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Unitățile aparținind Ministeiuikii 
Minelor au îndeplinit planul pro
ducției globale pe primul trimestru 
al acestui an în proporție de 102,9 
la sută.

In această perioadă, economia 
noastră națională a orimit peste

prevederile planului 83 393 tone 
cărbune, 6 473 tone fier în mine
reu, 25 890 tone sare, 7998 tone 
nisip spălat, 2158 tone talc bul
gări, 181 tone caolin spălat și aMe 
cantități de minereuri metalifere 
și nemetadifere.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Vasile Pungan a 
fost numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România

Aspect din noul cartier al orașului Petrila.

URMĂRIT! 6RAFICELE DE EXECUȚIE ? 
LE RESPECTAȚI ?

Numirea noului ambasador 
al Repu blicii Socialiste România 

în Marea Britanie

Ancheta noastră 
pe șantierul 
de locuințe 
Petroșani

9 Cîfeva îmbunătățiri în 
concepția organizato
rică

0 Necesitatea corelării, 
sau: cînd fiecare tine 
de „felia" lui

6 Lucrări la periferia 
atenției

Urmărirea și respectarea întocmai 
a graficelor de execuție este, în 
construcții, o necesitate de prim 
Îkdin subliniată de documentele 
partidului și statului nostru, un 
factor esențial în sporirea eficien
ței investițiilor. Graficul de execu
ție constituie — atunci cînd Ia în
tocmirea Iui s-a pornit de la po
sibilitățile reale — oglinda de con
trol și autocontrol după care șeful 
de brigadă, maistrul, șeful de șan
tier își dă seama dacă e înaintea 
sau în urma timpului și acționează 
în consecință

Ancheta noastră pe șantierul de

UNDE MERGEM AZI ?
PETROȘANI

— Terenul de volei 
de Ia Sfatul popular 
orășenesc, ora 16 — 
meciul dintre echipele 
Stăruința si 6 August.

— Terenul C.C.V.J.. 
ora 16 — meciul de vo
lei dintre echipele A.S. 
C.C.V.J. și A.S. Mine
rul Aninoașa.

— Sala C.C.V.J., ora 
18 — spectacol prezen
tat de Școala populară 
de artă.

— Cinematograful 7 
Noiembrie, ora 10 — 
program de filme do
cumentare in cinstea 
celei de a 45-a aniver
sări a creării P.C.R.

— Sala cinematogra
fului 7 Noiembrie, 
ora 16 — simpozion 
pentru studenți pe 
marginea filmului „Pro
cesul alb".

— Teatrul de stat 
ora 10 — spectacol cu 
piesa „Suflete lari".

— Clubul sindicale

lor, ora 20 — seară de 
dans pentru tineret.

PETRILA
— Arena sportivă, 

ora 16 — meci de fot
bal (campionatul oră
șenesc) între echipele 
A. S. Minerul Petroșani 
și A. S. Preparatorul 
Petrila.

— In sala clubului, 
ora 19 — reuniune to
vărășească.

LONEA
— Arena de popice, 

ora 16 — întreceri pe 
asociație.

— Sala clubului, ora 
19 — reuniune tovără
șească.

ANINOAȘA
— Sala clubului, ora 

19 — reuniune tovără
șească.

VULCAN
— Sala de șah a clu

bului, ora 16 — con
curs de șah.

locuințe Petroșani a scos în eviden
tă o seamă de lucruri asupra că
rora se cuvine să tragem de pe 
acum concluzii pentru activitatea 
imediată și de perspectivă.

Mai întîi o discuție cu șeful șan
tierului, tov. SASU NICOLAE :

— In stadiul actual al lucră
rilor, cum apreciat i situația 
șantierului ?

— In general vorbind, situația e 
bună. La construcția celor 220 da. 
apartamente . pe care le mai avem 
de executat în acest cvartal preve
derile din graficele de execuție sînt 
în genera] depășite. Avem posibili
tăți de a preda 30 de apartamente 
cu circa o lună mai înainte de ter
menul contractual. Atenția noastră 
însă nu e îndreptată în exclusivi
tate numai asupra apartamentelor. 
Avem de executat în acest an o 
școală cu 16 săli de clasă, un că 
min pentru nefamiliștl, etapa a Il-a 
a complexului comercial, toate sis
tematizările pe verticală și finisa
jele exterioare rămase restanță de 
anul sau anii trecuți.

Cum am conceput aducerea sau 
menținerea în cadrul graficelor de 
execuție a acestor lucrări ? Siste
matizările pe verticală și amenajă
rile exterioare au fost despărțite te
ritorial : o parte, cuprinzînd restan
tele din anii trecuți și dată în res
ponsabilitatea unui maistru care are 
la dispoziție brigăzi de pavatori,

— Arena de popice, 
ora 16 — întreceri pe 
asociație.

— Sala mare a clu
bului, ora .18 — sim
pozionul „Figura comu
nistului oglindită în o- 
perele scriitorilor noș
tri contemporani". Du
pă simpozion — reu
niune tovărășească.

LUPENI
— Stadionul Mine

rul, ora 16,39 — meci 
de fotbal între echi
pele A. S. Preparato
rul Lupeni și A. S. 
Constructorul Petroșani.

— Sala clubului, ora
18 — simpozion cu te
ma „Momente din mun
ca și lupta eroică a 
poporului nostru con
dus de P.C.R. oglindi
te în operele scriitori
lor noștri".

URI CÂNI
— Sala clubului, ora

19 — reuniune tovără
șească.

de muncitori necalificați, echipe de 
dulgheri etc„ iar altă parte cuprin
zînd drumurile, sistematizările și a- 
menajările exterioare din zona blo
curilor aflate in construcție in acest 
an, la fel dotată.

— Și care e stadiul lucrări
lor ia ambele, să le zicem sec
toare, fată de graficul de exe
cuție ?

