15 Vox Maris . — film muzical 
coregrafic inspirat de poemul 
simfonic al lui George E- 
nescu.

21.30 Muzeul Louvre. Comentariul: 
Charles Boyer. (Reluare la 
cererea mai multor telespec
tatori).

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 închiderea emisiunii.

De azi, VACANTA
(Urmare din pag. 1)

a organizat activități în mod 
diferit pentru elevii claselor 
I—IV și V—VIII — ne-a a- 
sigurat tov. prof. Ștefan Ben- 
de, directorul Școlii generale 
nr. 2. Vom căuta ca majori
tatea activităților să se des
fășoare în aer liber. In acest 
scop se va organiza o dru
meție cu elevii claselor mici 
pe dealul Dîljei. In același 
timp, cei mari vor lua parte 
la o orientare turistică pe 
dealul Institutului. Se va or
ganiză, de asemenea, o ex
cursie la Cheile Jiețului".

Pe lîngă activitățile anun
țate, din inițiativa Consiliu
lui orășenesc al Organizației 
pionierilor din Petroșani se

PROGRAM DE RADIO
23 martie

FILME
23 martie

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineața; 6,35 Anun
țuri și muzică; 7,00 RADIOJUR
NAL- Sport; 7,15 Muzică ușoară;
7,45 Emisiune pentru pionieri: 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Me
lodii populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 RADIOMAGA- 
ZINUL ASCULTĂTORILOR; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 RADIO- 
RACHETA PIONIERILOR; 11,20 
CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTĂ; 
11,35 Ritm și melodie cu forma
ția Cornel Popescu; 11,45 Muzică

Noi șantiere 

pe Valea Lotrului
PITEȘTI. — Constructorii hidro

centralei de pe Lotru au deschis 
noi șantiere de lucru. In apropie
rea uzinei subterane de la Ciun- 
get, situată la 140 de metri adîn- 
cime, a început nivelarea terenu
lui pe care se va construi castelul 
de echilibru al hidrocentralei. Un 
alt șantier recent deschis este și 
cel al tunelului de acces la gale
ria forțată, care va servi la pro
iectarea apelor din castelul de 
echilibru in paletele turbinelor. 
Execuția tunelului va permite bri
găzilor de mineri să înceapă pe 
mai multe fronturi de lucru con
strucția galeriei respective, în lun
gime de 800 de metri.

Pe același șantier, constructorii 
au terminat galeria de acces se
cundar în centrala subterană. Tot
odată, la galeria de fugă, brigă
zile de mineri au înaintat în stân
că 55J de metri, iar pe tunelul de 
acces principal, în centrala subte
rană, s-au făcut excavații pe o 
lungime de peste 180 de metri.

(Agerpres)

va organiza o acțiune de 
plantare a pomilor, la care 
vor participa toți școlarii 
din localitate; un carnaval 
al florilor și un concurs de 
șah.

Varietatea activităților ini
țiate dovedește preocuparea 
conducerilor școlilor și Con
siliului orășenesc al Organi
zației pionierilor de a asi
gura elevilor o vacanță cît 
mai plăcută. Folosind în 
chip util și instructiv fru
moasele zile de primăvară, 
copiii au prilejul să-și re
facă forțele pentru ca la re
luarea activității școlare, re
confortați, să poată însuși 
mai bine cunoștințele. Pînă 
atunci le dorim tuturor șco
larilor — vacanță plăcută!

populară interpretată de Maria Fi 
rulescu și Ion Copil; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Concert de 
estradă; 12,30 Aici, Iași !; 12.50
Cîntă Cristian Popescu; 13,00 Va
rietăți muzicale; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Piese concertante din mu
zica de estradă; 15,00 Orchestra 
de muzică populară a Filarmonicii 
de stat din Cluj; 15,20 Anunțuri și 
reclame; 15,30 Casa de discuri E- 
lectrecord prezintă : Cîntece de 
Mihail Jora; 16,00 RADIOJUR-

tWMiuloi regional ile
Peste cîteva zile „cavalerii flu

ierului" din regiunea noastră vor 
d,v semnalul începerii parti
delor din prima etapă a returului 
campionatului regional de fotbal. 
Această populară competiție, care 
reunește la start și patru formații 
din Valea Jiului, va constitui un 
nou prilej de satisfacții pentru iu
bitorii fotbalului din regiunea 
Hunedoara, o întrecere a tuturor 
echipelor pentru ocuparea unui loc 
cît mai bun în clasament.

