
Proletari din toate țările, uniți-vă l

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 2 5 bani

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
GUVERNAMENTALE A R. P. BULGARIA

La Muzeul de istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și democratice din România

■ Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria, în frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, a făcut marți o 
vizită la 'Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România. Delegația a fost însoțită 
de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Sfatului Popular ăl ora
șului București.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R., Nicolae Cioroiu, 
directorul muzeului, Ion Ardelea- 
nu și Ion Eupescu,- directori ad- 
juricți.

. Oaspeții s-au oprit în fața nu
meroaselor exponate, care redau 
momente. semnificative din lupta 
poporului român pentru eliberarea 
sa națională și socială, aspecte le
gate de acțiunile revoluționare des
fășurate în secolul al XIX-lea, de 
nașterea și dezvoltarea mișcării

Prin noile cartiere ale Capitalei 
și la uzinele „Vulcan"

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte cu tovară
șul Todor Jivkov, au vizitat marți 
după-amiază Capitala. Inalții oaspeți 
au fost însoțiți de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., Ion Cos- 
ma, președintele Sfatului Popular 
al Capitalei, și alte persoane ofi
ciale.

L'n mare număr de bucureșteni, 
aflați de-a lungul bulevardelor au 
salutat cu bucurie pe reprezentan
ții poporului bulgar, făcîndu-le o 
caldă și entuziastă primire.

Oaspeții și persoanele oficiale, 
care i-au însoțit, au vizitat cartie
rele Berceni și Drumul Țaberei — 
locuri unde în ultimii ani s-au con
struit mii de apartamente, numeroa (Continuare in pag. a 3-a)

Un debut „con brio“
Am nimerit la Casa de cultură 

în toiul emoțiilor. Elevii Liceului 
din Petroșani își confruntau efortul 
de Un trimestru cu o dificilă probă : 
întîlnirea cu publicul.

După agitația veselă, punctată de 
nelipsitele glume școlărești, a celor 
din holul Casei de cultură s-ar pă
rea că furcile acestui „examen" 
sînt ceva mai blînde...

Cîteva momente de așteptare... Cu 
intonațiile corului „Pe-al nostru 
steag" dirijat de profesorul Gor
gan L.. gheața a fost spartă. Cu 
spontaneitatea caracteristică tine
reții, alternează numere de cor, (Ti? 
narate. Slavă partidului, Pui de 
lei, Trei culori), cu recitări închi
nate partidului și patriei. Am trăit 
<nt toții regretul după anii de școa

muncitorești, socialiste, de istoria 
Partidului Comunist Român, a cu
rentelor democratice, progresiste, 
din țara noastră. Membrii delega
ției au urmărit drumul glorios de 
luptă al poporului român din tre
cutul cel mai îndepărtat pînă în 
zilele noastre.

Cu mult' interes au fost exami
nate exponatele evocînd episoade 
din lupta dusă de ostașii români, 
alături de ostașii ruși și de deta
șamentele de voluntari bulgari, în 
timpul războiului din 1877—1878 
— mărturii ale luptei eroice în 
care Și-aU vărsat sîngele români 
și bulgari, însuflețiți de același 
ideal — cucerirea independenței 
și suveranității de stat.

Atenție deosebită au acordat 
oaspeții exponatelor înfățișînd mo
mentul de mare însemnătate isto
rică al creării partidului de tip 
nou al clasei muncitoare din Ro
mânia, Partidul Comunist Român, 
precum și documentelor care ilus
trează puternicul spirit internațio
nalist ce caracterizează activitatea 
partidului, .încă, de la întemeiere, 
legăturile sale frățești cu celelalte 
partide comuniste și muricitoreștî.

Membrii delegației au luat cu
noștință de semnificative documen
te care evocă prietenia româno- 
bulgară, solidaritatea- între revo
luționarii români și bulgari. Ei au 
poposit în fața vitrinelor cu ex
trase de ziare, care înfățișează a

se unități comerciale, complexe so- 
cial-culturale care poartă amprenta 
urbanisticii moderne. Ei au primit 
explicații cu privire la planurile de 
dezvoltare viitoare a Capitalei și 
la concepția arhitecturală care stă 
la baza noilor construcții.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat apoi spre una dintre uni
tățile de bază ale industriei noas
tre constructoare de mașini — u- 
zinele „Vulcan". Numele acestei 
întreprinderi legat de tradițiile lup
tei revoluționare ale clasei _ munci
toare din București — este acum 
imprimat pe o diversitate de pro
duse de înalt nivel tehnic. La in
trarea. în uzină, solii poporuiui bul
gar au fost salutați de tovarășii 
Mihai Marinescu, ministrul indus- 

lă și am simțit bucuria de a res
pira în pas cu tinerețea.

Nu au lipsit nici frînturi din mu
zica populară, susținute de eleva 
Bozero Stela, acompaniată la acor
deon de Daju Silvia (nu era posi
bilă si o mică formație instrumen
tală ?).

De Ia muzică și literatură s-a 
trecut la teatru, spre marea sur-, 
priză și satisfacție a publicului. Cum 
s-ar zice „pour la bonne bouche". 
Pasionații susțin că. pentru a face 
teatru ajung cîțiva actori, un text 
dialogat și... publicul. Demonstra
rea ne-au făcut-o un grup de ’ eehi 
chiar duminică prin prezentarea 
„Prețioaselor ridicole", piesă într-un 
act de Molîere.

Ideeă montării unei piese în lim
ba franceza s-a născut în cadrul
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peluri ale Partidului Comunist 
Român în sprijinul revoluționari
lor bulgari supuși terorii reacțiu- 
nii, precum și chemările Partidu
lui Comunist Bulgar de solidari
zare cu lupta comuniștilor români 
împotriva exploatării și asupririi. 
Fotografii elocvente prezintă legă
turile unor proeminente figuri ale 
mișcării muncitorești bulgare ca 
Gheorghi Dimitrov, Dimităr Bla- 
goev, Vasil Kolarov, cu mișcarea 
muncitorească din România.

Oaspeții s-au oprit un timp în 
sălile închinate insurecției armate 
din august 1944, luptei armatei ro
mâne și a întregului nostru po
por, sub conducerea comuniștilor, 
pentru deplina eliberare a terito
riului României de sub jugul fas
cist, contribuției aduse Ia zdrobi
rea definitivă a Germaniei hitle- 
riste. Le-au fost prezentate, de a- 
semenea, numeroase mărturii do
cumentare despre lupta maselor 
din România, sub conducerea Parti
dului ■ Cotfiunist Român, pentru 
dezvoltarea-și consolidarea puterii 
muncitorești-țărănești,- pentru fău
rirea orînduirii socialiste. Oaspeții 
au acordat > deosebită atenție ex
ponatelor care înfățișează succesele 
poporului nostru în industrializa
rea țării, dezvoltarea agriculturii, 
creșterea nivelului de trai material 
și cultural al maselor. Numeroase 
exponate prezintă acțiunile între
prinse de partidul și statul nostru 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pentru noi victorii ale so
cialismului și păcii -în întreaga 
lume.

