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Proletari din

II agul roșu
Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

IN MARTIE
ф Tarte exploatările — cu sarcinile 

Spășite
ф * *220  tone cărbune plus pe combinat

însuflețiți de avîntul 
pe careul cunoaște în
trecerea socialistă o da
tă cu apropierea zilei a- 
niversării partidului, mi
nerii bazinului nostru 
carbonifer au repurtat o 
izbîndă demnă de men
ționat : toate minele au 
încheiat luna martie cu 
depășire la producția 
extrasă. Și de astădată, 
colectivul de la Lonea 
s-a clasat pe primul loc 
avînd procentajul și de
pășirea cea mai înaltă, 
Detun de relevat este 
succesul minerilor de la 
cea mai mare exploata
re carboniferă: Lupeni; 
ei au încheiat luna cu 
o depășire substanțială 
— peste 3 700 tone — 
și un meritat loc IV în 
clasamentul .hărniciei, l-n 
privința ritmicității, bi
lanțul este, de aseme
nea, pozitiv; din totalul

LA PETROȘANI
• In sala cinematografului 

„7 Noiembrie", cu începere de 
Ia ora 10, va fi prezentat 
ciclul de filme documentare: 
„Adevărul despre Adam", 
„Mișcările scoarței pămîntu- 
lui", „Noi și Soarele", „Temă 
cu variațiuni".

• Elevii Școlii de muzică 
din localitate vor susține un 
recital la ora 11, în sala clu
bului C.C.VJ.

• Un montaj de versuri în
chinate partidului va fi pre 
■enlat de elevii Școlii gene

• Saccesui minerilor din Lupeni
• 3S9 metri liniari plus la investiții

PE TRIMESTRU
• Mina Lonea a realizat cel mai mare 

plus: 9048 tone cărbune energetic
ф Cinci exploatări — Lonea, Oîlja, Ani- 

noasa, Vulcan și Uricani au raportat 
lună de lună depășiri

Ф Muncă rodnică la C.F.R.

Succese în întrecerea minerilor

I

Reflecții la sfîrșit de lună 
și trimestru

UNDE MERGEM MÎINE ?

de 33 sectoare, 28 au 
încheiat luna cu sarci
nile de plan depășite.

Dintre sectoarele de 
investiții, cele de la Mi
ja, Petrila, Lupeni și Lo- 
nea au comunicat depă
șiri frumoase, la indica
torul săpare -f- betona
te, (145 m 1, 106 m 1, 
109 m 1 și 62 m 1). O 
mențiune specială pentru 
sectorul de investiții al 
minei Vulcan; după ce 
două luni a înscris nu
mai rămîneri în urmă, 
în decada Ш-a a recu
perat întregul minus și 
a încheiat trimestrul cu 
plus 1,8 metri liniari. 
Doar sectorul de inves
tiții al minei Uricani 
continuă să bata pasul 
pe loc; în martie, minu
sul s-a ridicat la 158 me
tri liniari. Pe cînd va in
tra în cadență și colec
tivul de investiții al U- 
ricaniului ?

Preocuparea colectivu
lui de ceferiști din ca
drul R.C-Nf.-ului Petro
șani pentru, îndeplinirea 
in. mod ritmic a sarcini
lor de plan, a dat roade 
frumoase. Planul trimes
trial de transport a fost 
îndeplinit cu 7 zile mai 
devreme, încărcîndu-se 
peete plan 48 903 tone 
mărfuri. Față de planul 
operativ trimestrial, măr
furile încărcate în plus 
se ridică la 248 554 tone.

In acțiunea de remor-

rale nr. 2 în sala clubului sin
dicatelor.

• Terenul sportiv de lingă 
clădirea Sfatului popular va 
găzdui, la ara 9,30, meciul de 
volei dintre echipele Știința 
Petroșani — Alumina Oradea, 
în cadrul campionatului repu
blican categoria A, seria а П-а. 
(In cazul că timpul va fi ne
favorabil meciul va avea loc 
în sala de sport a I.M.P.).

• Pe stadion, tot în cadrul 
campionatului republican cate
goria A, seria а П-а, va avea 
loc, la ora 11, meciul de hand-
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Clasamentul hărniciei
Pe exploatări...

Mina Față de plan Față de angajment

Lonea 108,1% 107%
Uricani 106,8% 106%
Aninoasa 103,0% 102%
Lupeni 102,7% 102%
Vulcan 102,6% !02%
Dilja 101,9% 101%
Petrila 101,6% 100%

...și sectoare

II Uricani 117% 117%
V Lonea 116% 116%
IV Petrila 116% H6%
VIII Lupeni 112% !12Й°
IV Lonea • Hl%

109%
108%

110%
III Lupeni 
I Lonea

109%
108%

VI Vulcan 108% 108%
(II Vulcan 108%

108%
107%
107%V Lupeni

In dezbaterea plenarei Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani al P. C. R.

Ceferiștii cu toți indicatorii 
depășiți

care a trenurilor cu to
naj sporit s-au obținut 
noi succese. Datorită a- 
ceStui fapt, tonajul pe 
tren de marfă a crescut 
cu 4,7 lă sută. De ase
menea, rulajul vagonului 
de marfă a fost redus 
cu 13,7 la sută, cursa 
goală а vagoanelor ș-a 
redus cu 29,05 la sută, 
iar sarcina statică pe 
vagon a crescut cu 1,2 
la sută, realizîndu-se e 
economie de 640 va
goane.

Priveliște nouă de la 
fereastra unui aparta
ment din cartierul Vis- 
coza — Lu petri.

Foto : N. Moldoveanu

Reparații urgente
Zilele trecute, la sectorul C.F.I. 

din cadrul minei Lonea, două lo
comotive au suferit serioase stri
căciuni. Cum cerințele transportu
lui impuneau repararea lor în ter
menul cel mai scurt posibil, lucra
rea a fost încredințată echipelor 
conduse de Sitinca Ioan, Cuc Du
mitru și tanc Niceiae. Aceste e-

Doi ortaci ai brigadierului Rădoi Androne, de la sectorul IV al mi
nei Aninoasa — ajutorul de miner Șerban Gheorghe și vagonetarul Roșu 
loan, fruntași în întrecerea socialistă.

CONSTRUCȚIILE
DUPĂ UN TRIMESTRU 
Șl ÎN VIITOR

S-a consumat un trimestru de activitate, primul din 
noul cincinal. Ce concluzii se pot trage, in ceea ce priVeșle 
activitatea de construcții în Valea Jiului, după cele trei luni 
și mai cu seamă care sînt în viitor, pentru restul de trei 
trimestre, direcțiile principale de orientare a activității de 
construcții ? Aceste probleme au fost dezbătute de recenta 
plenară lărgită a comitetului orășenesc de partid Petroșani 
al P.C.R.

întărirea muncii și a controlului de partid asupra acti
vității de construcții în ultima parte a anului trecut și pri
mele luni ale acestui an a avut ca urmare îmbunătățirea 
simțitoare a acestei activități pe șantierele industriale și so- 
cial-culturale. Crearea, în funcție de documentația existentă, 
a unui front de lucru satisfăcător pentru primele necesități, 
intensificarea la T.R.C.H. a lucrărilor de finisaj de la Casa 
de Cultură, și tot aici atacarea cu curaj pe timp de iarnă a 
blocurilor glisante și executarea lor, înființarea de colective 
de specialiști care să ajute conducerile tehnico-administra- 
tive în organizarea pe baze științifice a activității de con
strucție — iată cîțiva factori care au condus la îndeplinirea 
planului valoric de către T.C.M.M., la depășirea productivi
tății planificate și obținerea de economii de către Grupul 2 
șantiere al T.R.C.H.