După cum am fost informați, 
echipele din Valea Jiului — parti
cipante la campionatul regional de 
fotbal, s-au pregătit cu sîrguînță, 
fiind hotărîte să se comporte cît 
mai bine în retur. Pe lîngă an
trenamentele care s-au desfășurat 
cu intensitate, avînd ca scop pre
gătirea fizică și îmbunătățirea teh
nicii individuale a fiecărui jucător, 
echipele noastre au susținut și 
jocuri de verificare.

Știința Petroșani este una dintre 
formațiile din Valea Jiului care 
s-a pregătit asiduu în vederea a- 
cestui eveniment. Studenții care 
au încheiat turul cu un onorabil 
loc I, vor, cum e și firesc, să-și păs
treze locul fruntaș în campionatul 
regional. Pentru a afla unele a- 
mănunte în legătură cu stadiul de 
pregătire al acestei formații am 
invitat la redacție pe antrenorul 
echipei, tov. prof. IRIM1E GHEOR- 
GHE, lată ce a declarat interlocu
torul nostru :

„Returul care va începe dumi
nică (zi în care vom întîlni pe 
teren propriu pe Voința Hia) se 
anunță și de data aceasta deosebit 
de interesant. El va desemna la 
sfîrșit atit pe ocupanta primului 
loc în clasament (și deci dreptul 
de a participa la meciurile de ba
raj pentru . promovarea în catego 
ria C), cît și acele echipe care... 
își vor lua la revedere din cam
pionatul regional. Așadar, e clar 
că toate formațiile din acest cam
pionat vor lupta din răsputeri pen
tru acumularea de puncte. In ceea 
ce ne privește putem spune , că 
ne-am pregătit atent pentru a 
putea face față oricărei situații 
Chiar Ia cîteva zile după încheie
rea turului noi am reluat antre
namentele de două ori pe săptă- 
mjnă. cu intensitate redusă.

NAL. Sport; 16,15 Din creația |
compozitorului H. Mălineanu; 16,30 ■
Corul Liceului de muzică nr. 1 n
din București; 16,40 Legendele 
Olimpului pe scena lirică : „Plat- ■
heea" de Rameau; 17.10 Fapte din a
istorie : „Vitejii de la Sarmizege- 
tusa; 17.30 Poezia românească și I 
muzica; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI: - 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Varietăți muzicale; 18,40 RITMU- | 
RILE CINCINALULUI; 19,00 SEA
RA PENTRU TINERET; 20,00 RA- 
D1OGAZETA DE SEARĂ. Conti- |
nuarea emisiunii ..Seară pentru ti
neret"; 22,00 RADIOJURNAL.
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 |
Serenade; 22,55 O melodie dintr-o 
mie; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI. t

lolbal
In timpul vacanței studențești de 

iarnă, băieții au fost într-o tabără 
la munte unde s-a pus un accent 
deosebit pe îmbunătățirea condiției 
fizice. După terminarea vacanței, 
antrenamentele au crescut în in
tensitate și ca număr, ajungîndu-se 
la patru antrenamente pe săptă- 
mînă. Am susținut și cîteva me
ciuri de verificare cu echipe ea : 
Metalurgistul Cugir (1—4), Victoria 
Călan (1—0), Minerul Lupeni-ju- 
niori (2'—2), Minerul Vulcan (3—1) 
și preparația Petrila (5—2 și 2—2)

Toți jucătorii printre care și noii 
promovați în echipă : Martinescn. 
Știr, Popovici, Mațe, Florea și Tu- 
gearu au muncit cu rîvmi la an
trenamente pentru atingerea unei 
forme sportive cît mai bune.

Pentru - retur, sîntem hotărîți să 
practicăm jocuri de calitate mai 
bună, aducînd astfel satisfacții atlt 
suporterilor echipei cît si celorlalți 
spectatori din regiunea noastră.