Un ultim popas a fost făcut în 
sala memorials „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Todor Jivkov și membrii delega
ției au scris în cartea de aur a 
muzeului:

„Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia a vizitat cu adîncă emoție 
Muzeul de istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România. -

Bine organizat, muzeul înfăți
șează drumul revoluționar și de 
luptă al poporului frate român, 
al clasei muncitoare române, care, 
sub conducerea încercată a parti
dului Comunist Român, au dus o 
luptă îndelungată împotriva opre
siunii naționale și sociale, pentru 
libertate, independența națională a 
țării, pentru victoria socialismului, 
pentru o viață fericită".

cercului de limbă franceză de pe 
lîngâ liceu, animat de prețioasele 
îndrumări ale profesorului Gordin 
loan. S-a simțit și aportul sub
stanțial acordat de Teatru! de stat, 
prin persoana regizorului Căpi- 
tanu Dumitru.

Prin punerea în scenă' a „Pre
țioaselor ridicole" în original, pe 
lingă noutatea evenimentului — 
noutate nu numai pentru petroșă- 
neni și nu numai pentru amatori — 
constituie și un autentic act de cul
tură. Punerea pe scenă a acestei 
piese este mărturia unei munci pa
sionante și a unui efort demn de 
toată lauda. Azi, cind studiul lim
bilor străine este atît de încurajat, 
nu putem decît șă ne mîndrim cu 
un asemenea rezultat.

Trebuie să recunoaștem că au e-

T. JURCA

(Continuare in pag. a, 3-a)

Continuarea 
convorbirilor oficiale

Marti dimineața, Ia Palatul Republicii au continuat convorbirile dintre 
delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. a] 
Partidului Comunist Român, și delegația de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri
al R.P. Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Recepția oferită de C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au oferit marți seara în sa
loanele Palatului Consiliului de Mi
niștri o recepție în onoarea dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Bulgaria.

La recepție au luat parte tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, Pencio Kubadinski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
prof. Ivan Popov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Co
mitetului de Stat pentru Stiintă și 
Progresul Tehnic, Konstantin Popov, 
ministrul energeticii și combustibi
lului, Milko Bălev, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Gheorghi Bogdanov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria la Bu
curești.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurei-, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil BodnSraș, Algxancfu 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie

Optimismul sudorilor, lăcătușilor și montorilor din brigada lui
Stegaru Ioniță e pe deplin justificat. Depășirile de plan de peste 20 
la sută pe care le obțin fac ca aducțiunea de apă necesară minei Pa* 
roșeni să înainteze mai repede. Foto : N. Moldoveanu

Cu desfinafia — Hunedoara
Tot' mai numeroase sînt acțiunile 

care se organizează pentru strînge- 
ree fierului vechi din incinta pre- 
parației Petrila. Cunoscînd marea 
importanță pe care o prezintă fie
rul vechi pentru cuptoarele oțelă- 
riilor, preparatorii — tineri și vîrst* 
nici — iau parte cu drag Ia aceste 
acțiuni. Numai în perioada ce s-a 
Scurs din acest an, preparatorii pe- 

c

Verdeț, Maxim Berghianu, Constan
tin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekaș, Mihai Gere, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Po
pa, Mihai Dalea, Vasile Patilinet, 
Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Gaston Marin, Roman 
Moldovan.

La recepție a participat tovarășul 
Aii Yata, secretar general al C.C. 
al P.C. Marocan, care face o vizită 
prietenească în țara noastre.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni de știifiță, 
cullură și artă, ziariști români și 
bulgari, corespondenți ai presei 
străine.

Au fost, de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă Ro
mânia.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul recepției tovarășii Ni- 
' colae Ceaușescu și Todpr Jivkov 
aa roșțit toasturi. . * *

Receptiâ s-a desfășurat întt?t> Mr 
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

trileni au colectat și predat I.C.M.-u- 
lui cantitatea de 7 300 kg fontă 
și. 132 tone fier vechi care a și luat 
drumul spre oțelării.

Printre echipele de preparatori 
care au participat cel mai mult la 
aceste acțiuni se numără și cele 
conduse de Marcu Dumitru, Kopel 
Iosif, Serdeanu Dumitru, Rotaru 
Victor, Szacs loan și Faur Mihai.



STEAGUL ROȘU

CADRAU tehnico-economic
întrebare : CUM STĂPÎNIFI

După cela două luni — 
februarie și martie — 
cînd am reușit să înde
plinim ritmic, decadă de 
decadă sarcinile de plan, 
ne aflăm din nou în im
pas. Atft Ia slirșitul pri
mei decade, cit și In 
preajma încheierii celei 
de-a doua, săgeata de 
pe grșiicul de produc
ție indică rămînere în 
urmă. De la minusul de 
1945 tone după primele 
zece zile, ne apropiem 
de un minus de 5 000 
tone. Deci, nici decada 
a doua nu va aduce re
cuperarea. Iată un exem
plu evident de muncă 
neritmică, care, ca și în 
celelalte luni, se va în
cheia cu asaltul de la 
finele Junii prin supra
solicitarea forțelor uma
ne și materiale pentru 
recuperarea rămînerii în 
urmă. Poate fi calificată 
o asemenea situație alt- 
ftl decît ca un rezultat 
al insuficientei stăpînirl 
a producției î Fără în
doială că nu. Mai ales 
că nu ne aflăm în luna 
Ianuarie, cind puteam 
invoca greutățile gene
rate de intemperiile ier
nii. Care este, totuși, ex
plicația situației critice 
în care se găsește com
binatul în aprilie, prima 
lună a celui de-al doilea 
trimestru ? Fără îndoială, 
motive și justificări se 
pot găsi multe. Dar, fără 
a neglija greutățile ge
nerate de unele cauze 
exterioare exploatărilor

miniere — de exemplu o- 
pririle din ultimele zile 
de la preparația Petrila 
etc., cauzele adevărate 
ale neritmicității trebuie 
căutate dincolo de apa
rențe, dincolo de justi
ficări în sfera activității 
sectoarelor productive 
propriu-zis.

Ce indică analizarea 
situației sectoarelor pro-

C R O
ductive ale combinatului 
in această lună ? Un fapt 
concludent: din cele 35 
sectoare productive cite 
numără exploatările mi
niere ale bazinului, un 
număr de 23 sînt sub 
plan. Deci aproape două 
treimi! Să amintim și 
situația cîtorva exploa
tări; la minele Lonea și 
Petrila, din 5 sectoare, 
3 sînt rămase sub 
pian. La Dilja, ambele 
sectoare productive au 
minus; La Aninoasa 3 
din 4 sînt sub plan; la 
mina Lupeni 7 din cele 
9 sectoare productive 
sint rămase în urmă cu 
realizarea sarcinilor de 
plan, iar la Uricani 2 din 
3 sectoare sînt sub plan. 
Mai e de mirare de ce 
avem, cu excepția minei 
Lonea, toate exploatările 
miniere șub plan 7 Sau 
de ce la exploatările 
Petrila, Aninoasa, Lupeni 
și Uricani rămînerile în 
urmă variază intre 700-

PRODUCȚIA ?
1500 tone cărbune ? Șl 
încă un „amănunt"; du
pă situația 
decadă, din
422 brigăzi
155 sint rămase sub plan. 
Deci iată unde se află 
cauzele care generează

din prima 
totalul de 
de mineri,

i
neritmicitatea și cele a- 
proape 5 000 tone rămf- 
nere în urmă față de 
planul la zi pe luna a- 
prllle. Or, aceste cauze 
nu exprimă altceva decît 
precum am amintit, in
suficienta stăpînire a 
problemelor producției, 
neajunsuri in dirijarea 
fronturilor de lucru, in 
plasarea efectivelor, în 
întreținerea utilajelor, în 
aprovizionarea locurilor 
de muncă neajunsuri 
ce vizează atît activita

tea personalului tehnic 
de supraveghere și con
trol cit și a brigadierilor
— a oamenilor care ho
tărăsc soarta producției 
din abataje. Așa se poa
te explica situația în 
care au ajuns și în a- 
ceasta lună unele sec
toare ca II Petrila, VI 
Lupeni, I Uricani cînd
— deși au linia de front 
asigurată, nu au locuri 
de muncă pentru reali
zarea preliminarelor, de
oarece aproape toate a- 
batajele au ajuns în cu
rățire.