Au rămas însă deschise în continuare unele probleme 
mereu actuale în construcții, pentru a primi rezolvarea cea 
mai îavorabilă. Rețin atenția îndeosebi trei probleme mari, 
scoase în prim plan de lucrările plenarei și anume :

— NECESITATEA UNEI CONLUCRĂRI MAI PERFECTA 
ÎNTRE TOȚI FACTORII CARE CONCURĂ LA ASIGURAREA 
DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE A LUCRĂRILOR;

— FOLOSIREA RAȚIONALA A FORȚELOR DE MUNCA 
ȘI A UTILAJELOR;

— O SINCRONIZARE JUDICIOASĂ ÎN EXECUTAREA 
CONSTRUCȚIILOR PROPRIU-ZISE ȘI A DOTĂRILOR, SIS
TEMATIZĂRILOR, DRUMURILOR ETC. — PROBLEMA CARE, 
ÎNDEOSEBI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DE LOCU
INȚE, A RĂMAS ACUTA.

Factor prim — conlucrarea
Raportul prezentat in plenară de 

către birou] Comitetului orășenesc 
cit și discuțiile purtate pe mar
ginea lui au apreciat astfel situația 
actuală a investițiilor pe anul 1966 
din punct de vedere al documenta
ției : în construcțiile de locuințe, 
pe șantierele de la Petroșani și 
Lupeni nu s-a putut organiza un 
front larg de lucru deoarece docu
mentația tehnico-economică pentru 
un volum apreciabil de lucrări nu 

efectuate conștiincios
chipe au dovedit și cu alte ocazii 
pricepere și conștiinciozitate în e- 
fectuarea lucrărilor urgente. După 
ce au făcut pregătirile necesare, 
echipele au trecut la executarea 
reparațiilor încredințate.

Toate defecțiunile au fost reme
diate fără a se scoate din magazie 
nici măcar o piesă de-schimb, re- 
condițkHUDdu-9e cete existente. 

a fost încă asigurată. Separat de a- 
ceasta, un număr de lucrări nu au 
reglementată finanțarea. La T.C.M.M. 
situația e oarecum mai bună, mai 
puține din lucrările prevăzute în 
plan pentru trimestrele I și II nea- 
vînd asigurată documentația. Și 
aici însă finanțarea lucrărilor nu e 
reglementată decît pentru circa 62

(Continuare în pag. 3-a)

Locomotivele au fost reparate 
înainte de termen și redate în cir
cuitul de transport cu contribuția 
membrilor celor trei echipe, dintre 
care amintim pe lăcătușii Păscuță 
Vasil e, Slovensky Bela, Dapcni 
Ioan și sudorul Reisz Anton.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent



STEAGUL RQ90

Un convoi da— 
ispite tn gars Pe
troșani.

Primăvara, anotimpul 
înnoirii întregii naturi, 
a pătruns și în maga
zinele O.C.L. produse 
industriale Petroșani.

In pragul acestui nou 
sezon, cititorii — și în 
special 
doresc să știe 
se poarte, pare 
nia modei, ce 
de confecții se 
găsi în magazine,

ANECDOTEA
V SOȚIA lui Mark Twain 

I și-a petrecut o vară în- 
1 tr-un hotel elegant în 

apropierea cascadei Nia
gara. Ceilalți vilegiatu- 
riști se lăudau mereu cu 
veniturile lor, cu nume
roasele lor slugi. Iritată 
de felul lor de a se pur
ta, Jane a anunțat că 
șgțul ei și-a trimis, pen
tru o lună, la odihnă în
Canada, bucătarul, 
lătoreasa, j up incasa 
grădinarul.

Singurul lucru pe 
re a omis să-l spună

că toate aces-te funcții 
îndeplinea ea însăși.

le

( DOI prieteni discută 
'j despre soțiile lor.

.* — Soția mea este

spă-
și

ca- 
era

V
Г — ouua шеи este
■ și simplu perfectă, 
îndată ce mă înlorc 
să de la serviciu, 
scoate paltonul și 
aduce imediat papucii și 
mănușile.

— Mănușile ! ?
— Pa( mănușile 

cauciuc cu care spăl 
sele.

pur
De 

аса- 
îmi 
îmi

te va-

cititoarele — 
pe o să 
va fi 
modele 

vor

culori Ѵ0Г ff preferate.
Așadar, ce vom găsi 

în magazine In noul 
sezon de primăvară în 
domeniul articolelor 
vestimentare î O largă 
gamă de produse noi.

Creatorii de modele 
au căutat să introducă 
o linie a modei cit mai 
comodi, care se carac
terizează prin simpli- 
tafo, tăieturi drepte și 
simetrice. Moda primă
verii acestui an, subli
niază poate mai mult 
ca oricînd, atributele 
eternului feminin : ele
ganta, distincția, imagi
nația și bunul gust, gă
sind rezolvări fericite 
pentru toate siluetele 
și vîrstele. In ce pri
vește confecțiile, ele se 
vor remarca prin leje- 
ritatea liniilor, varieta
tea mare de culori, u- 
tilizarea țesăturilor cu 
relon în amestec etc. 
In magazinele de con
fecții au și sosit nou
tățile : Impermeabile
pentru femei „Terilen" 
cu mînecă pusă și căp- 
pușite cu „Laurel" sau 
„Helanca" în carouri,- 
pardesie pentru femei 
din țesătură „Gabar- 
din" în culori clasice,- 
pardesie sport cu linia 
redingotă din stofă fan- 
tezi, paspoalate cu imi
tație de piele,- taioare 
clasice din țesătură

Ii-

P.N.A.; rochii de mă
tase din șaten cotlon 
imprimat, modeil drept 
cu cordon,- rochii pen
tru femei din poplin 
imprimat și din mate
rial „Nicoleta" cu dan
telă și tăiate în talie, 
cu mîneca treisferturi,- 
fuste tergal „Twist" cu 
cute mari; diferite blu
ze moderne de țesă
tură fină de bumbac 
„Hristia"; pantaloni fe
mei din „Persan" și 
„Bozambo" cu linie mo
dernă.

Pentru primăvara a- 
cestui an, moda oferă, 
și bărbaților elemente

NOUTĂȚI
VESTI

MENTARE
DE SEZON

noi și deosebite față 
de cea din anul trecut. 
De exemplu, putem ob
serva că sacoul este 
mai lung ca pînă acum, 
ușor cambrat, se 
chele la un rînd 
nasturi, pantalonul 
menține srtrîmt, mai 
vaaat către bază și 
ră manșetă sau

De 1 aprilie în patru rînduri
PRIMĂVERII I. C. O.-ului

Ziceai ca-i venit, primăvară 
Doinind din frunză-n prag de seară 
Noi ți-am zis bine-ai venit 
Cind colo... ne-ai păcălit.

— Prin cartiere pic de praf 
O spuneți fără de perdaf.

— Să vă credem pe cuvînt ? 
Nu cumva-s vorbe în vînt ?

LL.L. UNITATEA URICANI ACELEIAȘI
Promisiuni ați făcut cu carul 
Că nu știu ce și nu știu cum 
Dar vi s-a cam umplut paharul 
Și ni-e lehamite de-acum.

Din Stație, mașina X 
Porni Ia drum la unu fix.
La capăt însă n-a sosit
Și știți de ce î V-a... păcălit.

D. C.

în
de 
se 
e- 

fă- 
cu 

manșetă îngustă. Saco
urile sport sînt confec
ționate din stofă fan- 
tezi, deschiderea hai
nei pornind de la ul
timul nasture din talie 
și este ușor rotunjilă, 
cu buzunare oblice, 
paspoalate cu imitație 
de piele. La pardesie 
se observă aparițiile de 
țesături de tergal, cu 
croială raglan la un 
rînd, sau din țesătură 
gabardin cu linie mo
dernă, la un rînd și în 
culori clasice. Costu
mele sînt confecționa
te din țesături de lînă 
în desene discrete d;n 
P.N.A. sau din stofe 
clasice, cu țesătură

kamgarn uni sau in 
carou discret. Și țesă
turile din lină sînt pre
zente cu noutăți. Ste- 
fale pentru costume, 
pardesie pentru băr
bați și femei, stofele 
de rochii fabricate din 
lină indigenă superioa
ră, din P.N.A. din ce- 
lblînă și celolîna în a- 
mestec, se pot găsi în 
magazinele de specia
litate într-o gamă mare 
de desene și culori. 
Dintre țesăturile de 
bumbac se evidențiază 
articolele „Uragan" 
pentru impermeabile, 
„Grivița" (în diferite 
culori), „Tanaco" — țe
sături fine pentru ro
chii; poplin „Selma" cu 
modele, buline impri
mate și multe altele. 
Intre țesăturile de mă
tase se remarcă în mod 
depsebit cele de relon 
imprimat cum sînl 
„Golf" sau ,Julia", „Ru- 
salca", „Oltenia", pre
cum și cele din măta
se naturală pentru 
rochii.