C. MATEESCU

Astăzi, la Paris 

lolllniien Se folbal 
Franfa-Roinâiija

PARIS 21 (Agerpres), — Astă 
seară (de la ora 21,30, ora Bu- 
cureștiului), la Paris, pe sta
dionul „Parc des Princes", se
lecționata de fotbal a Româ
niei susține o dificilă partidă 
cu echipa Franței. Cele două 
echipe s-au întîlnit pentru pri
ma oară în urmă cu... 35 de 
ani, victoria revenind fotbaliș
tilor români cu scorul de 6—3.

Antrenorii echipei române 
au anunțat că vor alinia ur
mătorul „11": Ionescu, Sătmă- 
reanu, Nunweiller III, D. Ni
colae, Mocanu, Ghergheli, Bo
brin, Lucescu, Frățilă, Dridea, 
S. Avram.

Echipa Franței va avea ur
mătoarea componență: Eon, 
Lavaud, Piumi, Provelli, Car
diet Dogliani, Suaudeau, Blan
chet, Gondet, Lech, Loubet.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Lumea minunată a fraților 
Grimm,- Republica : Cartea de 
la San Michele; PETRILA ; Ac
țiunea „Zimbru"; LONEA — 
7 Noiembrie : Winetou; Mine
rul : FalstafI; LIVEZENI : Ca
tifeaua neagră; ANINOASA: 
Casa noastră; VULCAN : In 
nord spre Alaska; CRIVIDIA: 
Drama ciocîrliei; PAROȘENI : 
Jocurile Olimpice de la Ins- 
bruk; LLJPENI — Cultural : 
Rîdem cu Stan și Bran; Mun
citoresc : In pustiul Patagoniei-
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Sosirea ia Moscova 
a unei delegații 
a C.C. al P.S.U.G.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 martie a sosit la Moscova o 
delegație a Comitetului Central al 
PJS.U.G., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., va face o vizită de prie
tenie în Uniunea Sovietică. Dele
gația este condusă de Walter Ul- 
briclit, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat ai R. D. Germane. Din 
delegație fac parte Willi Stoph, 
Enrich Honecker și Gunter Mit- 
tag, membri ai Biroului Politic, 
Heimann Axen, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Gerhard Sehurer, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării a R.D.G., Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al
R.D.G.

Pe aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de Leonid
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Alexei Kosîghin. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko. ministrul afacerilor ex
terne al L'.R.S.S. și de alte 
soane oficiale.

per-

BULGARIA

[onstitaireg Ismilelulai 
national 
a calai
Fertival

de pregătire 
de-al IX-loa 
mondial al tineretului

21. — Corespondenții A-SOFIA
gerpres, Gh. leva și C. Linte, trans
mit : Marți a avui loc la Sofia șe
dința pentru constituirea Comite
tului național de pregătire a ce
lui de-al IX-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților pen
tru solidaritate, pace si prietenie, 
care va avea loc în vara anului 
viitor în capitala R. P. Bulgaria. 
Comitetul național de pregătire 
ales se compune din 135 membri, 
reprezentanți ai Partidului Comu
nist Bulgar, ai Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist. ai organiza
țiilor politice și de masă,
de știință, artă, cultură, tineri 
tinere fruntași 
fruntea 
Todor 
C.C. al 
siliului 
garia.

oameni
Și 

în producție. In 
comitet a fost ales 

prim-secretar al 
președintele Con-

acestui
Jivkov.
P.C.B..

de Miniștri al R. P. Bul-

Opinii și acțiuni puternice în favoarea 
legalizării partidului comunist

ATENA 21. Corespon
dentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie. transmite: 
Comitetul național pen
tru libera funcționare și 
activitate a tuturor par
tidelor a publicat o de
clarație în care se ara
tă că în cursul acestei 
săptămîni toate partide
le politice grecești vor 
fi chemate să -și preci
zeze clar pozițiile față 
de problema legalizării 
Partidului Comunist din 
Grecia. Prilejul va fi 
furnizat de dezbaterile 
din parlament privitoa
re la amendamentul pe 
care E.D.A. l-a depus la 
proiectul de lege guver
namental de schimbaie 
a actualului sistem elec

toral. Amendamentul ce
re desființarea tuturor 
măsurilor excepționale, 
printre care și a legii 
din 1947 care a interzis 
activitatea legală a Parti

mitetului național pen
tru libera funcționare și 
activitate a tuturor par
tidelor. O delegație a 
acestui comitet l-a vi
zitat pe președintele

CORESPONDENȚĂ DIN ATENA

dului Comunist din Gre
cia.