In ultimul timp s-a in
tensificat activitatea de 
cercetare pentru perfec
ționarea organizării pro
ducției la fiecare unitate 
minieră. Este necesar ca 
rezultatele acestei acti
vități să se facă simțite 
din plin în desfășurarea 
ritmică, exemplară a pro
cesului de producție.

I. D. SECȚIA ZEȚAJ DE LA PREPARAȚIA LUPENI

In galeria de legătu
ră dintre puțurile Ște
fan și Carolina de la 
sectorul de investiții al 
minei Lupeni s-a pro
dus un accident grav, 
cu urmări de invalidi
tate.

Corigenți 
la N. T. S.

In timp ce frîna cu 
ajutorul unui drug de 
lemn un convoi de va- 
gonete goale, muncito
rul Borbinceag Roman 
a fost surprins din ur
mă de un vagonet plin 
cu steril care i-a stri-

vit bazinul, provocfn- 
du-i fractură de bazin 
cu ruptură de uretră.

Accidentul are mai 
multe cauze: oprirea 
neregulamentară a va- 
gonetului plin, panta 
exagerată a galeriei •— 
9.6 promll în loc de 5
— precum și neamena- 
jarea și neîntrețlnerea 
corespunzătoare a ga
leriei (linia ferată ne
pusă Ia punct, denive
lări, macaze defecte 
etc.), toate fiind rezul
tatul neglijenței perso
nalului tehnic de con
trol șl supraveghere.

Iată cum mai multe 
cauze — toate avfnd Ia 
bază desconsiderarea 
cerințelor de protecție 
și securitate a muncii
— pot provoca acci
dente din cele mal 
grave.

DAN STEJARU

Primele rezultate
Ne aflăm în a doua lună 

de cînd în abatajul frontal 
de pe stratul 18 al celei mai 
tinere mine din bazin — mi
na Paroșeni — a început să 
funcționeze unul dintre cele 
mai moderne utilaje de de- 
pilare a cărbunelui — com
bina KWB-2. Rezultatele, 
deși incipiente, sînt promi
țătoare de pe acum. S-a pre
văzut ea în luna aprilie să 
se ajungă în acest abataj la 
o viteză de avansare de 32 
m 1. După rezultatele din 
prima jumătate a lunii — 
cînd combina a tăiat în me
die cite 2—3 fîșii pe zi (în 
total 17 m 1), s-a ajuns la 
convingerea că viteza preco
nizată va fi atinsă cu sigu
ranță.

■ In valoare de
31 720 OOO lei

Valoarea Utilajelor noi cu 
care au fost dotate exploa
tările din bazin în trimes
trul I a. c. se ridică la 
31720 000 lei. Dar să men
ționăm cîteva mai impor
tante. In această perioadă 
au sosit din import 35 trans
formatoare AGR de cîte 180 
200 și 315 kVA, 25 întreru
pătoare de tip ROK, 10 pom
pe submersibile, 76 ventila
toare de mină de tip VLP- 
500 și ED, 1100 de grinzi 
Vanwersch etc. De asemenea,

industria noastră a pus la 
dispoziția exploatărilor din 
bazin 10 transportoare TR-3, 
74 TP-1 și 38 transportoare 
SKR, 44 trolij electrice cu 
angrenaj planetar, 42 venti
latoare pneumatice cu dia- 
metre de 400, 500 și 700 mm, 
150ciocane de abataj G.A-14, 
193 perforatoare CP-17 și 
altele,

AGE
Qh Un dispozitiv 

ingenios
Maistrul Florin Șoit de la 

Exploatarea minieră Baia de 
Arieș, a conceput un dispo
zitiv ingenios care, adaptat 
la perforator, poate capta 
total apa care se scurge din 
suitori (puțuri cu înclinații 
de peste 60 grade), în tim
pul perforajului umed. Ino
vația prezintă o mare im
portanță prin faptul că asi
gură o ritmicitate mai con
stantă a muncii în aceste 
fronturi de lucru dificile și 
în același timp, menține e- 
fectul umidizării, ca măsură 
de combatere a prafului. Do
cumentația cu privire la a- 
plicarea dispozitivului a fost 
cerută și de unitățile minie
re din Maramureș, unde con

dițiile de muncă în subteran 
sînt similare.

y| In dotarea 
șantierului 
T.C.M.M.

Șantierul T.C.MM. a pri
mit în dotare sub formă de 
împrumut de la șantierul 

N D Â
Porțile de Fier 5 mașini de 
mare tonaj — BELAZ. Ma
șinile au motoare de 370 
C.P. cu 13 cilindri dispuși 
în formă de „V“ și funcțio
nează pe bază de motorină. 
Pe lîngă greutatea lor ce 
variază între 21—24 tone, 
mașinile au o capacitate no
minală de 27 tone. Ele vor 
fi utilizate la amenajarea 
incintei noii mine Livezeni, 
iar în prima etapă a lucră
rilor vor transporta și bas
cula 100 000 m c pămînt.

ffj In studiu: 
perfecționarea 
utilajului minier 
cu acțiune, 
percutantă

Colectivul catedrei de me
canică și rezistență din

I.M.P. și-a propus verifica
rea ideilor noi în domeniu) 
construcției de utilaj minier 
cu acțiune percutantă (cio
cane perforatoare și ciocane 
de abataj). In acest scop s-au 
stabilit legături de colabo
rare cu întreprinderile și 
instituțiile interesate în pro
iectarea, executarea și ex
ploatarea uneltelor pneuma
tice cu acțiune percutantă 
cum sînt: Uzina „Indepen
dența" Sibiu, Combinatul mi
nier Baia Mare, Centrul de 
cercetare pentru minereuri 
neferoase Baia Mare, Combi
natul carbonifer Valea Jiu- ' 
lui ș. a. In ultimii doi ani 
s-au încheiat cinci contracte 
de colaborare cu uzinele și 
combinatele interesate prin 
care s-a stabilit ca temati
că : determinarea caracteris
ticilor optime ale uneltelor 
pneumatice cu acțiune per
cutantă în funcție de pro
prietățile fizico-mecanice ale 
rocilor din principalele ba
zine miniere din țară; pro
iectarea și executarea uner 
noi tipuri de standuri pen
tru măsurarea, prin metode 
electrice, a caracteristicilor 
de funcționare; elaborarea 
unor noi principii de func
ționare a perforatoarelor 
percutante ș. a.