Sectorul galanterie la 
rîndul său încearcă să 
satisfacă cerințele, cu 
modele noi de poșete 
din material plastic, cu 
cravate și fulare, pă
lării din lînă și semi- 
Iînă, sortimente noi de 
mănuși etc.

Pantofii pentru feme- 
au o formă prelungită 
cu vîrfu-1 ascuțit și cu 
tocul nu prea înalt. 
Pentru bărbați, între 
noutăți se află panto
fii cu fețele împletite 
de o linie modernă, 
pantofii cu talpă micro- 
dur sau translucid, 
foarte practici.

.Firește, este greu de 
descris toată gama nou
tăților pentru sezonul 
de primăvară-vară. A- 
mănuntele însă le veți 
constata singuri privind 
vitrinele și vizitînd 
magazinele O.C.L. pro
duse industriale și o- 
rientîndu-vă asupra a- 
legerii culorilor ținând 
cont de preferințe și 
de ceea ce vi se potri
vește.

FEDER DEZIDERIU 
merceolog principal 

O.C.L.
produse industriale 

Petroșani

Pentru ce a devenit cățelușul 
„Pickles" actor de cinema

PROGRAM DE RADIO
3 aprilie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Miniaturi de estradă; 7,30 Joc și 
voie bună; 7,45 Muzică; 7,50 
SUMARUL PRESEI; 8,03 Flori și 
melodii; 8,30 TEATRU RADIOFO
NIC PENTRU COPII : „VÎNÂTO- 
RI1 DE AUR"; 9,30 In lumea ope
retei : Jacques Offenbach; 10,00 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 
10,40 Intilnire veselă pe portativ,- 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 11,05 
Răspunsuri muzicale iubitorilor de 
folclor,- 11,30 Revista cîntecelor,- 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
13,00 RADIOJURNAL;'13,13 Parada 
soliștilor; 14,15 Din tezaurul nos
tru folcloric; 14,50 Varietăți mu
zicale; 15,30 Melodii populare; 
Ц5Р „Un cîntec pentru tine" — 
muzică ușoară; 16,10 Pagini din 
opere; 16,40 Ritmuri tinerești; 17,00 
Canțonete cu Beniamino Gili; 17,20 
Trei interpret: Nicoleta Vasilo- 
vid (folclor moldovenesc). Elena 
Roizen (folclor dobrogean) și Flo- 
гамЦв Iosif (folclor bănățean); 17,40 
„Am Îndrăgit o melodie" — mu
zică ușoară românească; 18,00 BU

LETIN DE ȘTIRI; 18,03 Radio atlas; 
18,15 Surprize duminicale — mu
zică ușoară; 18,35 Matineu dan
sant,- 19,00 Șase decenii de dra
goste statornică : Ionel Băjeșcu-Oar- 
dă și romanța,- 19,30 Astă-seară 
cîntă formația Cornel Popescu; 
20,00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
TEATRU RADIOFONIC : Hoții; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,25 Carnavalul rit
murilor,- 23,15 Festivaluri muzicale 
internaționale: „Săptămînile fes
tive berlineze 1965"; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
3 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tatăl soldatului; REPUBLICA: Ca
tifeaua neagră; PETRILA: America- 
America,- LONEA: Cine ești d-ta 
d-le Sorge,- VULCAN: Pe urinele 
lui Ahmed; EIVEZENI: Samba; 
ANINOASA; Domnul; LUPEN1 — 
CULTURAL: Expreaul PRHfrMQnc- 
hen.

„Pickles" — 
care a devenit 
în întreaga Anglie pen
tru că a descoperit „Gu
pa Jules Rimet" decer
nată echipei cîștigătoare 
a titlului de campioană 
mondială de fotbal, va 
deveni acum... actor de 
cinema. Intr-adevăr, Ja 
LondTa s-a anunțat că a

cățelușul 
celebru

fost semnat un contract 
prin care „Pickles" va 
deține un „rol principal" 
în comedia „Spionul cu 
nasul rece" alături de 
un... buldog. In același 
timp, Liga pentru apăra
rea crinilor a anunțat că 
„Pickles" va primi o me
dalie de argint".

Invenție tipografica românească
Un grup de specialiști 

de la Combinatul pol:- 
grafic „Casa Scînteii", 
alcătuit din ing. Foiaș 
Pavel, Gh. Enache, 
maiștrii mecanic, și Da
vid Bergman, a elaborat 
o metodă originală de 
sesizare pe cale foto- 
electronică a defectelor 
colilor de hîrtie care in
tră în mașinile piane de 
tipar înalt și a creat un 
dispozitiv ' special care 
elimină automat defec
țiunile constatate. Dispo
zitivul a fost brevetat ca 
invenție.

Spre deosebire de sis
temele tipografice simi
lare cunoscute, dispozi
tivul sesizează defectiu-

• La Pekin a fost 
construită o balanță cu 
o precizie de o milioni
me de gram. Ea poate

Sîat pentru sedentari
Bolile cardiace amenință mai puțin pe oamenii care 

desfășoară o activitate fizică decît pe acei care evită 
orice fel de astfel de activitate. Și, în caz de atac, 
aceștia din urmă au de două sau trei ori mai puține 
șanse de a supraviețui decît ceilalți.

La această concluzie a ajuns dr. Charles W. Franck 
de la Facultatea de Medicină a Universității din New 
York, în urma unui Studiu făcut asupra a 55 000 de 
muncitori americani de toate vîrstele.

Automatizarea, automobilele, mașinile-unelte, as- 
censoarele și chiar și periile electrice de dinți, toate 
contribuie la reducerea la minimum a activității fizice 
a omului. Iată de ce dr. Franck sfătuiește pe seden
tari șă-și consacre o parte din timpul liber unei oa- 
recari activități fizice. O simplă partidă de golf, a- 
preciază el, ar putea contribui într-o zi la suportarea 
unei deficiente cardiace.

• MASHAQ KUSHU- 
DA, membru al Federa
ției japoneze de natație, 
a creat un nou sport — 
baschet in apă, care se 
joacă pe echipe de cite 
cinci, fără portar. Acest 
joc dezvoltă in mod ar
monios mușchii și, tot
odată, pupe la contribu
ție intelectul participan
tului.

• ROCHIILE scurte, 
pantofii plăți, aliura 
sportivi a tinerelor mo
deme «u dus la apari
ția unei noi mode și la 
unghii — comunică re
vista parizian! „l'Ex- 
pres". Unghiile nu se

mai poartă azi lungi, ci 
tăiate scurt, nerotunjite, 
aproape pătrate. Oja 
preferată pentru aseme

nile și le elimină auto
mat, ceea ce duce la 
creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea ca
lității cărților tipărite și 
reducerea 
cost.

Aplicată 
Zultaite la 
poligrafic „Casa Scânteii" 
din București, invenția 
a suscitat un viu interes 
în rindurile unor specip, 
liști tipografi din S.UA, 
Anglia, R. F. Germană' 
și aăte țări, care au so
licitat explicații și de
talieri asupra dispoziti
vului nou creat și a 
schemei sale de func
ționare.

prețului de

cu bune re
combinatul

(Agerpres)

20 grame. Cu ajutorul 
ei s-a stabilit că un 
punct făcut cu creionul 

-=■- — „----- -v,. „—.- pe o bucată de hîrtie
«ntăft greutăți pfnă*  la ' cîntărește 0,003 mg.