— Un grafic de execuție la sis
tematizări deocamdată nu avem, dar 
se lucrează intens în ambele sec
toare. Finisajele exterioare restanță 
nu au fost propriu-zis începute ci 
numai s-au montat schelele la fața
dele unor blocuri. Graficele de e- 
xecuțle, care se intocmesc în pre-

Anchetă realizată 
de Ion CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)

Minerii din Lonea au extras

A 10000-a tonă cărbune peste plan
Ieri dimineață vrednicia colecti

vului minei din extremitatea esti
că a bazinului nostru carbonifer a 
fost încununata de tin succes re
marcabil : s-a raportat extragerea, 
de la începutul anului, peste sar
cinile de plan, a celei de-a 10 000-a 
tonă de cărbune energetic.

Mina Lonea a încheiat primul 
trimestru cu realizări- frumoase: 
randamentul depășit cu 37 kg căr
bune pe post și 200 000 lei econo-

Scurtă consfătuire .înainte dea cobori în subteran. (Un sdnnb 
din brigada fruntașă condusă de mineral Apostol Ioan, de la sectorul 
m al minei Petrila).'

Cărțile sînt prietenii tuturor ce
lor ce le îndrăgesc., Oancea So
dica (in Clișeu), elevă in clasa a 
IX-a B a Liceului din Lonea, își 
petrece, adesea, orele libere in to
vărășia lor.

mii suplimentare la prețul de cost. 
Angajamentul, la producția extra
să, asumat în cinstea zilei de 8 
Mai, a fost depășit cu peste 7 000 
tone.

La aceste izbînzi au contribuit 
în mod deosebii colectivele sec
toarelor IV, V și II, brigăzile care 
au în frunte pe minerii Cosma 
Gheorghe, Molnar Traian, Pop Ioan 
lui Pavel, Fatol Vasile, Burdea Ni
colae și Bîrluț -Clement. 

în Marea Britanie, în Jocul tova
rășului Alexandru Lăzăreanu, cate 
a primit o altă însărcinare.

(Agerpres)

Secretarul 
de partid — 
tovarăș
apropiat

In abatajele E. M. Petrila, mine
rii smulg adîncurilor sute de tone 
de cărbune peste plan. La sectorul’ 
III, între mineri am găsit omul pe 
care-1 căutam — secretarul de partid 
Nebela Francisc. Praful de cărbune 
își pusese deopotrivă amprenta, pe 
fețele tuturor. Totuși acest om 
poartă în el ceva deosebit: tena
citate în îndeplinirea sarcinilor, ho- 
tărîre, modestie.

— îmi amintesc bine primele zile 
după adunarea generală cînd am 
fost ales secretar al organizației de 
bază nr. 3 C pe schimb — a îii- 
ceput să povestească tovarășul Ne
bela Francisc. Oamenii, membri ,șî 
nemembri de partid, mi se adresau 
cu diferite prâbleme. Un tovarăș 
arăta că de la un timp încoace cîș- 
tigă mai puțin și asta datorită ră
mânerii sub pfan a schimbului. Un 
alt miner manifesta nemulțumire 
față de maistrul care nu avea în
credere în el, încredințîhdu-i o 
muncă ce putea fi executată de un 
ajutor miner. Al treilea întreba de 
ce nu se țin adunările grupei sin
dicale. Cel mai mult însă mă în
grijora situația neîndeplinirii planu
lui. Știam că atunci cînd nu se în
deplinește planul, și cîștigul în
tregului colectiv scade, iar oame
nii sínt nemulțumiți.

Eram hotărît să fac tot ce era în 
putința mea — a continuat tov. 
Nebela. Dar era o treabă compli
cată. Cu ce puteam să ajut ? Am 
început să alerg peste iot de uniil 
singur, la maistru, la șeful de 
schimb, la comitetul de partid, iar 
cînd oamenii mi se adresau cu al
te probleme eram ocupat pînă pes
te cap. Făcînd așa, mi-am zis că 
nimeni nu va rezolva problemele 
mai bine ca secretarul de partid. 
Dar însăși viața m-a obligat să ac
ționez altfel. Nu poți face mare lu
cru dacă nu ceri sprijinul tovarăș 
șiior tăi. Mi-am dat seama că tre
buie să muncesc în colectiv. Cînd 
am arătat biroului ce mi-am propüs 
să fac, mi-au spus-o răspicat: hai 
să ne sfătuim. Ne-am adunat și 
am discutat împreună cauzele ră- 
mînerii în urmă. Trebuia întreprins 
un studiu. Dar cine să facă acest 
lucru ? Ne-am orientat asupra to
varășilor Nicoară Eugen, Demeter 
Ioan și Drăghici Iosif, deoarece ei 
dețineau funcții de conducere în 
cadrul schimbului și deci erau cei 
mai în măsură să facă aceasta. In 
studiul întocmit s-a arătat că prin
cipala cauză a rămînerii în urmă o 
constituie slaba organizare a pro
ducției. Aceasta datorită faptului 
că n-au fost pregătite temeinic lo
curile de muncă. La aceasta se 
adăuga și faptul că n-au fost exe
cutate la timp reparațiile la instala
țiile de transport. Indisciplina a 
avut și ea o contribuție în rămâne
rea în urmă. Studiul a fost supus 
dezbaterii adunării generale. Din 
discuțiile purtate s-an desprins și

G. ZÖLD

(Continuare in pag. 3-a)
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Pe meleagurile

După mal bine de 120 de ani

(Agwpres)

cum afirma 
prin aceste

In hotarul comunei Jucul de Jos, din regiunea 
Cluj, au fost semnalele dropii. După 
specialiștii, dropiile n-au mai poposit 
locuri de mai bine de 130 de ani,

TRECUT 8L0RI0S VARIETĂȚI
Printre avuțiile do preț 

ale poporului nostru se 
află și monumentele is
torice. Ele stat, totoda
tă, vestigii luminoase 
«le unui trecut glorios.