Luni s-a întrunit, la 
teatrul „Akadimos" con
sfătuirea pe țară a di
feritelor personalități ale 
vieții politice, culturale 
și sociale, pentru a dez
bate problema legaliză
rii P.C. din Grecia. Con
sfătuirea a fost organi
zată sub auspiciile Co

parlamentului, D. Papa- 
spirou, și i-a inmînat 
un memoriu semnat de 
aproape 70 000 de per
soane din întreaga țară, 
care cer desființarea 
imediată a tuturor mă- 
jurilor excepționale și 
legalizarea P.C. din Gre
cia. Comitetul a anun
țat că această listă de 
semnături reprezintă

doar rezultatul unui son
daj — fulger și că dc 
fapt majoritatea poporu
lui grec sprijină ideea 
normalizării depline a 
vieții politice a țării.

Președintele Parla
mentului, D. Papaspirou, 
după ce a amintit că și 
în trecut se declarase 
în favoarea legalizării 
P.C din Grecia, a spus: 
„Legalizarea P.C. din 
Grecia va constitui, du
pă părerea mea, o des
chidere spre normaliza
rea vieții publice. A so
sit momentul în care a- 
ceastă problemă trebuie 
să fie examinată la înalt 
nivel de către exponen- 
ții vieții politice".

Rezonatele aleaeiîlor 
din H. P. Ilogaid

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
La Budapesta au fost comunicate 
rezultatele alegerilor de deputați 
în Adunarea de Stat și în organele 
locale ale puterii de stat, care au 
avut loc la 19 martie.

In comunicat se arată că din 
cei 7 215 403 alegători înscriși pe 
listele electorale, s-au prezentat în 
fața urnelor 7 131151 persoane, a- 
dică 98,8 la sută. Din numărul to
tal de voturi, 25 422, adică 0,4 la 
sută au fost anulate. Dintre votu
rile valabile, 7 086 596. adică 99,7 
la sută au votat în favoarea can- 
didaților Frontului patriotic popu
lar, iar 19113, adică 0,3 la sută 
împotrivă.

In Adunarea de Stat au fost a- 
leși 349 deputați, iar în organele 
locale ale puterii de stat — 84 508.

La încheierea „consiliului de război"
de pe insula Guam

Confe-GUAM 21 (Agerpres). —
rința la nivel înalt americano-sud- 
vietnameză de la Guam, sau „Ma
rele consiliu de război", cum a fost 
denumită de agențiile de presă, 
s-a încheiat marii. Practic însă, 
întîlnirea lui .Johnson și a colabo
ratorilor săi apropiăți cu șefii jun
tei militare de la Saigon s-a în
cheiat luni seara. In comunicatul 
dat publicității. se menționează că 
șefii celor două delegații au rea
firmat hotărârile luate la întîlnirile 
de la Honolulu și Manila, discuți
ile referindu-se, în special, la pro
blemele militare. Hotărârile care au 
fost adoptate la conferința de la 
Guam vor fi anunțate 
Președintele Johnson 
conferință de presă 
reia a declarat că
Vietnam va fi lung,
geros și marcat de noi sacrificii".

Generalul Nguyen Cao Ky a fost 
mai explicit în declarațiile sale, 
arătînd că președintele Johnson 
„este gata să furnizeze întăriri da
că șefii militari americani și sud- 
vietnamezi consideră necesar a- 
ceasta".

Comentînd conferința de la 
Guam, agenția France Presse con
stată că escaladarea progresivă a 
conflictului din Vietnam este un 
lucru hotărît. Reuniunea de la

Guam, relevă agenția, pare să fi 
procedat la punerea la punct a 
noilor planuri militare, „progre
sive și eșalonate", care vor a- 
grava conflictul vietnamez. Pre
ședintele Johnson, informează a- 
genția France Presse, a lăsat să 
se înțeleagă că ' în viitoarele săp
tămîni intenționează să intensifice 
conflictul.