La fîntîna cu cumpănă

din New York ar trebui 
să urmeze... cursuri de 
solfegii, iapt care „Ie va 
lărgi spiritul și le va

DIN FUGA 
CONDEIULUI
nea unghii este cea de 
culoarea pastel

• DUPĂ părerea lui 
Leonard Reisman, direc
tor al Centrului de pre
gătire a forțelor po 
nești, agenții de poliție

devolta calitățile logice" 
Iată, in orice caz, o pro
punere „cu cîntec".

• INCERClND să răs- 
pindoască un strat de 
ceață cu ajutorul propa- 
nuiui, tehnicienii norve

gieni au provocat o nin
soare atit de puternică 
Incit a fost nevoie să se 
închidă aeroportul din 
Oslo pe timp de trei ore.

• UN INGINER austra
lian a experimentat re
cent la Camberra prima 
„farfurie zburătoare", si
milară ca formă cu cea 
produsă de imaginația 
autorilor de romane ști- 
ințiflco-fantastice. Profe
sorul Paul Moller, din 
California, a realizat și 
el o asemenea farfurie, 
care, după părerea luL 
va fi principalii] mijloc 
de transport al anului 
2000.

S.UA


CONSTRUCȚIILE BWA UN HUFKSIRU
$1 IN VIITOR miuatia realizării norme- 

productivității muncii pe

(Urmare dip pag. l-a)

totalul planului valo-

puți □ la această 
care se pare a

stare 
nu ti

vîrfuri ale triunghiului:
— beneficiar — construc-

e ilustrată de cîteva e-

la sută din 
ric-

Ne oprim 
de lucruri
chiar atît de mult generată de fac
tori din afară, ci mai curînd de 
lipsa unei conlucrări perfecte între 
cele trei 
proiectant 
tor.

Situația
xemple: blocurile D 4, D 5, D 6, 
F 8 și F 9 Vulcan, deși au docu
mentație, nu au reglementată finan
țarea. Blocul D 5 de la Livezeni nu 
se încadrează în proiectul de an
samblu șl a fost atacat. La alte lu
crări termenele de punere în func
țiune nu sînt corelate cu termenele 
unor obiective de care sînt condi
ționate. Așa de pildă, alimentarea 
cu apă a incintai Lonea II are ter
men de punere în funcție ulterior 
celor de Ia casa compresoarelor și 
băii a căror funcționare o condițio
nează. Două linii tehnologice la 
preparația Coroești sînt imobilizate 
din cauză că nu a existat o core
lare între termenul ,de predare a 
complexului Aninoasa-sud și terme
nul de 
nii. Un 
crări au 
Buciu
T.C.M.M. Valea Jiului a arătat bi
roului 
partid 
cauză 
lucrări 
la timp utilajele de montaj, 
replanificării 
beneficiarului, 
ing.

predare a acestor două li- 
număr foarte mare de lu- 
fost replanificate. Tov. ing 
Vasile, .. șeful ■ șantierului

Comitetului orășenesc de 
că replanificarea s-a făcut dto 
că pentru unele din aceste 
beneficiarul nu a asigurat 

Vina
lor ar aparține deci 

La rîndul său tov. 
Davideseu Gheorghe, directo-

rul tehnic pentru investiții din 
C.C.V.J., a arătat la plenară că re- 
planificarea s-a făcut cum s-a făcut 
deoarece constructorul, T.CMM., nu 
a acceptat să reînnoiască contrac
tele decît în condițiile eșalonării 
obiectivelor restante pe tot par
cursul anului.

Organul care finanțează lucră
rile — Banca de investiții — se 
află în Petroșani, beneficiarii prin
cipali se află în Petroșani. Unitățile 
de construcții au subunități și re
prezentanți împuterniciți în Petro
șani. Cu toate acestea, un volum 
mare de investiții nu au, după un 
trimestru, finanțarea reglementată.

De multe ori constructorul e 
acela care caută „cauze" pentru a 
le putea folosi ulterior ca scuză. 
Așa se face că, deși la unele lu
crări în execuția T.C.M.M. există 
documentația completă, acei sta în- 
tîrzie să lanseze contractele nepu- 
tîndu-se deschide astfel finanțarea 
respectivelor lucrări. Celălalt as
pect al problemei — obținerea la 
timp a proiectelor de execuție e 
într-adevăr mai spinos. Dar și de 
acest lucru se fac vinovati mai în
tîi toți factorii care au partea lor 
de răspundere, îndeosebi principalii 
beneficiari și mai apoi poate fi in
vocată scuza aglomerării cu lucrăTi 
a unităților de proiectare, căci dacă 
s-ar ști din timp ce vrem să facem, lip
sa aceasta ar fi diminuată. Disci
plina de proiectare își are înce
puturile tocmai aici.

Trebuie luate toate măsurile pen
tru a urgenta pe toate căile pune
rea la punct a documentației teh- 
nico-economice. Și pentru aceasta 
trebuie asigurată o strînsă colabo
rare !

tr«U de 
lor și a
șantierele T.C.M.M. S-a realizat pro
ductivitatea planificată numai în 
proporție de 90 la sută, iar pe ни- 
tier ele de construcții social-culturele 
din Lupeni și 
tiv, 22 al sută 
cru au rămas 
februarie.

CR privește 
utilajelor, aici

Petrtla 33 și, reepac- 
din formațiile de 1U- 
sub normă în luna

Și 
de

la 
iu

folosirea rațională a 
trebuie întărită res

ponsabilitatea față de sarcini a con
ducătorilor auto de la D.R.T.A. 
I.P.I.P., a mecanicilor de utilaje 
la I.P.I.P.

— Mulți conducători auto de 
autobaza D.R.T.A. — a arătat
cuvîntul său tov. Dobrican Traian, 
secretarul comitetuJui de partid de 
la Grupul 2 — în loc să se pre
zinte la șantiere la ora 7 vin la 
9—10, iar la ora 14 pleacă. In acest 
fel constructorii pierd timp, nu pot 
lucra din plin.

— Pe șantierul Vulcan — arăta 
tov. Mooapu Gheorghe, secretarul 
comitetului orășenesc de partid 
Vulcan sînt două excavatoare 
care lucrează numai într-un schimb.

Despre folosirea incompletă a 
dotării tehnice pe șantiere a vor
bit șl tov. Popescu Stelian, direc
torul T.R.C.H. Astfel, pe șantierele 
Petrila și Vulcan s-a executat ma
nual un volum mare de săpături 
care se pretau a fi mecanizate.

Șantierul de la Paroșeni 
T.C.M.M. e un exemplu, deși nu 
măsură necesară, de folosire 
scară largă a utilajelor pentru me- 
canizatrea săpăturilor. încercări a 
făcut și șantierul Petroșani al 
T.R.C.H. de a executa cu excava
torul șanțuri de fundație, de cana
lizare, de alimentare cu apă. Extin
derea la maximum a mecanizării a- 
cestor lucrări e o garanție a acce
lerării ritmului de execuții a res
tului lucrărilor.

al 
în 
pe

Hofărftor în etapa execuției:

Folosirea rafionala a forței 
de muncă și a utilajelor

Aceasta esite cea de-a doua mare 
problemă dezbătută în lucrările ple
narei. Ea rămine mereu importan
tă și mereu actuală datorită tocmai 
faptului că încontinuu poate fi su
pusă îmbunătățirii. Or, experiența 
trimestrului trecut arată că pe șan
tierele de construcții industriale și 
social-culturaile i s-au adus prea pu
ține îmbunătățiri.

Folosirea neratională a forțelot 
de’muncă și a utilajelor poate îm
brăca forme multiple dar consecin
ța e una singură : nerealizarea rit
mică a planului de investiții în Va
lea Jiului. Unii participant! la dis
cuții din cadrul celor două unități 
de 
rea 
tia 
lor, 
sau
Dacă privim însă lucrurile obiectiv 
scuzele au o valabilitate relativă.