Monumentele sint as- 
tăai păstrate cu grijă, 
reconstituite și întreți
nute prin grija statului. 
Ele constituie o sursă 
bogată de studii pentru 
istorici, un mijloc de e- 
duoore patriotică el ar
tistică a maselor largi 
populare, o atracție per
manentă pentru miile de 
turiști din țară și de 
peste hotare dornici să 
cunoască trecutul po
porului român.

Multe din clădirile și 
așezările străvechi au 
devenit în ultimii ani a- 
devăirate șantiere. Cas
telul sau cetatea de la 
Hunedoara, care datea
ză din secolul al XIV- 
lea, își primește «»pac
tul și înfățișarea da o- 
dtaioară. Meșteri specia
liști din Direcția monu
mentelor istorice Bucu
rești desfășoară aici a

activitate rodnică 
cută lucrări de construc
ții știintific-istorițe.

La Ulpia Tiraiană, Sar- 
mizegetusa de azi, s-au 
restaurat anul acesta zi
durile ți lojele amfitea
trului roman, locul unde 
cu două milenii în ur
mă proprietarii de sclavi

vizitatorilor. La gorunul 
de la Țebea, acolo unde 
Horim vorbea țăranilor 
în nopțile de vară, în- 
demnindu-i la luptă pen
tru a ocăpa de iobăgie, 
s-au cimentat scorburile, 
lutadu-se în același timp 
măsuri pentru ca ramu
rile să-și păstreze vege-

regiunii Jdunedoaro

Noua aerogara
Ia Moscova 

tn folosință o 
din cal« mai mari șl mai moderne 
din Europa. Capacitatea noii aerogări 
■sta de 3 000 persoane pe oră. Se 
vtnd pînă la 40 000 de bilete pe zi. 
Biletul poate fi comandat telefonic, 
fiind apoi trimis la adresa solici
tantului. sau lăsat pe numele aces
tuia la casă. Sosind la aerogara, 
călătorul lși lasă bagajele la biroul 
de bagaje, apoi îndeplinește pe loc 
formalitățile necesare. Un elicopter, 
autocar sau taxi cu tarif redus îl 
transportă pe unul din aeroportu
rile din Moscova, Domodedovo, 
Vnukovo, Șeremetievo sau Bîkovo 
pînă la scara avionului. Aerogara

a fost dată recent 
nouă aerogara, una

se adunau pentru a Să 
delecta la jocurile gla
diatorilor sau actorilor. 
La poalele munților Re
tezat, vechea biserică 
Colt, care servea acum 
eîteva secole șj ca ce
tate de apărare, va că
păta și ea vechea înfă
țișare. Poarta principală 
a cetății de la Alba ta
lia și chilia de deasupra 
porții, în care a fost ta- 
chl» înainta de execuție 
Horta, unul din condu
cătorii răscoalei țărani
lor de ia 1784^-1785, 
refăcute în întregim«, 
stat puse la dispoziție

tatia. S-a reconstruit și 
tunul ce străjuiește mor- 
mintul lui Avram lance, 
aflat lingă secularul go
run al lui Hori«,

Printre monumentele 
orașului Sebeș se remar
că biserica evanghelică, 
restaurată ou cîțiva ani 
ta urmă, unul dintre cele 
mai importante monu
mente istorice și artis
tice din Transilvania, si 
capele in stil gotic, u- 
nică ta talul ei în Ar
deal. Cu un an și ceva 
în urmă s-a încheiat 
restaurarea cetății tau-

dale da la GHnic, raio
nul Sebeș, care servea 
ca loc de apărare a ță
ranilor împotriva turci
lor. A fost refăcută, de 
asemenea, biserica din 
Demsus, raionul Hațeg, 
unul din cele mal vechi 
monumente de acest fel 
din Transilvania.

La Direcția monumen
telor istorice, ca și la 
Sfatul Popular al regiu
nii Hunedoara se fac noi 
planuri, se întocmesc 
proiecte șl devize pen
tru ca alte obiective și 
construcții străvechi să-și 
primească înfățișarea lor 
originală. Restaurarea 
castelului lui Ioan Cor- 
vin de la Hunedoara a 
fost eșalonată pe mai 
mulți ani. Astfel de lu
crări vor continua și la 
ruinele cetății de la Sar- 
mlzegetusa, la clădirea 
Augustalilor, forul și ca
mera de tezaur cu sanc
tuarul.

A. ZAHAR1E 
Corespondent A ger preș 

pentru regiunea 
Hunedoara

Ce a uitat barmana Buia

din Moscova
dițpune de 45 elicoptere.

Pe niște ecrane, călătorul își poa
te vedea pilotul, poate afla anu
mite lucruri despre el, de pildă de 
cit timp practică această meserie, 
poate face cunoștință cu stewar
dese, poate afla cîte ceva despre 
orașul pe care urmează să-l vizi
teze, despre hotelurile din acesta, 
despre piesele de teatru cere «« 
joacă acolo etc.

Persoanele, a căror călătorie a 
fost amînată din cauza condițiilor 
atmosferice defavorabile au ia dis
poziție maximum de eonfort, 
clușlv o sală de cinematograf 
care încap 400 spectatori.

in- 
în

Măsurători precise
Constructorii polonezi au perfec

ționat o serie de aparate de mă
surat La catedra de fizică a Insti
tutului politehnic silezian din Gli- 
wice se studiază un nou tip de a- 
parat pentru înregistrarea 
mai slabe mișcări seismice, 
tule mecanice acționează 
poziției elementelor dintr-o 
electronică, modificîndu-i proprie
tățile electrice. Aceasta permite să 
se înregistreze vibrații care nu pot 
fi înregistrate cu alte aparate.