1
In primul trimestru din acest an rit

mul lucrărilor de investiții de la I.E.G. 
Paroșeni a fost în general bun. Spunem 
„în general" fiindcă cu toată realizarea 
de 113,7 la sută a planului pe trimestrul 
I, însemnînd realizarea în proporție de 
23,3 la sută a planului de investiții a- 
nual, totuși au fost lucrări pe care exe
cutantul — Energoconstrucția — Ie-a 
tărăgănat prea mult. Deși conducerea 
I.E.C. Paroșeni a luat măsurile necesare 
pentru ca lucrările de investiții să în
ceapă conform unor grafice detaliate 
asigurînd urmărirea realizării lor, multe 
din termenele de execuție n-au fost res
pectate de șantierul Energoconstrucția. 
Așa stau lucrurile cu electrofiltrele ca- 
zanelor 1, 2, 3, precum și cu lucrările 
de mărire a rezervei de apă deminera
lizată și altele. Nerealizarea acestor lu
crări a diminuat substanțial volumul de 
Investiții executat de Energomontaj un
de n-a fost asigurat frontul de lucru 
necesar.

Dar mă voi opri la „Istoria" altei lu-

PÎNĂ CÎND JOCUL DE-A TERMENELE ?
crări: digul de protecție C.F. Prin tot 
felul de justificări „obiective", Energo- 
construcția n-a reușit să execute amin
tita lucrare în anul 1966 cum era pla
nificat. S-au convocat comisii și consilii 
ce au analizat desfășurarea lucrărilor 
sub toate aspectele. 0 mulțime de ingi
neri, conducători de întreprinderi, dele
gați ai ministerului și-au pierdut timpul 
în analize și hotărîri. La analiza făcută 
de I.E.C.P. în 1966 s-a stabilit că din 
lucrările digului să se execute 10 metri 
liniari pină la sfîrșitul anului 1966. Dar 
nu s-a făcut nimic.

Pe 8 aprilie a.c„ a fost încheiat un nou 
proces verbal în care s-a „pomenit" și des
pre dig. „Se vor relua lucrările la 25 
aprilie". De abia în 25 ? 1 Se zice că șan

tierul trebuie să se organizeze și că este 
necesar un excavator. Bine. Dar dorim 
să știm cînd SE VA TERMINA lucra
rea ?

O altă problemă pentru I.E.C. Paroșeni 
este turnul de răcire nr. 5 de terminarea 
căruia este legată creșterea eficienței e- 
eonomice a centralei. Aceasta a avut 
stabilit ca ultim termen de execuție data 
de 1 iunie 1967. Dar... în urma argu
mentării directorului de la Energoc(in
strucția, ing. Mazurchievici și ing, To
ma, coordonator pentru lotul Păros"; 
s-a ajuns la „concluzia" că turnul va 
gata la 1 august 1967.

Consider această modificare a terme
nelor de execuție cu totul ne justificată. 
Cu atît mai mult cu cit constructorul,

1
<

în Ioc să se fi mobilizat pentru o orga
nizare corespunzătoare (mai multă forță 
de muncă, mai multe schimburi, pregă
tirea mai rapidă a betoanelor, soluții 
îmbunătățite de executare a lucrărilor 
etc.) a încetinit ritmul de lucru pe con
siderentul de-a dreptul paradoxal că... 
are timp suficient.

Dacă așa se „tratează" termenele ce 
se dau și se tolerează mereu acest lu
cru, n-am putea ajunge decît la o sin
gură concluzie: Să nu mai cheltuim timp 
pentru grafice, analize și procese ver
bale. Este dăunător a ajunge la aseme
nea situații și de aceea consider că sub 
nici o formă nu trebuie trecute cu ve
derea. Ar fi timpul ca conducerile celor 
două șantiere să țină seama de greută
țile pe care ni le creazâ prin nerealiza- 
rea Ia termenele planificate a lucrărilor 
de investiții și să treacă Ia lichidarea 
cit mai grabnică a acestor neajunsuri

C. RACOVEANU 
inginer șef adjunct la I.E.C. Paroșeni
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria

TELEVIZIUNE

18,00

18,25

aprilie
cei mici

Prin noile cartiere ale Capitalei
și la uzinele „Vulcan

(Urmare din pag. 1)

mașini.triel construcțiilor 
de reprezentanți ai 
treprinderii, ai comitetului de partid, 
de numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri. Un grup de tineri au 
lnmînat oaspeților- buchete de flori 
și insigna uzinei.

In fața unei machete a uzinei, 
directorul tehnic, ing. Lache Bne, 
face un scurt istoric al drumului 
parcurs de colectivul de muncitori 
și ingineri în dezvoltarea și 
modernizarea întreprinderii. Creș
terea capacităților de producție, 
dotarea cu tehnica nouă permite 
astăzi uzinei să producă utilaje ter- 
moenergetice, instalații pentru in
dustriile chimică, petrolieră, a ma
terialelor de construcții, alimenta
ră — mai mult de un sfert din a- 
cestea fiind exportate peste hotare.

Au fost vizitate apoi sectoarele 
mecanică-reductoare, mecanică-grea, 
cazangerie și forjă. Pretutindeni, 
oaspeților li s-a făcut o entuziastă 
primire. Se aud puternice aplauze, 
urări pentru prietenia trainică din
tre cele două popoare, pentru co
laborarea lor frățească. Tovarășul 
Jivkov este întimplnat cu căldură 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
le strînge mîna, se întreține cor
dial cu ei.

Liniile de frezat roți dințate și de 
sudură 
unelte 
juiesc 
Jivkov
gației de partid și guvernamentale 
bulgare urmăresc cu atenție des
fășurarea unor faze ale procesului 
tehnologic, intereșîndu-se de meto
dele de lucru folosite, de calitatea 
produselor. Gazdele vorbesc oaspe
ților despre planurile 
lui, despre 
dezvoltare ale 
cincinal.

La încheierea 
tovarășul Todor
delegației bulgare au 
Cartea de onoare a întreprinderii:

„Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia a vizitat cu mare interes una 
din cele mai importante întreprin
deri constructoare de mașini din 
România frățească — Wzina „Vul
can" din București. Ne-au făcut o 
puternică impresie cazanele pentru 
termoficare și pentru abur indus
trial, instalațiile petroliere, pentru 
industria chimică și metalurgică, 
produse la un înalt nivel tehnic.

de 
conducerii în-

calitatea producției rea- 
entuziastul colectiv de 

uzinei și-i urăm noi suc- 
îndeplinirea planului de 
Mulțumim pentru primi-

18,50
19,00
19,15
19,27
19,30

20,00

automată, cîteva mașini- 
de înaltă tehnicitate prile- 
scurte popasuri. Tovarășul 
și ceilalți membri ai dele-

Apreciem 
lizate de 
muncă al 
cese în 
producție,
rea cordială care ni s-a făcut".

Oaspeților le-au fost oferite ma
chetele unor produse de bază și al
bume care oglindesc dezvoltarea uzi
nei. Membrii delegației bulgare au 
oferit daruri pentru clubul întreprin
derii.

După vizită, în incinta întreprin
derii a avut loc un miting la care 
au participat peste 3 000 de mun
citori, tehnicieni și funcționari.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Ion Gheorghe, secretarul comitetu
lui de partid' din uzină, a transmis 
solilor poporului bulgar, tovarășu
lui Todor Jivkov, salutul călduros 
al colectivului întreprinderii.

Au luat apoi cuvîntul Constantin 
Dumitrache, directorul general al 
Uzinelor „Vulcan" și Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
R.P. Bulgaria.