Efectivul mediu scriptic a fost 
depășit în luțiile ianuarie-fe-bruarie 
la T.C.M.M. cu 17 la sută față de 
cel planificat. De asemenea, neavînd 
front de lucru deschis în funcție 
de posibilitățile reale, Grupul II al 
T.R.C.H. a recurs la aprobarea ma
sivă de concedii fără plată sau în
voiri fără vreo bază temeinică. Ne
motivatele, însumând aproape 4 OpO 
de ore la grupul II și aproape 7 000 
de ore la T.C.M.M., au îngreunat 
și ele, neprevăzut, situația. T.C.M.M. 
a avut suficient front de lucru dar 
încadrarea cu forțe de muncă nu 
s-a făcut în mod judicios. încă nu 
există stabilitate a muncitorilor la 
un punct de lucru, fenomen speci
fic ambelor unități de construcții. 
Din această cauză prea adesea mun
citorii sînt trambalați de la un punct 
de lucru la altul. Tovarășul Găgeanu 
Dumitru, secretarul comitetului de, 
partid de la T.C.M.M., numea a- 
ceasta fluctuație de profesie. Și 
ceea ce e mai rău e că tovarășii 
din conducerea tehnico-administra- 
tivă văd această fluctuație ca pe 
ceva normal, adică, spun ei, echipe 
specializate în executarea anumitor 
lucrări de montaj se deplasează în 
tot trustul. De ce nu se folosește 
experiența lucrătorilor stabili

' Valea Jiului care au executat ani 
de-a rindul lucrări deosebit de 
portante și pretențioase pentru e-

construcții au căutat justifica- 
acestei stări de fapt în fluctua- 
de personal specifică șantiere- 
alții în dispersarea lucrărilor 
în condițiile grelei de iarnă.

canemia Văii Jiului ? Sipectaliștii nu 
se nasc specialiștii; ei devin ceea 
ce sînt în urma experienței.

Condițiile de iarnă iarăși nu au 
fost un impediment prea mare, luna 
februarie fiind anul acesta mai mult 
decât blîndă, dovadă că la Lupeni 
s-a putut glisa blocul D 3 și fi
nisa exterior o 
Adoptarea rapidă 
le — iată ce le 
toralor producției 
Fluctuația de personal își are ră
dăcinile tocmai în această adapta
bilitate încetinită datorită căreia 
muncitorii nu-și pot realiza cîști- 
gul planificat.

Uneori beneficiarul mijlocește a- 
ceste fluctuații prin neaproviziona- 
rea la timp a utilajelor de montaj, 
așa cum s-a Mitîmplat la casa com
presoarelor de la‘Paroșeni.

Raportul prezentat a scos în e- 
vidență faptul că și în ce privește 
asistenta tehnică sînt deficiențe mai 
ales la T.C.M.M. Loturile T.C.M.M. 
din Uricani, Paroșeni, Aninoasa, Co
rcești nu sînt încadrate cu ingineri, 
în timp ce din cele 14 cadre ingi
nerești existente, 8 lucrează în cen
trala întreprinderii. Lipsa unei a- 
sistențe tehnice corespunzătoare 
este și ea o cauză a folosirii in
complete a forței de muncă, a tim
pului de lucru. Aceasta este ilus-

dată cu glisarea, 
la condițiile rea- 
lipsește organiza - 

din construcții.

Valoare și valoare utilitarii
In construcțiile de locuințe din 

Valea Jiului se manifestă de multă 
vreme tendința de a lăsa de pe 
an pe altul „balastul" a o serie 
lucrări de amenajări exterioare, 
deosebi sistematizarea terenului, 
xecutarea pînă la prevederile pro
iectelor 
spațiilor 
vizorat 
rile cu 
dură și 
de locuințe. Cînd în raportul pre
zentat 
Că ІП 
tierele 
Jiului 
cartier ci mai curînd a șantier, s-a 
arătat starea de fapt a lucrurilor. 
Intr-adevăr, nu exietă, de la Pe
trila pînă la Lupeni, cartier nou 
care să nu poarte în el nota de 
lucru neterminat. Generalizarea nu 
e deloc exagerată. Tendința aceasta 
s-a manifestat și în cursul primu
lui trimestru al anului, deși cumu
lul de exigență al comisiilor de re
cepție și în parte al constructori
lor au realizat, în zona blocurilor 
predate în această perioadă, un 
compromis între terminat și neter
minat. “Balastul" vechi, însă, a ră
mas mai departe balast, așa cum 
au rămas amenajările exterioare de 
la căminul Institutului de mine din 
Petroșani și cele de la blocul cu 
200 apartamente din Lupeni, ca să 
dăm numai două exemple desprinse 
din raport.

Cît reprezintă ca valoare toate a- 
ceste mărunțișuri adunate la un 
loc ? Tov. ing. Nicolau Ștefan, di
rectorul I.C.O., participant la discuții 
în calitate de reprezentant al unită
ții beneficiare, a făcut un calcul 
conform căruia acestea reprezintă 
doar 5-7 la sută din planul valoric 
anual al grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.R.C.H. Ca valoare — 
minime. Dar ca utilitate ? Ca uti
litate reprezintă foarte mult.

Mărunțișurile acestea într-o casă, 
într-un cartier în care vei locui o 
viață ajung, așa după cum arăta 
varășul Roșea Nicodim, secretar 
Comitetului regional Hunedoara 
P.C.R,, să obsedeze atunci cînd

un 
de 
în- 
e-

a drumurilor, amenajarea 
libere, trecerea de la pro- 
la definitiv în alimentă- 
apă, energie electrică, căl- 
apă caldă a ncilor cartiere

la plenară s-a subliniat faptul 
prezent nici unul din car- 

nou construite în Valea 
în ultimii doi ani nu arată a

lucrărilor exteri-

discuții au făcut 
utile pentru vi- 
a constructorilor.

în

im

to- 
al 
al 

nu
sînt puse la punct. Ce explicație 
poate să aibă lăsarea lor de pe un 
an pe altul i Pe de o parte goana 
constructorului după lucrări pro
ductive pentru a realiza mai ușor 
planul valoric, pe de altă parte, 
„înțelegerea" nejustificată pe care

o manifestă uneori beneficiarii. 
Cine are nevoie de o astfel de în
țelegere ? In orice caz beneficiarul 
de drept, locatarul, nu are nevoie. 
Primul responsabil, responsabilul 
moral față de această stare de lu
cruri trebuie să fie însuși construc
torul. De la el trebuie să plece în 
primul rînd exigența, să renunțe de
finitiv la practica „luați și acest 
bloc în primire cu garanția din par
tea noastră de a executa pînă la da
ta de... și restul 
oare". •

Participanții la 
cîteva propuneri 
itoarea activitate
Una dintre ele este aceea de a exe
cuta la începutul unui șantier mai 
întîi căile de acces pînă la șan
tier și în interiorul șantierului, căi 
de acces care să servească și ulte
rior adică să fie executate drumu
rile de cartier conform proiectelor 
de execuție pînă la suprastructură. 
Măsura aceasta presupune însă e- 
laborarea mai întîi a proiectelor de 
drumuri și sistematizări ceea ce, 
deocamdată nu a intrat în practica 
unităților de proiectare dar care, 
în viitor, prin conlucrarea activă a 
celor doi factori, beneiiolar—pro
iectant, va putea intra. De altfel 
practica aceasta a fost folosită ex
perimental de T.R.C.H. la șantierul 
de la Petroșani — Livezeni. La 
Petroșani se va începe în curînd 
construcția microraionului B-t-C. 
Poate fi pusă în aplicare această 
propunere valoroasă. Pînă atunci, 
însă, se cer de urgență puse la 
punct „restanțele". Și la aceasta 
pot da un ajutor substanțial orga
nizațiile de masă din Valea Jiului. 
Timpul permite de acum desfășu
rarea unor largi acțiuni de înfru
musețare a noilor cartiere, de ter
minare a lucrărilor duse pînă la ju
mătate. Dar în această acțiune tot 
constructorii vor trebui să fie coor
donatorii. Pregătirea acestor acțiuni 
trebuie șă fie făcută de către ei din 
timp și cu mult simț de răspunde
re Să nu se mai facă și de data a- 
ceasta jumătate din jumătate.