Laboratorul de electronică al In
stitutului pentru probleme teoretice

celor 
Vibra- 
asupra 
lampă

din domeniul tehnicii de pe 
Academia Polonă de Științe din Var
șovia a construit aparate pentru 
studierea proprietăților translatori
lor caracterografi Comportarea e- 
lementelor la modificarea condițiilor 
electrice este oglindită pe ecranul 
osciloscopului sub forma unei curbe.

La catedra de electrotehnică mi
nieră de la Academia de mine și 
metalurgie din Cracovia se con
struiesc noi modele de aparate pen
tru controlarea cablurilor de oțel 
utilizate la suspendarea lifturilor de 
mine și a funicularelor.

lingă

ani în ui- 
iost primi- 

serviciu la 
Buia Maria 
Evrika" ! aici

Cu cîțiva 
mă, cind a 
tă în 
T.A.P.L, 
și-a zis
e de mine, dar dind cu 
ochii de un alcool me
tru nou, nouț ce stă
tea pe masa șefului 
serviciului comercial, 
a dat să plece îngro
zită, Un glnd salvator 
o țintui însă locului, 
Și astfel Buia Maria 
se văzu cu repartiția 
în mină pentru un bu
lei.

De aici pornește de 
fapt povestea pe firul 
căreia ne-a dus o se
sizare trimisă ziarului 
de către mai mulți con
sumatori.

Deprlnzîndu-se să „a- 
dune" întotdeauna cu,

iuțeală, Buia Maria s-a 
făcut cunoscută în fața 
celor care frecventea
ză bufetul-pension din 
Uticani ca una care a- 
dună pentru ea mărun
țișul cuvenit drept rest 
consumatorilor, Ba, unii 
consumatori de coctei
luri și alte băuturi a- 
ilate în sticle de cîte 
un sfert și o jumătate 
de litru au constatat 
că în tura barmanei 
Buia Maria aceste bău
turi își schimbă gus
tul fmprumutind ceva 
din cel al apei. Azi 
«șa, mîine tot așa, pf- 
nă Intr-o zi din aceas
tă primăvară, cind hai
mana a fost prinsă cu 
o sticlă de cocteil „bo
tezat". Fulgerlndu-i prin 
glnd ce o așteaptă Și

amlntindu-șl de instru
ment ui pentru măsura
rea concentrației de 
alcool văzut la anga- 
/area sa, de față fiind 
reclamanții, a luat sti
cla sigilată în preala
bil de organele în 
drept si a dat cu ea 
de dușumea, sfidîrtdu-i 
cu un rîs triumfător pe 
cei 'care au fost mar
torii acestei scene.

Un lucru însă a uitat 
barmana Buia din tot 
ce a învățat pînă a- 
cum și anume : că prin 
însăși distrugerea sti
clei compromițătoare 
s-a demascat și, ca a- 
tare, nu mai are ce 
căuta cg barmană în- 
tr-o unitate de alimen
tație publică.

M. UJPENEANU

japoneze, femeile născute în 
calului de foc“' 
să-și... lichideze 
flăcăii le evită.
foc" șe repet# ia fiecare 60

sínt încli-
SOții. De 

„Anul calu-

a-

Superstiție japonezi
Japonezii șe tem foarte mult de 

anul acesta, pe care îl consideră un 
„an al calului de foc". La ei exis
tă o veche superstiție că fetele 
născute într-un asemenea an nu se 
vor putea căsători. Potrivit unei le
gende 
„anul 
nate 
aceea, 
lui de
de ani. Superstițiile legate de 
ceasta legendă sînt atît de puter
nice, încît s-a constatat o scădere 
bruscă a natalității începînd în a 
doua jumătate § anului trecut, 
nerele căsătorite se tem ca 
cumva, dacă vor avea copii de 
feminin, acestea să ajungă fete 
trîne. După toate probabilitățile, în 
1966 natalitatea va fi foarte scăzută 
în Japonia.

Doufr plante noi 
pentru științft

Două plante cu totul noi pentru 
știință, neidentificate în altă parte 
a lumii, au fost descoperite in co
di Ui secular de la Slătioara și pe 
muntele Pietrosul Broștenilor Pri
ma, denumită de cercetători „Hie- 
racium pojorîtense", este o plantă 
care poate ajunge la înălțimea de 
50 de centimetri, cu frunze lungi și 
flori galbene asemănătoare cu ale 
păpădiei, 
care are 
galbene, 
tot după
perită. Plantă perenă, ea nu supor
tă transplantarea , crescînd numai 
în aceste locuri.

Cea de-a doua plantă, 
tulpina scundă si flori tot 
a fost numită „Pietrosia". 
locul unde a fost desco-

Persoane „săritoare“
Beeky Champion, o tinără în vîrstă 

de 16 ani a leșinat de 16 ori pe stradă 
la Catersviile (S.rj.A.), dar nu pen
tru că ar fi fost bolnavă. Fata le
șina fn cadrul unor experiențe e- 
fectuate pentru a se constata cum 
reacționează lumea de pe stradă.

Din cei 27 de pietoni și 57 de 
automohiliști, care au trecut pe lin
gă fata „leșinată" numai șapte s-au 
interesat de soarta ei șî s-au gră
bit să-i dea ajutor.

I

I

Controlor patruped
Direcția rețelei orășenești de 

gaze din Frankfurt pe Oder (R.D.G.) 
a inclus pe statul său de salarii 
un nou lucrător — cîinele ciobă
nesc Crfsta. Zilnic, Crista parcurge 
cei șapte kilometri pe care este in
stalată conducta principală de gaze, 
adulmecînd. Nici un aparat nu es
te mai sensibil ca acest cîine în 
ce privește detectarea mirosului de 
gaze. De îndată ce descoperă o 
scurgere de gaze într-un punct și 
conductei, Crista se oprește și la
tră cu furie pînă cînd sosește o bri
gadă de lucrători care reperă fi
sura. Pînă acum, Crista a desco
perit 14 avarii la conducta de gaze.