Cuvîntările au fost subliniate 
repetate rînduri cu vii aplauze.

La plecare, înalții oaspeți au fost 
din nou înconjurați cu căldură de 
sute și sute de muncitori. Se aud 
ovații pentru prietenia rotnâno-bul- 
gară, pentru Partidul Comunist Bul
gar și Partidul Comunist Român, 
care conduc cu fermitate cele două 
popoare frățești pe drumul luminos 
al socialismului și păcii.

20,30

21,00

22,20
22,35
22,55
23,05

ai

în

In Editară Politica a apărut

colectivu- 
perspectivele de 
uzinei în actualul

„OGNEANA"
de MITKA GBABCEVA

vizitei prin secții, 
Jivkov și membrii 

semnat in

Cartea — traducere din limba 
bulgară — reprezintă amintirile 
unei luptătoare revoluționare care 
din fragedă tinerețe s-a încadrat 
în lupta desfășurată de poporul 
bulgar pentru libertate și progres.

Autoarea ne prezintă, într-un stil 
viu și colorat, viața grea a munci
torilor din vechea Bulgarie, activi
tatea desfășurată de Partidul co
munist și tineretul comunist, ac
țiunile de luptă întreprinse în tim
pul războiului, luptele detașamen
telor de partizani, care au culminat 
cu insurecția populară din 9 sep
tembrie 1944.

(Agerpres)

a asfal

tineretul școlar:

19
Pentru
Bala.
Pentru
Liceul pedagogic din Cîm- 
pulung-Muscel.
Publicitate.
Telejurnalul de seară.
Orașe și... orașe.
Buletinul meteorologic. 
Atlas folcloric — Pe Bis- 
trița aurie.
Telecronica economică. 
Ritmicitatea pe șantierele 
Industriei chimice.
„La vîrsta noastră !" — 
Ce-ați făcut pină la 25 
de ani î — Emisiune pen
tru tineret.
Film artistic: lanoșlk
(seria I).
Muzică ușoară pe 16 mm. 
Panoramic.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

La stația de preparare 
tului Livezeni, pusă de 
funcție, se pregătește 
„șarjă".

curînd în
o nouă

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț, a primit marți 
dimineața pe B. F. Bratcenko, mi
nistrul industriei cărbunelui al 
U.R.S.S., cu care a avut o convor
bire.

In aceeași zi, B. F. Bratcenko. 
împreună cu grupul de specialiști 
care l-a însoțit, a părăsit Capitala, 
plecînd spre patrie.

Timp de nouă 
țara noastră, i 
cărbunelui al 
unități miniere 
tru, cariera de

zile, cit a stat în 
ministrul industriei 
U.R.S.S. a vizitat 

din bazinul Mo- 
■ lignit de la Rovi-

nari, mine din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, stația de cercetări 
pentru securitate minieră, Institu
tul de mine din Petroșani și insta
lația de preparare a minereurilor 
neferoase de la Deva. Cu acest pri
lej, între specialiștii români și so
vietici a avut loc un util schimb 
de experiență. Ministrul sovietic a 
mai vizitat șantierul sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, unele locuri isto
rice din regiunea Hunedoara, sta
țiuni turistice de pe Valea Praho
vei, precum și litoralul.

(Agerpres)

I
I
I
I
I
i 9,00 BULETIN

La microfon, 
(continuare);

UN DEBUT „CON BRIO“
(Urmare din pag. I)

xistat mari temeri și mari emoții. 
Dar acest debut, deși dificil, ne-a 
sugerat pasiune, abilitate și pe 
undeva... chiar vocație. Și în plus 
o îngrijită pronunție a textului 
francez.

întregul colectiv al clasei a X-a 
a liceului și-a făcut o reușită in
trare în lumea teatrului. In mod 
deosebit s-au remarcat Anisic Riana 
în rolul lui Magdelon, dînd do
vadă de dezinvoltură și gingășie, 
Sularea Mircea în rolul marchizu
lui de Mascarie, Billek Harold în 
rolul burghezului Gorgibus și alții.

O notă originală și plină de umor 
spiritual a fost și improvizația de 
prolog (încă o dată felicitări regi
zorului) prezentată de elevul Gai- 
ducov Vasile. Ne-ar fi îneîntat și 
un epilog în aceeași manieră.

In ton cu atmosfera piesei, cele 
cîteva sugestii de decor, mobilie
rul și costumele de epocă 
să creeze culoarea locală

Pe scurt: sin tem foarte 
de ceea ce au prezentat
liceenii petroșăneni și rămînem cu 
convingerea că această inițiativă 
locală va fi ajutată să cunoască 
succesul de duminică atît în re
giune cit și in afara ei.

au izbutit 
adecvată, 
mulțumiți 
pe scenă

Casă nouă... 
metehne vechi

Ne-am îndeplinit 
planul 1

Este o vorbă din bătrîui j, 
„Dintele cînd te doare, cu 
cleștele se domaale". Deci, tot 
„zeama de clește" este singu
rul medicament, unica salva
re din durerile pricinuite de 
cariile dentarț, Și mergi, bi
neînțeles, la cabinetul stoma
tologic. Să zicem, la cel din 
cartierul Livezeni. Aici însă, 
după cum am aflat, „bolnavul 
multe zice, doctorul face ce 
știe". Ar fi bine să facă „ce 
știe", dar face „ce vrea"! Tați 
de aici procedează așa. Me
dicii iși respectă planul mi
nimal lunar de tratamente, 
bolnavii însă vin aici cu 
noaptea-n cap, așteaptă să-i 
programeze sau să fie che
mați înăuntru. Cei din apro
piere... își aduc scăunele de 
acasă. Toți însă,., pierd tim
pul. Cu mina la falcă și ochii 
la ușa cabinetului, pacienta 
așteaptă o fărimă de... înțele
gere. Dar, după ore întregi 
dentista se înduplecă și anun
ță : „Nu mai staff, nu mai

primim pe nimeni, ne-am în
deplinit planul". Ore pierdu
te, oboseală în organism, du
reri și.., plan. Cine le mai 
poate înțelege ? !

„Ospitalitate”
Sătenii din Cîmpu lui Neag 

sînt oameni care te întîmpină 
în curtea casei și te poftesc 
să le treci pragul. Cu un cu- 
vînt, sînt ospitalieri. Dar nu 
toți. Nu. Curcă Niculina face 
excepție. Ea are un mod ori
ginal de a primi oaspeții...

In urmă eu cîteva zile, 
Grecu Ioan, salariatul sfatu
lui popular din comună, sosit 
cu o somație în poarta casei 
lui Radu Ștefănică, concubi
nul Niculinei, n-a fost primit 
înăuntru. A vrut să lipească 
somația pe ușa casei. Niculina 
a protestat. L-a amenințat 
că-l... aranjează ea. Și așa a 
făcut. A dat drumul, urgent, 
dulăului — „cel mai rău cîi- 
ne din comună". Acesta, ne- 
înțelegînd cauza disputei, s-a 
aruncat fioros asupra omului. 
Adevărată „ospitalitate", n-ai 
ce zice. Și,., originală.

Orice,
dar să fie frumos

că

...Și mai spune vorba bătrî- 
nească: „Decît să te căiești 
pe urmă, mai bine să-ți pară 
rău la început".