Cit privește lucrările pentru care 
T.R.C.H. nu are posibilități să le e- 
xecute — plantații de pomi, spații 
verzi etc. — să se întocmească de 
urgență formalitățile 
fondului de investiții 
le care pot executa 
crări, respectiv I.C.O.

de cedare a 
către unități- 
astfel de lu-

a luat cuvîntulIn încheierea lucrărilor plenarei 
tovarășul Roșea Nicodim, secretar al Comitetului 
regional Hunedoara ai P.C.R.

Vorbitorul a subliniat faptul că numeroși tovarăși 
din Valea Jiului au participat la consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor din construcții și și-au dat seama, din 
expunerea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, din lucră
rile pe secții, de importanța deosebită pe care con
ducerea partidului și statului nostru o acordă acestei 
vaste activități, de sarcinile deosebite ce revin tutu
ror factorilor care răspund de realizarea planului de 
investiții. Aceste sarcini, concluziile consfătuirii. Che
marea consfătuirii au fost publicate în preșă și, deci, 
sînt cunoscute de 
structori.

Cunoscînd aceste 
serios de gîndit, să 
lui cum ne achităm 
mul rînd, toată răspunderea pentru calitate, pentru 
confortul pe care îl oferă noile locuințe construite. 
Locuința este locul unde se adună toată familia, unde 
ea se simte cel mai bine. Dacă proiectantul reduce 
ceva, dacă constructorul mai neglijează încă ceva.

marea masă de muncitori con-

șarcini, trebuie să ne dea toarte 
reflectăm profund, asupra modu- 

de ele. Trebuie să simțim, în pri-

iar recepția este lipsită de exigență, micșorăm gradul 
de confort al oamenilor muncii. In ce privește calita
tea nu trebuie neglijat nici un amănunt: cum este 
făcută instalația, chiuveta, în ce culori s-a zugrăvit, 
cum se închid ușile și ferestrele. Recepția să nu facă 
concesii; să învățăm constructorii să lucreze de ca
litate.

Tovarășul Roșea Nicodim s-a ocupat apoi de pro
blemele eficienței economice a investițiilor, de unita
tea de vederi care trebuie să existe între proiectant, 
beneficiar și constructor, de necesitatea ca execuția 
fiecărui obiectiv nou să înceapă cu drumurile de 
acces, rețele etc. Toate problemele care le 
vestițille — probleme de neconcordanță, 
etc. — trebuie rezolvate operativ, nu prin 
prin

In 
pra sarcinilor organelor și organizațiilor 
din unitățile de conslrucții-montaj. Sec 
partid ește obligat să studieze proiectele, să urmă
rească îndeaproape ce se construiește. Cel puțin tri
mestrial este necesar să se analizeze în adunările 
generale ale organizațiilor de bază de pe șantiere și 
loturi îndeplinirea graficelor do execuție.

corespondențe, 
încheierea concluziilor, vorbitorul s-a

ridică in- 
modificări 
hîrtii, nu

oprit asu
de partid 

ouitățile de’ conslrucții-montaj. Secretarul de

Unde поташ 
miine ?

(Urtnaie dip pag. l-a) 

bal dintre echipele Știința Pe
troșani —. c.s,M. iași.

LA LUPENI

• Intre orele 9—13, pe sta
dion, va avea Ioc un concurs 
pentru obținerea insignei de 
polisportiv, Ja care participă 
tineri de la E. M. Lupeni, I.LS. 
„Vlscoza", Preparație și șan
tierul de construcții.

• Ora 10. In sală duhului 
muncitoresc va fi prezentată 
expunerea: „Pe drumul des
chis de Congresul al iX-lea al 
Partidului Comunist Român" 
urmată de un program artistic 
susținut de formațiile artistice 
de emațori.

• Ora 14,00. Pe stadion Se 
Vor întîlni echipele de rugbi 
Minerul Lupeni — Jiul Petri
la, în cadrul campionatului re
publican categoria B, iar la 
ora 16 se va deschide returul 
oampionatului de ~ fotbal, cate
goria B, seria a П-a cu meciul 
Minerul Lupeni — Gaz metan 
Mediaș.

• Ora 17. Pentru tineret se 
va organiza — în Sala de șe
dințe a clubului muncitoresc 
o după-amiază cultural-distrac- 
ți vă urmată de dans.

LA PETRILA
• In sala clubului muncito

resc, la ora 11, va avea loc 
un concurs de tenis de masă.

• Holul clubului muncito
resc va găzdui după ora 20 o 
seară de dans.

LA LONEA
• Intre orele 9—12 va avea 

loc un campionat de popice 
organizat de asociația din lo
calitate.

• Formațiile artistice de a- 
matori ale clubului vor pre
zenta, la ora 11, un program 
artistic în cinstea minerilor 
fruntași și evidențiați în între
cerea socialistă.

• Meci de fotbal, în cadrul 
campionatului regional, la ora 
14, între echipele Știința Pe
troșani și Minerul Vulcan.

LA VULCAN
• Pentru „Cupa 8 Moi" se 

vor întrece, începînd cu ora 
10, echipele de popice Mine
rul, Energia și Preparatorul 
Coroești.

e O seară distractivă pentru 
tineret este programată, la ora 
19,30, în sala clubului munci
toresc.

LA URICANI
• In sala clubului muncito

resc este programată, la era 
10, o dimineață literară, iar la 
ora 18 o seară de dans.

LA CIMPA
• Un program artistic va fi 

susținut Ia ora 10, în sala că
minului cultural, de formația 
artistică din localitate.

LA JIEȚ, ISCRONI ȘI 
CÎMPU LUI NEAG

. • Vor fi prezentate, la ora 
10, în sălile căminelor culturale 
conferințe pe tema importanței 
celei de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Comuniet Ro
mân. Conferințele vor fi ur
mate de programe artistice sus
ținute de formațiile de artiști 
amatori.

ІпМІиез 
forestieri Petrosail 

angajează 
CONTABILI 

CU PREUATIRE
CONDIȚII: maturitate și cu

noștințe contabile.
Solicitanții se vor prezenta 

la sediul întreprinderii din 
strada Benei nr. 2 — Petroșani
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ALGER 1. — Corespondentul 
gerpres, C. Benga, transmite: 
patru zile, minerii de culoare 
la minele din Nghanga și alte 
zine din Zambia, ca cele din Banc- 
fert și Luanshia sînt în grevă.

Greva, la care participă 5 000 de 
mineri, a fost declarată în semn de 
protest împotriva disproporției din- 
tre salariile lor și cele net superi
oare ale colegilor albi.

Zambia produce anual 700 mili
oane de tone de minereu de cupru. 
Două mari trusturi, „Anglo-Ameri
can Trust" și „Rhodesian Selection 
Trust", controlează aproape toate 
minele.

Mișcarea grevistă a paralizat în 
mod practic întreaga producție 
zambiană de cupru.

AL XXIII-LEA AL
— Corespondentul 

Podină, transmi- 
patra zi a lucră- 
XXIII-lea Congres

de partid,

Keldîș, pre-
Științe a 

revistă suc-

GUATEMALA: Triumful 
Partidului revoluționar 
în alegerile recente

CIUDAD DE GUATEMALA 1 (A- 
gerpres). — Julio Cesar Mendez 
Montenegro, candidat din partea 
Partidului revoluționar din Guate- 

■ sala la postul de președinte al ță- 
• rii la ultimele alegeri prezidenția
le și legislative care au avut loc 
luna trecută, a declarat că partidul 
său a 'obținut „un triumf total" a- 
supra juntei militare de guvernă- 
mînt. Beneficiind de 30 de locuri 
din totalul de 55 în parlament, a 
spus el, este aproape sigură de
semnarea sa în funcția 
dinte al țării, de către 
la 5 mai a.