mai tîrziu. 
a ținut o 
cursul că-în

„războiul din 
penibil, sîn-

Reluarea tratativelor tripartite 
anglo-americano-vest-germane

WASHINGTON 21 (Agerpres) — 
Tratativele tripartite reluate luni 
la Washington in problema com
pensării costului de întreținere a 
trupelor americane si britanic0 
staționate în R. F. a Germanii 1 
vor fi urmate, probabil, de o noua 
reuniune ce va avea loc în apri
lie. Această concluzie a fost a- 
nunțată luni seara, la încheierea 
primei ședințe a reprezentanților 
celor trei țări, de John McCloy 
șeful delegației americane si pre
ședintele acestei reuniuni de lu
cru. El a afirmat că lucrările pri
mei ședințe au fost consacrate ex
clusiv aspectului financiar al pro
blemei examinîndu-se doar pro
punerile făcutt> în acest sens de 
guvernul vest-german. Problema 
efectivelor trupelor americane si 
engleze staționate dincolo de Rin 
nu a fost discutată.

Reprezentantul vest-german
Georg Duckwitz a reafirmat în șe-

dința de luni punctul de vedere 
al guvernului de la Bonn. Comen- 
tind poziția vest-germană. repre
zentantul Statelor Unite, McCloy 
a declarat că guvernul R.F.G. ,,a 
făcut un progres real", oferindu-se 
să achiziționeze bonuri de tezaur 
de la băncile americane în valoare 
de 500 milioane de dolari și. îr: 
același timp, să plătească circa 112 
milioane de dolari pentru între
ținerea celor 55 000 de soldați bri
tanici (sumă care acoperă, de fapt, 
doar jumătate din costul total) 
Deși suma oferită Statelor Unite 
nu corespunde cheltuielilor făcute 
de guvernul cfb- la Washington pen
tru întreținerea celor 225 000 de 
militari americani aflați în R.F.G., 
se pare că oficialitățile americane 
s-ar declara satisfăcute, deoarece 
această sumă contribuie la 
cerea deficitului balanței de 
externe, destul de ridicat, 
ales din cauza războiului din 
nam.

redu- 
plăți 
mai 

Viet-

In Siera Leone 
preluată de un

pu ferea a 
grup de ofițeri

FREETOWN 21 (Agerpres). — 
Un grup- de ofițeri, în frunte cu 
David Lansana, conducătorul ar
matei din Sierra Leone, au anun
țat marți seara 
terea. decretînd 
țară.

La scurt timp
torul general, Henry 
numit pe Siaka Stevens, șeful par
tidului Congresul întregului popor, 
în funcția de prim-ministru, ca ur
mare a rezultatelor obținute de

că au 
legea

după

preluat pu- 
marțială în .

ce guverna-
Boston, l-a

partidul său în alegerile de vineri, 
grupul de ofițeri l-a arestat pe 
Stevens, interzicîndu-i să pără
sească clădirea guvernamentală. 
Apoi. într-un comunicat radiodi
fuzat. Lansana. conducătorul gru
pului de ofițeri, a declarat că „gu
vernatorul general nu are dreptul 
să numească un prim-ministru, 
atîta timp cit nu Hînt cunoscute 
rezultatele complete și definitive 
ale alegerilor".

0 LONDRA. Corespondentă de la R. Căples- 
cu: Delegația de ziariști români condusă de 
Gh. Dolgu, redaclor-șef al revistei „Viața Eco
nomică", care face o vizită în Anglia la invi
tația Ministerului Afacerilor Externe britanic, a 
fost primită de Anthony Wedgwood Benn, mi
nistrul tehnologiei, precum și de Denis Howell, 
subsecretar de stat la Ministerul Educației și 
stiintei.

• ROMA. Șapte muncitori italieni care lucrau 
ia dublarea liniei de cale ferată în interiorul tu
nelului care leagă localitățile Battipeaglia 
Reggio Calabria și-au pierdut viața în urma 
pârii unui perete.

de 
sur-

un• ANKARA. La Ankara a fost semnat 
acord comercial între R. P. Ungară și Turcia pe 
perioada 1967—1968. Acordul 
considerabilă a schimburilor 
cele două tari.