Așa s-a gîndit, probabil, și 
conducerea T.A.P.L. Petroșani, 
cînd a deschis, în cartierul „8 
Mhrtie" din Petrila, un... 
chioșc de răcoritoare. „De ce 
să vindem aici, la „chioșc", 
doar răcoritoare, bomboane, 
ciocolată, iar la urmă să ne 
căim că e nerentabil ? Mai bi
ne să ne pară rău acum
l-am anunțat „chioșc" și l-am 
transformat in „bufet". Loca
tarii cartierului pot să gă
sească acum, vizavi de floră
rie... bere „en gros". Mese e- 
xistă, scrumiere sînt, scaune 
nu. Lăzi cu bere din belșug, 
clienți destui. Dar o întreba
re : ce este: „bufet" sau 
„chioșc de răcoritoare" ? De- 
finiți-l, puneți-i firmă, faceți 
curat în interior! Dacă v-ați 
grăbit să-l deschideți, aranja- 
ți-l să arate, într-adevăr, ca 
un,.. Orice, dar să fie frumos!

Locatarii blocului N, strada 
Muncii din Lonea, iși vedeau 
liniștiți de îndeletnicirile gos
podărești, cînd imobilul a fost 
zguduit puternic...

— Să știi că-i cutremur — 
iși dete cu părerea o locatară, 
făcîndu-și cruce,

— Scuipă-n sin, surata — 
veni replica vecinei. Nu-i nici 
un cutremur. Ai lui David 
taie lemne...

Și așa era. Lui David Ște
fan i s-a repartizat aparta
mentul nr. 36, din blocul N. 
Cînd l-a văzut, 
cîntat.
cuiește într-o casă
Curînd
însă că David Ștefan a păs
trat unele metehne aduse din 
casa veche. Taie lemne pe 
scări și aruncă gunoiul în fața 
blocului. Observațiile făcute 
nu i-au schimbat obiceiul. 
Un „stimulent" din partea sfa
tului popular poate l-ar dezo- 
bișnui de aceste metehne.

:, a rămas în- 
Era mulțumit’' că lo- 

arătoasă. 
vecinii au constatat

Rubrică redactată de

M. CHIOREANU 
V. TEODORESCU

20 aprilie
PROGRAMUL I : 6,00 RADIO

JURNAL. Sumarul presei. Sport;
6.20 Anunțuri și muzică; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,45 SUMARUL 
PRESEI; 8,00 „Tot înainte" (emi
siune pentru pionieri); 8,20 MO
MENT POETIC; 8,25 La microfon, 
melodia preferată; 
DE ȘTIRI; 9,03 
melodia preferată
9.30 RADIOMAGAZINUL ASCUL
TĂTOARELOR; 10,00 Selecțiuni din 
opereta „Saltimbancii" de Ganne;
10.10 Nestemate folclorice; 10,30 
Concert Beethoven; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronică econo
mică; 11,15 Parada, soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară; 
12,00 Creații corale de loan Chi- 
rescu; 12,15 Din însemnările in
structorului artistic; 12,25 Estradă 
artistului amator; 12,40 Melodii 
populare; 13,00 RADIOJURNAL;
13.10 Succese ale muzicii ușoare;
13.30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,00 Duete 
de muzică ușoară; 14,15 ;,Tot înain
te", (ediție pentru pionierii, din cla
sele a lli-a și a IV-a); 14,35 Melodii 
pe placul tuturor; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,03 EDIȚIE RADIO
FONICĂ : I. L. Caragiale; 15,23 Me
lodii distractive; 15,40 Anunțuri, 
reclame și muzică; 15,50 Jocuri 
populare; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Recital de operă — 
Marieta Grebenișan; 16,30 Din 
creația compozitorului Nicolae Kir- 
culeșcu; 16,50 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 17,10 Fapte din 
istorie : ȘTEFAN CEL MARE ȘI 
VICTORIA DE LA VASLUI; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 RADIO- 
SIMPOZION; 18.25 Muzică ușoară; 
18,40 INCURSIUNE IN COTIDIAN : 
AUDIENȚA (Radio-anchetă); 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40wlriterpreți de altădată; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20.20 TRIBUNA RADIO; 20,30 In
terpret și orchestre de muzică 
ușoară; 20,50 Vechi melodii popu
lare; 21,05 ANTENA TINERETU
LUI; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 
nire cu jazz-ul;

22,50 Piese 
Muzică de 
DE ȘTIRI.

POETIC; 
tale; 23,00 
BULETIN

22,15 Intîl-
22,45 MOMENT 

instrumen- 
dans; 23,82

L O T O
TRAGEREA 

din

Extragerea

Extragerea

Extragerea

f»

EXCEPȚIONALĂ LOTO
18 aprilie 1967
Faza I
1 — 7 74 1 13
2 — 85 76 15 69
3 — 62 39 35 33
4 — 47 65 79 86
5 — 15 28 87 84
6 — 37 36 69 61
7 — 58 51 13 22
8 — 66 52 89 76
9 — 51 58 52 89

10 — 18 57 9 84
Faza a Il-a

11 — 32 17 76 55
12 — 12 65 47 30
13 — 67 1 19 63
14 — 74 54 20 78
15 — 57 39 69 30
Faza a III- a
16 — 34 39 90 2
17 — 12 14 13 74
18 — 31 39 34 61
19 — 79 13 15 42
Faza a IV •a
20 — 77 48 78 85
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BERLIN 19. — Trimisul special 
Agerpres, Constantin Varvara, trans
mite : marți au continuat lucrările 
celui de-al VH-lea Congres al 
P.S.U.G. In cadrul dezbaterilor pe 
marginea Dării de seamă asupra 
activității C.C. al P.S.U.G. — pre
zentată în scris delegaților și a ra
portului „Dezvoltarea socială în Re
publica Democrată Germană în pe
rioada pînă la c'esăvîrșirea con
struirii socialismului", prezentat de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., au luat cuvîntul 
numeroși delegați, reprezentanți ai 
organizațiilor de 
întreprinderi, din 
tuții de știință și 
etc.

In cursul zilei 
cuvîntul Leonid 
general al C.C. al P.S.U.G., care, în 
numele P.C.U.S. și a întregului popor 
sovietic, a salutat pe participanții la 
cei de-al Vll-lea Congres al P.S.U.G.

Lucrările congresului continuă.

partid din marile 
agricultură, insti- 
cultură, ministere

de marți a luat 
Brejnev, secretar

delegației 
tovarășul Chivu

BERLIN 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite: Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
care participă la lucrările celui de
al Vll-lea Congres al P.S.U.G., a 
vizitat în cursul zilei de marți în
treprinderea „Veb Kuhlautomat" din 
Berlin. Delegația a fost însoțită de 
Gunter Wyschofsky, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul industriei 
chimice, Ewald Moldt, ambasadorul 
R.D.G. în Republica Socialistă Ro
mânia, și alte personalități.

Delegația Partidului Comunist 
Român a fost întimpinată de direc
torul întreprinderii, Heinz Albrecht, 
de reprezentanți ai organelor de 
partid, care au dat explicații cu 
privire la structura și producția în
treprinderii. Au lost vizitate sec
țiile uzinei și școala profesională 
care funcționează în cadrul acestei 
întreprinderi.