Cu toate acestea, în 
politice se exprimă ideea că pînă 
la 5 mai 
manevra 
negro și 
de văzut 
totuși cu
talele sufragiului popular.

de preșe- 
parlament

i

c.
cercurile

junta ar mai putea încă 
în detrimentul Iui Monie- 
a partidului său. Rămâne 
dacă junta se va împăca 
situația, respectînd rezul-

MOSCOVA 1.
Agerpres, Silviu 
te: In cea de-a 
rilor celui de-al
al P.C.U.S. au luat cuvîntul V. Gri- 
șin, membru supleant al Prezidiu
lui C.£. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
Sovietice, scriitorul Mihail Șolohov, 
primi-secretari ai Comitetelor Cen
trale ale unor partide comuniste 
republicane, activiști 
muncitori.

In cuvîntul său, M. 
ședntele Academiei de 
U.R.S.S., a trecut în
cesele obținute de oamenii de ști
ință sovietici în ultimii ani. El a 
arătat, printre altele, că s-au ela
borat mijloace pentru obținerea de 
oțeluri speciale cu o rezistență pî
nă la 300 de kilograme pe milime
trul pătrat. Unele monocristale de 
metale și compuși neorganici ating 
o rezistență de 1 000 kilograme pe 
milimetrul pătrat. S-a făcut un ma
re pas înainte în crearea unor ti
puri de mașini electronice de cal
cul care pot executa pînă la un 
milion de operații pe secundă. Vor
bitorul a reliefat succesele obținu
te în Uniunea Sovietică în aplica
rea practică a procedeului laser în 
industrie, construcția de aparate, 

.în medicină etc. Președintele Aca
demiei de Științe a subliniat că 
savanții sovietici trebuie să men
țină la un nivel înalt cercetările în 
asemenea ramuri ale științei ca fi
zica nucleului atomic și a particu
lelor elementare, descoperirea ba
zelor proceselor vieții, descoperirea 
logicii proceselor de reglare în na- 
tură, cunoașterea Universului.

Luînd cuvîntul, mareșalul R. Ma- 
linovski, ministrul apărării al

U.R.S.S., a spus că forțele armate 
sovietice sânt gata să îndeplinească 
orice misiune care le va fi încre
dințată. El a arătat că, recent, s-a 
terminat un mare exercițiu al unei 
grupe de submarine atomice sovie
tice care străbat distanțe de la 
Arctica pînă la Antarctida. Tancu
rile sovietice întrec la o serie de 
caracteristici ultimele tipuri de 
tancuri ale S.U.A. Ministrul apără
rii a arătat că armata sovietică 
este înzestrată cu cele mai moder
ne rachete de diferite tipuri.

La Congres au rostit cuvântări 
de salut Țoi En Ghen, membru ai 
Biroului Politic, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, J. Țedenbal, 
al C.C. al Partidului 
voluționar Mongol, 
Bin, membru al C.C. 
Național de Eliberare
mul de sud, A. Rankovici, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, L. Corvalan, secretar 
general al P.C. din Chile.

prim-secretar 
Popular Re- 
Nguen Thi 
al Frontului 
din Vietna-

VIETNAMUL DE SUD
ft SAIGON 1 (Agerpres). — Vi

neri dimineața, la hotelul Victoria
din Saigon, una din cele mai mari
clădiri din oraș în care erau în-
cartiruiți peste 200 de ofițeri ai
forțelor militare aeriene și măriți-
me ale S.U.A, a explodat o bom
bă. Bilanțul provizoriu al exploziei 
se ridică la 7 morți, 
patru americani și 83 
care 72 americani.

dintre care
răniți, dintre

• VASHINGTON 1 (Agerpres). 
Surse oficiale din Washington a- 
rată că efectivul trupelor i 
americane în Vietnamul de 
rdică în prezent la 230 000 
meni. La începutul lunii 
numărul lor era de 215 000. 
ția France Presse relatează 
celeași surse precizează că 
rul rezerviștilor 
tiți pentru a put 
miși în războiul 
aproape egal cu 
S.U.A. dispuneau 
lui din

militare 
sud se 
de oa- 
martie, 

. Agen- 
i că a- 

numă- 
pregă-

SANTO DOMINGO 1 (Agerpres). 
Consiliul electoral central din Re
publica Dominicană, care a fost în
sărcinat de guvernul provizoriu al 
președintelui Garcia Godoy să a- 
sigure buna desfășurare a alegeri- 
lor de la 1 iunie,» a ■ înaintat un 
protest energic Organizației State
lot Americane în. legătură cu pla
nurile acesteia de a trimite obser
vatori la aceste alegeri. Această 
acțiune a fost întreprinsă după ce 
reprezentantul S.U.A. în Comisia 
tripartită a O.S.A. din Republica 
Dominicană a anunțat că Organi
zația Statelor Americane va trimi
te 75 de „inspectori" și „contro
lori" pentru a „ajuta Consiliul 
lectoral central" în pregătirea 
bu-na desfășurare a alegerilor, 
protestul înaintat se subliniază
hotărîrea O.S.A. reprezintă nu nu
mai o violare a puterilor acordate 
membrilor Consiliului electoral 
central, ci și un amestec flagrant 
în afacerile interne ale Republicii 
Dominicane.

Principalele partide politice din 
țară au anunțat că sprijină protes
tul înaintat O.S.A., subliniind că 
desfășurarea normală a alegerilor 
nu poate,fi asigurată prin prezența 
unor „controlori" și „inspectori" 
ai O.S.A. ci prin retragerea tru
pelor de ocupație și prin încetarea 
sprijinului acordat de acestea mili
tarilor de extremă dreaptă.

e-
și 
In 
că

Coreea.

americani 
ea fi eventual tri- 
din Vietnam este 

acela de care 
în timpul războiu-

• NEW YORK ■ In
șase

semn de
tineri americani și-au

1 (Agerpres). 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam, 
joi, ordinele de încorporare, în fața tribunalului districtual din Boston. 
Ei făceau parte dintr-un grup de 11 tineri care au fost trimiși în ju
decată sub acuzația că au participat vinerea trecută la o demonstrație 
pentru pace în Vietnam în fața bazei militare din Boston.

Cîf îi costă pe americani 
războiul din Vietnam

protest împotriva 
ars

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
La Washington s-a anunțat că to
talul „ajutorului" militar și econo
mic acordat de Statele Unite gu
vernelor de la Saigon, începând din 
anul 1954, se ridică la peste cinci 
miliarde dolari. Se prevede ca a- 
ceastă sumă să ajungă la șase mi
liarde dolari pînă la mijlocul anu
lui 1967.

In realitate, sumele cheltuite de 
Statele Unite în Vietnamul de sud

sînt mult mai mari întrucât cifrele 
publicate nu menționează uriașele 
cheltuieli efectuate cu menținerea 
forțelor militare ale S.U.A. în a- 
ceastă țară. Din cele 60,5 miliarde 
dolari prevăzute în bugetul militar 
al S.U.A. pe viitorul exercițiu fi
nanciar, 10,3 miliarde dolari vor fi 
alocate numai pentru cheltuielile 
necesitate de războiul dus de S.U.A. 
în Vienamul de sud.

Ce se întîmplă în
CAIRO 1 (Agerpres). — Secre

tariatul permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și A- 
fricii a dat publicității joi o decla
rație în care se arată că a primit 
plîngeri din partea unor mișcări 
de eliberare națională din Africa 
în legătură cu maltratarea membri
lor lor aflați în momentul de față 
in Ghana. Studenții care primiseră

Ghana
burse din partea guvernului Nkru- 
mah au fost expulzați, iar unii din
tre ei supuși persecuției și tortu
rilor. In plângerile mișcărilor de e- 
liberare națională, se menționează, 
de asemenea, că unii dintre liderii 
lor, ce se refugiază în Ghana, zac 
în închisori sau au fost predați 
autorităților reacționare din țările 
lor.