• MOSCOVA. La Moscova

prevede o sporire 
de mărfuri dintre

îost semnat un 
mărfuri pe 1967

a 
protocol referitor Ia schimbul de 
între Algeria și U.R.S.S., care prevede o sporire 
de 3,5 ori, în comparație cu anul trecut a vo
lumului livrărilor reciproce de mărfuri. U.R.S.S. 
va livra Algeriei mașini și utilaje, bumbac, za
hăr și alte mărfuri, primind în schimb citrice, 
vinuri și alte mărfuri tradiționale ale exportului 
algerian.

• SAIGON. In urma descoperirii a 23 de ca
zuri de ciumă bubonică in orașul sud^vietnamez 
Vung Tau, ailat la 60 kilometri sud de Saigon, 
accesul militarilor și civililor americani în a- 
ceastă localitate a fost interzis.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei-oficiale făcute în 
Uniunea Sovietică de cancelarul 
federal al Austriei. Josef Klaus, a 
fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că schimbul de 
păreri avut cu acest prilej a lăr
git înțelegerea reciprocă existentă 
între Uniunea Sovietică și Austria. 
S-a relevat, de asemenea, că se 
dezvoltă favorabil comerțul dintre 
cele două țări și s-a ajuns la o în
țelegere cu privire la continuarea 
tratativelor referitoare la livrarea 
de gaze naturale din Uniune^ So
vietică în Austria, precum și la 
construirea în tranzit, prin terito-
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Mai multe cazuri de ciumă au fost semnalate 
și în localitatea sud-vietnameză Nha Trang.

.
• RIO DE JANEIRO. Peste 3 000 de studeHți 

din orașul Belo Horizonte, capitala statului Mi
nas Gerais, au participat la o demonstrație de 
protest față de situația precară a învățămîntului 
din Brazilia. Manifestantii au cerut sporirea 
cațiilor bugetare destinate învățămîntului și 
ființarea taxelor școlare și universitare.

alo- 
des-

Wa-• WASHINGTON. Surse informate din 
shington au anunțat că vicepreședintele S.U.A., 
Hubert Humphrey, va vizita la sfîrșitul acestei 
luni Republica Federală a Germaniei, precum si 
alte țări vest-europene.

• PARIS. Agenția France Presse relatează că 
la Bursa din Paris s-a înregistrat luni după- 
amiază o nouă și importantă scădere a cursului 
valorilor franceze. Observatorii din capitala Fran
ței relevă că această scădere se datorește recru
descentei conflictelor sociale din ultima vreme.

LONDRA. Reprezentanții organizațiilor pa
tronale din țările membre ale A.E.L.S., reuniți 
la Londra, au aprobat în unanimitate dorința 
Marii Britanii de a adera la Piața comună.

• DAR ES SALAAM. Reprezentanta din Dar 
Es Salaam a Frontului de Eliberare din M.ozam- 
bic (Frelimo) a dat publicității un comunicat în 
care se arată că în timpul luptelor din provincia 
Cabo-Delgado a fost doborî! un avion portughez, 
iar zece mașini militare au fost distruse sau 
avariate. Detașamentele Frelimo au scos din 
luptă peste 300 de soldați portughezi.

riul. austriac, a unei conducte pen
tru transportul de gaze din U.R.S.S. 
în Italia. Părțile au hotărît să or
ganizeze schimburi de delegații 
pentru încheierea unui acord cul- 
lural. S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea încheierii unui acord 
pentru intensificarea schimburilor 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

In comunicat se constată că. da
torită eforturilor a numeroase sta
te europene, pe acest continent 
devin evidente semnele însănăto
șirii atmosferei și întăririi colabo
rării pașnice. Părțile au reafirmat 
că apropierea punctelor de vedere

a țărilor cointeresate ar putea fi 
realizată de o conferință generală 
europeană, care să dezbată pro
blemele asigurării securității si co
laborării în Europa.

LT.R.S.S. și Austria, se sublinia
ză în comunicat, se pronunță în 
favoarea faptului ca poporului 
vietnamez să i se dea posibilitatea 
să-și rezolve singur problemele.

In încheierea comunicatului se 
arată câ primul ministru al U.R.S.S.. 
Alexei Kosîghin. va face o vizită 
oficială în Austria, iar ministrul 
afacerilor externe al Austriei, Lujo 
Toncic va face o vizită în U.R.S.S. 

sfîrșitul anului curent.

Tiparul: LP.H. Subunitate? Petroșani 40 369

r