Crista pleacă uneori și în inspec
ții pe teren, fiind invitată să ve
rifice instalațiile de gaze din îm
prejurimile FrankfurtuluL

Semne ale primăverii.I

Însemnări
Cu toate capriciile vremii, 

natura se reînnoiește încet dar 
sigur. Șf o dată cu ea, tot si
gur, în unele locuri insă prea 
încet, se reînnoiește și fața o- 
roșului, capătă prospețime. Se 
repară garduri, se fac borduri, 
se amenajează zone verzi, iar 
I-L.L a început să vopsească 
pe ici, pe colo, fațadele clă
dirilor. Nu putem însă să fim 
de acord cu modul cum se fa
ce vopsirea unor fațadei fără 
reparații la tencuială, la jghea
buri și Intr-o paletă de culori 
săracă, aceeași de ani de zile.

Pe Jaf a orașului nostru — a 
Petroșanîufui — sint și o sea
ma de pete care nu pot fl a- 
coperke cu vopsea, dar care 
trebuie sd dispară in cei mai 
scurt timp.

Să pornim de la intrarea in 
oraș :

La gara mică, pe acel mai
dan care de ani de zile ne 
lot căznim să-l nivelăm (și a

devenit un fel de gunoier al 
orașului), l. F. Petroșani a pla
sat un gard de sfrmă ghimpata 
(pe timpul cind aveau în de
pozit legături de surcele, nu 
bușteni ca acum), iar cu bu
năvoința Grupului școlar mi
nier s-a înființat tot aici o mo
distă crescătorie de porci. 
Deci, de la intrarea propriu- 
zisă fn oraș te InUmpină as-

ciula", dar baza a rămas.,. Tot 
pe această stradă, la nr. 35 și 
în continuare, s-au depozitat 
țmdi bine zis aruncat) eîteva 
camioane de cărămizi sparte 
și moloz (Grupul școlar minier 
știe ce are de făcut).

Pete nedorite pe fața ora
șului sínt și depozitele de gu
noaie și dezordinea din depo
zitul l.C.R.A. (in spatele sta-

nea, mina de adevărat gospo
dar este, probabil, o noutate 
nouă.

Orașul, în multe părți ale 
sale. își lasă greu descoperite 
„secretele". Dincolo de fațade 
mai ales la unele instituții sau 
magazine, nu răzbate ochiul 
gospodarilor. Așa, de pildă, fn 
curtea interioară din spatele 
magazinului de articole de me-

Unde nu v&d ochii gospodarilor
pecie neplăcute i gard de sti
mă ghimpată, gunoaie, o clă
dite insalubră care trebuie 
imediat demolată, zone verși 
pe care tractoarele l. P, s-au 
plimbat în voie.

Pe strada f Mal, cu con
cursul f.C.O,, s-au format in 
decursul anilor noi forme de 
relief pe bază de cenușă și 
gunoaie menajere (fn dreptul 
oaselor nr. 22 și 28). De ci- 
leva sile I.G.O. le-a luat „că-

fiej de imbuleliere a berii), 
din depozitul de pe strada Va- 
sfle Conta al T-A-P-L., gunoa
iele de pe panta de-a lungul 
teraeamentului liniei CP.R. (In 
spatele străzii Enăchlțâ Văcă
reau), desele „expoziții" fără 
vlntare de rulărie afișate In 
curtea maternității, materialul 
lemnos stivuit dezordonat din 
incinta șantierului oficiului 
P.T.T.R. Pe acest șantier, pla
sat In centrul orașului, ordi

naj de pe strada Republicii nu 
s-a făcut curățenie de cel pu 
lin o jumătate de an. in spa
tele magazinului „Select" și a 
celui de brlnzeturi și mezeluri 
se face curățenie... din cînd în 
cind, în curtea dintre baroul 
avacaților și Tribunal a mai 
rămas cîte ceva din morma
nul de gunoi de astă iarnă, iar 
mai sus, la cantina I.M.P., luni 
de zile nu s-au transportat 
cenușa și alte reziduri mena

jere. Nu am putea preciza ci
ne — salubritatea f.C.O. sau 
respectivii gospodari și gestio
nari — nu s-au îngrijit să pre
sare peste aceste neglijențe și 
nițică sare. După rețetarui de 
conserve al O.L.F....

Si, fiindcă a venit vorba de 
Q.L.F., In spatele magazinuiu’ 
său cu autoservire de lingă 
fostul și viitorul pod al Ma
ieu găsești tot ce vrei: amba
laje, taiaș, destule gunoaie in
clusiv un... urs. Un urs natu
ra/ și împăiat, toarte aducăloi 
de venituri particulare,

.„Orașul nostru, unde trăim 
și muncim, se reînnoiește. Pe 
fața lui n-au ce căuta pete ale 
lipsei de răspundere față de 
gospodărie, față de frumos, fa
tă de igiena colectivă.

Orașul sănătos, muncitoresc, 
trebuie primenit nu numai ir, 
mare, la fațadă, ci în cele mat 
mici amănunte.

Și nu e greu dacă toți pur. 
mina I

I MlRZA



Urmăriți graficele de execuție? 
Le respectați?

Secretarul de partid 
tovarăș apropiat

(Urmare din pag. 1-a)

irul pentru aceste lucrări, vor pre
vede« terminarea tuturor finisajelor 
restanți plnă la 1 septembrie. Sta
rea timpului ne-a împiedicat să ne 
desfășurăm la scări mai largă aces
te lucrări.

{Reținem pentru noi părerea că 
In aceeași stare de timp, la blocu
rile cu termen de predare In acest 
an s-au executai totuși placaje ex
terioare de cărămidă).