Amînarea formării 
noului guvern al Finlandei

HELSINKI 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, l-a primit pe Rafael 
Paasio, președintele Partidului so
cial-democrat, însărcinat cu forma
rea noului guvern, cu care a dis
cutat rezultatele unui sondaj neo
ficial, întreprins de acesta din ur
mă, în problema formării unui gu-

vern pe o bază parlamentară largă.
După cum informează ziarul „Su- 

onmenaa", președintele republicii 
și președintele Partidului social
democrat au convenit să amâne so
luționarea problemei formării nou- 
lui guvern pînă la începerea lucră
rilor noului parlament, adică până 
la 14 aprilie.

Alegerile generale din Marea Britanie s-au încheiat cu 
victoria răsunătoare, dar așteptată, a Partidului laburist. Po
trivit datelor complete, la urne s-au prezentat 75,8 la sută 
din totalul alegătorilor. Peste 48 la sută din voturi au reve
nit Partidului laburist, in timp ce pentru conservatori au 
votat aproape 42 la sută din cei care s-au prezentat la urne. 
Configurația noului parlament va fi următoarea: laburișbi 
— 364 mandate, cu 50 
ment; conservatorii — 
denia cameră, liberalii 
cânii laburiști irlandezi

mai mult decît în precedentul parta- 
252 mandate, față de 303 în prece-
— 12 mandate, față de 10; терпЫі-
— 1 mandat.

situații el 
fața parli- 
nu a știut 
prilejul fa

Organizarea unei confruntări elec
torale înainte de termen se întreve
dea de mult ca unica ieșire a parti
dului laburist din situația în care — 
ca urmare a unei majorități de trei 
mandate — era constrâns să recurgă 
la adevărate acrobații parlamentare.

Optând pentru alegeri în martie, 
Wilson și-a asumat un anumit risc 
dar necesar, întrucât dacă ar fi a- 
vut loc alegeri în- toamnă, situația 
economică a țării s-ar fi putut în
răutăți. In fața acestei 
ar fi putut să apară în 
dului său ca omul care 
în martie să folosească
vorabil atunci cînd toate indiciile 
lăsau să se întrevadă o victorie de 
proporții pentru laburiști. In actua
lele alegeri confruntarea electorală 
a avut loc mai mult între persona
lități decît între partide, alegătorii 
urmînd să se pronunțe fie pentru 
Wilson, fie pentru iFtetth și mai 
puțin pentru programul unuia sau 
al altuia. Principala dezbatere în 
cadrul acestor alegeri s-a axat în 
special pe problemele economiei 
naționale și actualele dificultăți 
prin care trece Marea Britanie și 
anume disproporția dintre crește
rea prețurilor și salarii, deficitul 
comercial, impozitele, construcția de 
locuințe. In timp ce laburiștii s-au 
prezentat cu o serie de realizări 
pe plan social: conservatorii au 
în» cat să arunce vina asupra la-

buriștilor pentru dificultățile eco
nomice actuale care, după părerea 
lor, au compromis „situația econo
mică bună" pe care le-au lăsat-o 
în toamna anului 1964.

Majoritatea observatorilor poli
tici consideră că succesul laburiș
tilor se datorează în mare măsură 
crizei prin care trece partidul con
servator.

In cele 18 luni de guvernare, .la
buriștii au dovedit, spre deosebire 
de guvernele conservatoare din 
perioada 1951—1964, că sânt inte
resați în realizarea de reforme, 
chiar dacă nu se pune probin«nn 
înfăptuirii unor transformări deo
sebit de serioase sau de conținui 
în structura socială și admir»istra- 
tivă a țării. Acest fapt nu putea 
să nu aibă o anumită influentă a- 
supra alegătorilor britanici.

Dacă pînă acum laburiștii pu i 
invocă' infima majoritate deținută 
în Camera Comunelor pentru a 
explica încetineala cu care tradu
ceau în viață promisiunile făcute 
alegătorilor, după victoria netă ob
ținută în alegerile de la 31 martie 
răspunderea lor 
rabil. Partidul 
posibilități largi 
tivele înscrise
Rămîne de văzut 
tuația favorabilă 
ria în alegeri.

a crescut conside- 
laburist are acotn 
de a realiza obiec- 
în programul său. 

dacă va folosi si- 
creată de victe-

N. BADE^â

Situație „explozivă" în Argentina
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor interne al Ar
gentinei a declarat vineri că situa
ția în țară a devenit „explozivă". 
In legătură cu această declarație, 
corespondentul din Buenos Aires 
al agenției France Presse sublinia
ză că dezmințirile din partea gu
vernului privind eventualitatea u- 
nei lovituri militare de stat „reu
șesc cu greu să convingă o opinie 
publică sensibilă la agravarea si
tuației sociale și politice". „Toți 
observatorii — continuă agenția — 
consideră că evenimente grave pot 
avea loc în orice moment".

La Buenos Aires s-a anunțat că

șefii forțelor armate „urmăresc cu 
atenție evoluția conjuncturii" și 
s-au întrunit în mai muite rânduri 
în ultimele 48 de ore. Se crede că 
cu acest prilej a fost examinată în 
amănunțime situația din țară. 
Această preocupare este determi
nată și de perspectiva ca funcțiile 
de conducere în provincia Buenos 
Aires să treacă în mîiinile peroniș- 
tilor în urma alegerilor generale 
ce urmează să aibă loc anul viitor. 
„Această posibilitate — relatează 
France Presse — provoacă mari 
preocupări adversarilor lui Juan 
Peron, în rândurile cărora se află 
majoritatea militarilor argentinieni".

• ANKARA Turcia a interzis ca avioanele 
americane „U-2", destinate misiunilor de spionaj, 
să mai folosească bazele aeriene de pe terito
riul săli, transmite agenția Associated Press, 
citind declarația unei oficialități guvernamenta
le turce. Guvernul turc, continuă agenția, a ce
rut Washingtonului revizuirea unor aspecte po
litice și militare ale acordurilor bilaterale, și în 
prezent se desfășoară tratative în capitalele ce
lor două țări în vederea acestui lucru.

ft BUENOS AIRES. Circulația pe căile ferate 
din întreaga Argentina a fost suspendată vineri 
ea urmare a unei greve generale de 24 de ore 
declarate de muncitorii feroviari în sprijinul 
cererilor de mărire a salariilor. Tratativele du
se pînă acum între reprezentanții muncitorilor 
și ai societății de căi ferate nu au dus la nici 
un rezultat.

ft OTTAWA. Agenția Associated Press anunță 
eă președintele Franței, de Gaulle, a primit pe 
ambasadorul Canadei la Paris, Jules Leger, care 
i-a înmânat un mesaj personal din partea pri
mului ministru canadian Lester Pearson. Nu s-a
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comunicat nimic în legătură cu conținutul me
sajului.
• BRUXELLES. Aproximativ 3 000 de munci

toare de la Fabrica națională de armament din 
Herstal (Belgia) se află în grevă de peste 6 săp
tămâni. Grevistele revendică majorarea 
și salarizare egală cu a bărbaților.

ft BONN. începând de la 1 aprilie. 
Germană au fost majorate tarifele la 
poștale, între 25 și 75 la sută.

ft ROMA. Minerii salariați ai 
niere „Animi" din Insula Sardinia 
grevă de 24 de ore revendicând 
tehnicii de securitate a muncii în

salariilor

în R. F. 
serviciile .

companiei mi
au declarat o 
îmbunătățirea 

mine.
• MOSCOVA. Agenția TASS anunță că, pen

tru merite în crearea tehnicii aviației moderne, 
cunoscutul constructor de avioane Alexandr 
Iakovlev a fost decorat cu Ordinii Lemn.

De numele lui Iakovlev este legată istoria dez
voltării construcției sovietice de avioane. Sub 
conducerea sa, au fost create zeci de noi tipuri 
de avioane și elicoptere.
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