„Veb Kuhlautomat", specializată 
pentru producția de agregate fri
gorifice pentru nave
satisface necesitățile de utilare 
navelor care se construiesc

P.C.R. condusă de 
Stoica în R.D.6.
R.D.G., 82 Ia sută din volumul pro
ducției fiind destinat navelor care 
sînt exportate. Cei peste 1 500 sa- 
lariați, dintre care 300 ingineri și 
tehnicieni ai acestei întreprinderi 
reprofilate și modernizate în ulti
mii ani, au depus mari eforturi în 
vederea îmbunătățirii calității și 
măririi producției. Productivitatea 
muncii a crescut între 1958 — anul 
înființării întreprinderii — și anul 
curent la 200 la sută. Valoarea 
producției anuale a „Veb Kuhlau
tomat" este de 60 milioane mărci.

In cadrul convorbirilor care au 
avut Ioc cu prilejul vizitei, între 
oaspeții români și conducătorii în
treprinderii au 
bleme privind 
gate frigorifice

iost abordate pro- 
producția de agre- 
în ambele țări.

de pescuit,
a 

în
(Agerpres). — Nguyen

Dupâ eșuarea loviturii de sfat 
din Ghana

Ankrah, președintele Con- 
Național de Eliberare din 
a participat luni du pă
ta o conferință de presă

ACCRA 18 (Agerpres). — După 
eșuarea loviturii de stat, generalul 
Joseph 
siliulUî 
Ghana, 
amiază
organizată la o tabără militară din 
apropiere de Accra. El a declarat 
Ziariștilor că locotenentul Arthur, 
comandantul unui escadron de re
cunoaștere, — a fost organizato
rul complotului. Președintele C.N.E. 
a afirmat că alți trei militari, prin
tre care It. col. Assassi — considerat 
liderul rebelilor — au negat orice 
fel de participare Ia complotul îm
potriva actualelor autorități de la 
Accra.
.. Consiliul Național de Eliberare,

căa spus Ankrah, ține să asigure 
condițiile economice pentru inves
tiții în Ghana n-au fost afectate 
de evenimentele petrecute luni di
mineața.

O știre transmisă marți dimi- 
. neața de Agenția de presă gha- 

neză informează că generalul Ko- 
toka. comandantul șef al forțelor 
armate ghaneze. membru al Con
ciliului Național de Eliberare, a 
murit în urma rănilor căpătate în 
timpul ciocnirilor la cartierul ge
neral al armatei.
de ani, generalul Kotoka a fost 
conducătorul loviturii de stat care 
a înlăturat regimul dr. Nkrumah. 
în februarie 1966.

In vîrstă de 40

HANOI 18
Duy Trinh, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a acordat un interviu redac
torului șef al săptămînalului indian 
„Blitz", care a făcut 
zită în această țară, 
întrebărilor puse de 
președintele Nguyen 
arătat că puternica dorință de in
dependență care 
vietnamez a dus 
unității 
Partidului 
Vietnam.

Referindu-se la așa-zisele oferte 
de „pace“ prin „tratative necon
diționate" sau prin „deescalada- 
re reciprocă", vicepremierul nord- 
vietnamez a declarat că acestea nu 
sînt altceva decît o încercare de a 
pune pe picior de egalitate pe a- 
gresorii americani cu victima agre
siunii lor — poporul vietnamez — 
încercări al căror caracter propa
gandistic esle cu atît mai evident, 
cu cît ele au fost permanent înso-

recent o vi- 
Răspunzînd 

acesta, vice- 
Duy Trinh a

animă poporul 
la consolidarea 

naționale sub conducerea 
celor ce muncesc din

ACCIDENT TRAGIC
Un avion de transport de tipul C-130, 

km de 
pierdut

TEHERAN 18 (Agerpres).
aparținînd armatei iraniene, s-a prăbușit la aproximativ 100 
Teheran. Potrivit primelor rapoarte, 30 de persoane și-au 
viața.

Puternic ciclon în Pakistan

pierdut luni 6 
de presă occi- 
tot mai des că 
prin surprin-

(Agerpres). — Un 
s-a abătut asupra 

situate în apropie-

deosebit

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Tokio

TOKIO 18. — Trimisul special A- 
gerpres, F. Țuiu, transmite : Marți 
dimineața s-a deschis în cartierul 
„Harumi Pagier" din capitala ja
poneză cea de-a șaptea ediție a 
Tîrgului internațional de la Tokio.

La acest tîrg, în afara Japoniei, 
participă aproximativ 2 000 de fir
me din 44 de țări, dintre care 35 
sînt prezente cu pavilioane națio
nale.

Pe o suprafață de 91 510 mp sînt 
expuse o mare varietate de măr
furi, numeroase tipuri de mașini- 
unelte, produse în Japonia și în 
alte țări ale lumii, printre care și 
România.

țite de intensificarea războiului de 
către S.U.A. Foarte regretabil, a 
arătat Nguyen Duy Trinh, este fap
tul că planul secretarului general 

U Thant, prevedea la 
și tratative ne- 

moment în

al O.N.U., 
fel, un armistițiu 
condiționate, într-un 
care acțiunile agresive ale S.U.A. în
ambele zone cunosc o escaladare 
frenetică. Toate forțele iubitoare 
de pace și dreptate din lume își 
dau seama că asemenea propuneri 
nu corespund realităților din Viet
nam și servesc numai la încuraja
rea agresorilor, care doresc să-și 
impună propriile lor condiții po
porului vietnamez, a adăugat el.

Statele Unite, a subliniat vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.V., au dezlănțuit răz
boiul de agresiune în Vietnam. 
Ele trebuie să înceteze. agresiunea. 
Aceasta este singura cale spre 
pace.

La festivitatea de deschidere au 
participat oficialități din Tokio și 
membri ai corpului diplomatic. A 
fost prezent și ambasadorul țării 
noastre în Japonia, Ion Datcu. In 
numele guvernului au luat cuvîntul 
Sosuke Uno, adjunct al ministru
lui industriei și comerțului, Ryo- 
taro Azuma, guvernatorul orașului 
Tokio și directorul Tîrgului inter
național, Tsutaji Ohitana, președin
tele Adunării Legislative din Tokio.

România participă pentru a cin- 
cea oară la Tîrgul din Tokio, care 
are loc o dată la doi ani. In pavi
lionul țării noastre, cu o suprafața 
de 150 mp, întreprinderile de co
merț exterior „Metal-import", „Teh- 
noforesteexport", „Mineralimport", 
„Prodexport". „Fructexport" și 
„Cartimex" expun mostre ale in
dustriei metaiurgice, de mobilă, 
chimice, industriei construcțiilor, 
petroliere, produse ale industriei 
agroalimentare, covoare și produse 
de artizanat.

Din prima zi, pavilionul țării 
noastre a stîrnit un viu interes în 
rîndurile oamenilor de afaceri din 
Japonia și ale publicului.

Tîrgul rămîne deschis douăzeci 
de zile.

CARACI 18 
puternic ciclon 
unei regiuni 
re de gurile Gangelui, în Pakis
tanul răsăritean. Potrivit primelor 
date, aproximativ 100 de persoa
ne au pierit din cauza acestei ca
lamități. O serie de zone sinis
trate, din apropierea orașelor Ma- 
daripur, erau încă inaccesibile luni 
seara.

Orașul se află în vecinătatea 
junglei care adăpostește renumi- 
ții tigri de Bengal. Se menționea-

ză că acești tigri devin 
de agresivi în urma trecerii unor 
cicloane, ceea ce provoacă serioa
se temeri în rîndul populației.