La complexul comercial ți la 
scoală sintem puțin rămași in urmă 
fată de grafice; la complex cu cir
ca 10 sile față de valoarea planifi
cată inițial — căd se vorbește de o 
majorare a acestei valori și de o 
apropiere cu trei luni a termenu
lui de predare, ceea ce deocamdată 
noi încă nu știm. Intirzierea în 
funcție de graficul vechi poate fi 
recuperată. La școala cu 10 săli de 
clasă, de asemenea, sîntem cu circa 
10 zile în întirziere din cauza lip
sei de cărămidă plină, dar și a- 
ceastă rămînero e posibil de recu
perat

Ne-am deplasat cu ancheta la 
școala cu 16 săli de clasă. Iată ce 
am aliat aici:

NAGY IO AN — maistru respon
sabil de lucrare:

— Avem o întirziere față de gra
fic de circa 2 săptămîni la lucră
rile de zidărie din cauza lipsei de 
cărămidă presată plină. Am încercat 
iegi și alaltăieri recuperarea unei 
părfi din această întirziere, dar n-am 
reușit din aceeași cauză. Am stat 
uneori o zi întreagă cu zidarii fără 
să facă nimic. Faptul că mortarul 
se aduce acum de Ia distanță mare 
poate constituie și el o piedică, 
dacă aprovizionarea nu se face rit
mic. Am, avea resurse să realizăm 
această lucrare chiar înainte de 
termenul planificat — 15 august — 
am avea și timpul necesar, dar dacă 
vom pierde tot astfel zilele și săp- 
tăminile, resursele noastre vor ră- 
mine nefolosite.

BERINȚAN IOAN, șeful brigăzii 
de zidari:

— Aprovizionarea nu numai cu 
cărămidă ci și cu alte materiale se 
face sporadic, In astfel de condiții 
păgubim și noi și șantierul, iar la 
fntîrzierea de acum se mai poate 
adăuga și alta. Aș vrea să se con
teze însă pe noi că în condițiile u- 
nei mai bune aprovizionări vom pu
tea recupera încă din prima parte a 
lunii aprilie răminerea in urmă.

KISS ALEXANDRU, șeful brigăzii 
«^dulgheri :

— La intirzierea pe care am 
avut-o Ia fundații din cauza lipsei 
de prevedere a sprijinirilor la să
pături, pe care noi dulgherii le-am 
făcut din ce ne-a căzut la mină, se 
mai adaugă acum și lipsa materialu
lui lemnos. La repartizarea scîndurii 
și a lemnului rotund pe puncte de 
lucru ar trebui să se țină seama de 
faptul că la școală toate planșeele 
se vor turna monolit. Nu se prea 
ține seama de acest lucru. Vom 
face totuși astfel ca să nu intirzie 
din cauza noastră alte meserii.

P ăreri diferite de la oameni 
deosebiți. Ne iormulăm aici

nedumerire: construcția căminu-o
lui de 400 de locuri, care va ii al

PROGRAM DE RADIO
10 aprilie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI) 6,05 Concert de diminea
ță; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 Mu
zică de estradă; 7,30 Orchestra de 
muzică populară „Doina Moldovei" 
din Iași; 7,45 Ritm voios; 7,50 SU
MARUL PRESEI; 8,03 Pentru prie
tenii muzicii ușoare; 8,30 TEATRU 
RADIOFONIC PENTRU COPII: 
„SECRETUL“; 9,30 Din operetele lui 
Kalman, 10,00 TRANSMITEM PEN
TRU SATE; 10,40 La microfon, Mar
gareta Pîslaru, Elvis Presley, Ma- 
ria Toldij 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,05 Muzică populară cerută de as
cultători,- 11,30 Melodii... melodii; 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Muzică 

constructorilor, a început cam în 
aceeași vreme cu construcția școlii. 
Căminul se află cu zidăria la eta
jul III in timp ce școala are abia 
60—70 la sulă din zidăria de la 
parter executată. Explicația — cre
dem — nu stă chiar numai în lip
sa cărămizii.

Am continuat ancheta In zona 
blocurilor P 4, D 5, E 5, E 6. Aici. 
grafice afișate pe flecare bloc în
cheiate cu capitolele „curățenie In 
bloc" și „diverse“ (veți vedea de 
ce insistăm asupra finalului grafi
celor). In pluș, optimism robust. 
Justificat de stadiul lucrărilor din 
blocuri: țoale prevederile grafice- 
lor sínt depășite (Incit ar fi nevoie 
de o readaptare a lor), întrebarea 
„cum stati fată de grafice f", apare 
nejustificată! totuși o punem, lată 
și răspunsurile r

Ing BODRA CONSTANTIN, șei 
de lot:

—Cîț privește partea do construc
ții nu ne punem problema cum să 
ne încadrăm in grafice, ci cu cft 
să depășim prevederile acestor gra
fice.

Ne gîndlm la finalul graficului 
de pe bloc și mai punem o între
bare !

— Dar bloc de locuinfe nu în
seamnă numai camere zilgrăvite. 
cu parchet pe jos, cu mozaicuri, 
scări etc. ci și racorduri Ia căile 
de acces, la apa caldă, sau pota
bilă, Ia încălzire, la rețeaua elec
trică ?

— Sistematizarea terenului în Ju
rul blocului și trotuarele la bloc le 
face maistrul care are in primire 
blocul respectiv. Cu drumurile de 
acces și cu aleile se ocupă ah 
maistru. Cit privește racordurile la 
apă, apă caldă, căldură și lumină, 
aceasta cade in sarcina șantierului 
de instalații-

MARIA VICTOR, maistru:
— Cît privește partea de con

strucții nu există nici un dubiu, 
căd toate blocurile sínt, și pe an
samblu și pe faze de lucrări, peste 
prevederile graficelor de execuție.

Situafia e intr-adevăr așa cum o 
prezintă cei doi. Surprinde insă un 
lucru și unul și celălalt vorbesc 
despre „lucrările de Construcții" ca 
și cind construcfia nu ar însemna 
tot ansamblu) enunțai mal înainte

Graficele de execuție, de aseme
nea, nu „vorbesc" decit despre „lu
crări de construcții“. Dar paralel 
cu lucrările de construcții se reali
zează și celelalte lucrări — de In
stalații Interioare, de instalații și 
rețele exterioare, de racorduri la 
căile de acces. Cum se coordonea
ză aceste lucrări care sint legate 
una de alta f Răspunsul a încercat 
să-l dea iov. Sasu Nlcolae, șetvl 
șantierului.

Conlucrarea se realizează Js 
nivelul maiștrilor de construcții si 
de instalații. De fapt și condC* - 
rea șantierului de instalații »l-a în
tocmit grafice de execuție fn func
ție de ale noastre.

Absolut de acord că s-au Întoc
mit și aici grafice, dar punerea 
tor de acord tot nu se vede. Să 
dăm un exemplu : Blocurile D 4 și 
E 5 au, din punct de vedere ai con
strucțiilor, toate șansele să M pre
date înainte de termen cu 20—30 
de zile.

din opereta „Poveste din cartierul 
de West" de Leonard Bernșteini
13.45 Soliști de muzică ușoară; 14,15 
Cîntă Maria Butaciu și Constantin 
Busuioc; 14,50 Surprize duminicale 
— muzică ușoară,- 15,10 Varietăți 
muzicale,- 15,30 SPORT și MUZICA;
18.45 Radio atlas,- 19,00 Răspunsuri 
muzicale scrisorilor dumneavoastră; 
19,30 „Am îndrăgit o melodie" — 
muzică ușoară românească; 19,55 
Melodia zilei; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 Teatru radiofonic: 
Richard al IlI-lea de Wiliam Sha- 
kespeare; 22,00 RADIOJURNAL-. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,25 
Orchestrele Paul Ghenter, Eddie 
Var ian, Helmuth Zaccharias Tony

Dar in Jurul lor terenul e aproa
pe la cota naturală, drumurile sint 
cele de șantier, rețelele termice nu 
sint executate. Chestiune de zile, 
cum recunoștea tovarășul Andraș 
Ștefan, șeful brigăzii de instalatori 
pentru încălzire centrală, dar zile 
aici, zile dincolo și zilele se vor 
transforma, după experiența trecu
tului, m săptămini iar acestea in 
luni. Nu e prea mult ? O conluara- 
re mai striază n-ar rezolva aceste 
probleme ?

IJ rmălorul popas ai anchetei e
- la complexul comercial și 

sociai-cuitural etapa a II-a. Infor
mațiile pe care ie deținea iov. Sasu 
cum că planul valoric al acestei 
lucrări ar fi fost majorat iar ter
menul de predare adus mai aproa
pe, sint reale-, serviciul planificare 
al grupului II a confirmat aceasta.

Intirzierea de 10 zile este acum 
de luni. E inutil să mai comentăm. 
Trebuie întocmite grafice noi de 
execuție, luat demarajul necesar. 
Totuși, care e situația actuală ?

POPA PETRE, maistru:
— In condițiile actuale de apro

vizionare cu material lemnos, nu 
se poate recupera ușor intirzierea 
lafă de graficul inițial.

— Cifi oameni lucrează in pre
zent la complex 1

— O .echipă de 4 dulgheri Și 
cîfiva necalificați.

Pe cei citiva necalificați, sincer 
vorbind, nu i-am văzut Ia complex. 
N-am văzut deciț 2 dulgheri, refi- 
neți 21 Nu e prea minor intere
sul pentru o lucrate care are ca 
termen de predare 30 septembrie ?

CONCLUZIILE CARE DORIM 
~ SA SE DESPRINDĂ DIN A- 

CESTA ANCHETA LE FORMULAM 
FOARTE SUCCINT ÎN 4 PUNCTE.

• PE CALEA ÎNCADRĂRII ÎN 
GRAFICELE DE EXECUȚIE S-AU 
FĂCUT PAȘI MARI LA APARTA
MENTE, PAȘI MAI MICI LA SIS
TEMATIZĂRILE PE VERTICALĂ ȘI 
PAȘI MAI MĂRUNȚI LA FINISA
JELE RESTANTA.

• DEȘI EXISTA GRAFICE DE 
EXECUȚIE ȘI PENTRU LUCRĂRILE 
DE INSTALAȚII DE ORICE GEN, 
NU S-A REALIZAT ÎNCĂ ACEA 
COLABORARE SUSȚINUTĂ ÎNTRE 
CELE 2 ȘANTIRE — DE CON
STRUCȚII ȘI INSTALAȚII — PEN
TRU O ÎNCADRARE ARMONIOA
SĂ ÎN GRAFICUL GENERAL,

• LUCRĂRILE CARE ÎN GENE
RAL NU CONDIȚIONEAZĂ NE
MIJLOCIT FUNCȚIONAREA APAR
TAMENTELOR CI FUNCȚIONAREA 
NORMALĂ A ÎNTREGULUI CAR- 
T1ER, CONTINUA SĂ STEA LA 
PERIFERIA ATENȚIEI ȘI ELE TRE
BUIE SA-ȘI OCUPE NEÎNTÎRZIAT 
LOCUL MAI SPRE CENTRU, UN 
LOC LEGITIM.