Șase elicoptere doborîte 
de patrioț'i sud-vietnamezi

SAIGON 18 (Agerpres). — Uni
tățile americane au 
elicoptere. Agențiile 
dentale menționează 
în urma atacurilor
dere efectuate de forțele patrio
tice și a creșterii puterii*de foc a 
acestora, atît trupele americane, 
cît și cele saigoneze, înregistrează 
pierderi mari nu numai în oameni, 
dar și în tehnica de luptă.

Polonia cere extrădarea

O ALTĂ MAREE 
NEAGRĂ

NEW YORK 18 (Agerpres). 
O ăltă maree neagră a apă
rut, duminică, de-a lungul 
țărmului statului Massachusetts 
(Ș.U.A.). Un strat de țiței gros 
de 20 cm, avind o lungime de 
64 km, a pătruns pînă în ra
da portului Boston. Autorită
țile americane au luat măsuri 
pentru îndepărtarea stratului 
de țiței din apele teritoriale. 
Unii experți sînt de părere că 
țițeiul ar proveni de la va
sele petroliere scufundate în 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial. Alții consideră 
că un petrolier necunoscut 
și-ar fi golit rezervoarele în 
largul Oceanului Atlantic.

RIO DE JANEIRO. 
La Rio de Janeiro a 
avut loc o conferință 
de presă organizată de 
Frantisek Rafalowski, 
reprezentantul Procu
raturii generale a R.P. 
Polone, care se află in 
Brazilia in legătură cu 
soluționarea diverselor 
probleme ridicate de 
extrădarea criminalului 
de război hitlerist, 
Franz Stangl. F. Ra
falowski a declarat că 
guvernul polonez a îm-

puternicit un avocat 
brazilian să apere in
teresele Republicii 
Populare Polone în fa
ța Tribunalului 
prem al Braziliei, 
re dezbate cererea 
loniei, Republicii
derate a Germaniei și 
a Austriei de extrăda
re a lui Stangl.

Rafalowski a decla
rat, de asemenea, că, 
în conformitate cu 
dreptul 
în cazul cînd

ci-

Dispoziții oripioal

su- 
ca- 
Po- 
Fe-

conformitate 
internațional, 

extrăda-

lui Stangl
rea este cerută de 
teva țări, criminalul
trebuie predat acelui 
stat pe teritoriul Că
ruia el a comis cri
mele cele mai grave. 
Or, este cunoscut că 
Stangl poartă răspun
derea pentru extermi
narea a circa 700 000 
de cetățeni polonezi în 
lagărele de concentra
re de la Sobibor și 
Treblinka.

ie proteelie a potovehitolelor
de protecție în cazul ciocnirilor 

de autovehicule s-a experimentat cu succes la Culver City (California). 
Vehiculele sînt împrejmuite cu un fel de centură de conteinere din ma
terial plastic, umplute cu 26 1 de apă. Cînd un autovehicul se ciocnește 
cu altul, această centură captează șocul și apa se revarsă exploziv prin 
ventile ca o fîntînă arteziană.

Experiențele au arătat că pasagerii rămîn nevătămați și că nici ve
hiculele nu sînt avariate, cînd se ciocnesc frontal la o viteză de 40 km/h. 
După ciocnire, conteinerele pot fi din nou 
de benzină.

NEW YORK. Un nou dispozitiv

• r-

I
I
I
I
I

Cutremur de pămînt 
în Cipru

NICOSIA 18 (Agerpres). — In 
cursul nopții de luni spre marți, 
în orașul Limassol, din sudul In
sulei Cipru, au fost înregistrate 
două puternice cutremure de pă
mînt, care au produs o adevărată 
panică în rîndul populației.

FOTOGRAFII 
NEOBIȘNUITE

STOCKHOLM. Fotograful 
suedez Lenart Nilson a reușit 
să fotografieze interiorul cor
dului și al venelor pe persoa
ne vii. Descriind aspectul in
terior al venelor el a decla
rat : „Acesta este fantastic. 
Pare ca un lung tunel subte
ran, plin de cotituri, cu pe
reții roșii și rugoși“.

Nilson a făcut aceste foto
grafii cu aparate speciale, ilu- 
minînd interiorul venelor cu 
ajutorul unor tuburi elastice 
de sticlă, cu o lentilă specidlă 
cu diametrul de numai 1 mm. 
Fotografiile făcute de Nilson 
pot avea o importanță vitală, 
deoarece ajută 
înțeleagă mai 
proceselor de 
și tromboză.

medicilor să 
bine apariția 
arterioscleroză

i Prelungirea politicii 
I de austeritate in Anglia
| LONDRA 18 (Agerpres). — Gu

vernul laburist a anunțat în Ca
mera Comunelor prelungirea poli
ticii sale austeritate economică 
cu încă șase luni, după expirarea, 
la 11 august, a actualei perioade. 
Ministrul economiei, Michael Ste
wart, a declarat că guvernul va 
lua această notărîre în baza celui 
de-al patrulea punct al legii privind 
înghețarea prețurilor și salariilor.

In afară de aceasta, după cum 
a menționat Stewart guvernul in
tenționează să prezinte un proiect 
de lege care să-i acorde împuter
niciri speciale în direcția blocării 
majorării salariilor tot pe o perioadă 
de șase luni.

Hotărîrea guvernului de a pre
lungi politica sa de austeritate e- 
conomică a fost viu criticată în Ca
mera Comunelor, atjt de reprezen
tanți ai opoziției conservatoare, cît 
și de cei din aripa de stînga la
buristă. Astfel, fostul președinte al 
grupului parlamentar laburist. 
Shinwell, a declarat că, atît timp 
cît guvernul îșf va menține actuala , 
politică, numeroși deputați labu
riști vor fi tot mai puțin înclinat' 
să sprijine guvernul.

Această nemulțumire a aripii de 
stînga laburiste a determinat pe 
premierul Wilson să convoace, du
pă încheierea ședinței Camerei Co
munelor, o reuniune a fracțiunii

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

umplute ia următoarea stație |

parlamentare de guvernămînt. La 
întrunire, care a durat peste două 
ore, numeroși deputați au subliniat 
impopularitatea actualei politici e- 
conomice a guvernului și au aver
tizat că o continuare a măsurilor 
de austeritate va stîrni noi pro
teste în rîndul sindicatelor..

Michael Stewart, care a răspuns 
criticilor adresate guvernului, a în
cercat să-i convingă pe deputați că 
noile măsuri de înghețare a salari
ilor sînt necesare „și că ele au un 
caracter „temporar și limitat".

Ziarul „Daily Express", comen- 
tînd dezbaterile din Camera Co
munelor si cele din cadrul reuniunii 
grupului parlamentar laburist, sub
liniază că guvernul Wilson nu a 
vrut să țină seama de avertismen
tul primit în timpul alegerilor 
municipale. în cursul cărora ne
mulțumirea față de politica econo
mică. și în primul rînd măsurile, de 
austeritate, au determinat cea mai 
mare înfrîngere electorală laburistă 
după cel de-al doilea război mon
dial.

Continuarea politicii de înghețare 
a salariilor reprezintă o puternică 
lovitură dată sindicatelor care sînt 
frustate de libertatea de a iniția 
negocieri în vederea apărării și 
îmbunătățirii condițiilor de Viață 
ale membrilor lor, subliniază „Dai
ly Express".
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