• APROVIZIONAREA NERITMI
CA CU MATERIALE ÎNCĂ MAI 
CONDIȚIONEAZĂ ÎNCADRAREA ÎN 
GRAFIC A LUCRĂRILOR ȘI ACEAS
TA TREBUIE SĂ CONSTITUIE UN 
SEMNAL DE ALARMA PENTRU 
CONDUCEREA GRUPULUI.

de Vita, Sergiu Malagamba și Joe 
Loss vă invită la dans; 23,05 Con
cert Richard Strauss; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

('inem atofrraf e
10 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Procesul alb; REPUBLICA: Pingui
nul; PETRÎLA: Tom Jones; LO- 
N£A — MINERUL: Muncile lui 
Hercule; LIVEZENI: Asta-i tot ce 
s-a tntlmplat; ANINOASA: Samba; 
VULCAN; Sărutul; CRIVIDIA i în
curcătură blestemată,- PAROȘENI: 
Spre culmi; LUPENI — CULTURAL •- 
Șah Ia rege; MUNCITORESC: Ro- 
mulus și Remus,- BÂRBĂTBNI: La 
patru pași dn infinit,- UR1CANI: 
Autorizația de căsătoria.

(Urmare din pag. i-aț

alte cauze care determinau rămîne- 
rea In urmă. Am propus conducerii 
sectorului măsuri concrete. Comu
niștilor șl uteciștilor le-am cerut 
să-și mobilizeze forțele. Ei au răs
puns prin fapte. Răminerea în ur
mă ce se cifrase la un moment dat 
la circa 600 tone de cărbune, a 
fost recuperată. Mai mult, schimbul 
ta care lucrez a devenit nu după 
mult timp fruntaș.

Rînd pe rînd au fost rezolvate și 
alte probleme Oamenii au fost re
partizați la locurile de muncă con
form calificării lor, iar adunările 
grupelor sindicale se țin acum eu 
regularitate.

—- Pe parcurs se ivesc probleme 
ce pot fi rezolvate și de unul sin
gur. Un sfat tovărășesc poate da 

IJ.EJ.-lm — Sedii Relele ..Velei Mi“
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ
La Petroșani: 10 electricieni 
LaJiulcanj 4 electricieni

3 lăcătuși
i sudor
1 forjor
3 distribuitori materiale 

La Uricani: 2 electricieni
Pentru lămuriri suplimentare, cei interesafl 

se vor adresa la Secția refele din Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, te’efon int. 543.

T.A.P.L Petroșani 
anunță publicul consumator că la re»* 
taurantele

MineruUPetroșani 
€ina<*Lupeni 
Transilvani a-* Petri la

SE POATE PETRECE 0 SEARĂ PLĂCUTĂ
unde se servește un bogat sortiment de prepa

rate culinare șl de băuturi.
Programul muzical este asigurat de formații 

orchestrale noi.

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să Îndeplinească următoa
rele condițiuni: sticla să se îmbine perlect cu sitele și rezervorul să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele șă fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, vfrful cfrligulul s* nu 
lovească sitele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorul mag
netic blocat iar global de protecție să nu lie spart sau crăpat

un imbold unora, o îndrumar«» — 
să mobilizeze pe alții.

— Firește. Nu demult tînărul 
Facere Vasile, ajutor miner, mi-a 
cerut sfatul Jn sensul că dorește 
să devină miner. L-am îndrumat șă 
urmeze școala de calificare. Ținînd 
cont de faptul că este un tlnlr harnic 
și dornic să învețe tot mai mult 
m-am preocupat să i se creeze po
sibilitatea să frecventeze cursurile 
școlii de calificare, scutindu-1 de 
alte activități obștești. Asemenea 
lui, posibilități de studiu s-au creat 
și tovarășilor Ioniță Ioan, Milrâ- 
che Marin, Nicula Romulus, eare-și 
completează studiile medii.

Orice lucru dus la capăt dă 0 
mare satisfacție. Dar eînd privești 
înapoi Ia dificultățile biruite este 
greu să exprimi sentimentale cere 
te încearcă.



4 STEAGUL ROSO

încheierea lucrărilor Congresului al XXIII-lea 
al P. C. U. S.

VIETNAMUL DE SUD
• La Saigon continuă demonstrațiile antiguvernamentale 

și antiamericane • Orașele Hue și Da Nang resping orice 
acord cu Ky £ Inscripții: „Americani cărați-vă acasă!“

MOSCOVA 8. — Coresponden
tul, Agerpres, S. Podină, transmite: 
Vineri aa hiat sfîrșit lucrările ce
hii de-al XXIII-lea Congres al 
P.C.LLS, care au durat zece zile.
. T» marea sală a Congreselor din 

Kremhn se aflau peste 6 000 de 
defcgiți și oaspeți de peste hotare 
,— reprezentant! ai partidelor co- 
nKHiiste și muncitorești, național- 
deoncratice și socialiste de stânga 
din 86 de țări. La Congres a par- 
Sopat delegația Partidului Comu
nist Român alcătuită din tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
nerhl al Comitetului Central al 
Partîiisilni Comunist Român, con
ducătorul delegației, Ion Gheor- 
gbe Maurer, membru al Comitetu- 
hzi Executiv și al Prezidiului Per- 
nanent al C.C. al P.C.R., Alexan
dru Drăghici. membru al Corni te- 
tnhii Executiv și al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
CC. al P.C.R., Teodor Marinescu, 
membru al CC. al P.C.R., amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova.

Congresul a adoptat o rezoluție 
cu privire la raportai de activitate 
al C.C. al P.C.U.S., prin care se a- 
probă linia politică și activitatea 
practică a C.C., propunerile și con- 
chmile conținute în raport. Apoi 
■ fost adoptată hotărârea prin care 
se 'aprobă Directivele planului cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S.

Gongresul a însărcinat Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. să asigure — 
pe baza Directivelor — elabora
re» planului de dezvoltare econo
mică a țării pe anii 1966-1970. Con
gresul a indicat ca la elaborarea 
platului să se țină seama de nu
meroasele propuneri făcute în pe
rioada dezbaterii proiectului de 
Directive, perioadă care a prece
dat Congresul.

L. Brejnev a comunicat că a 
avut loc prima plenară a C.C. al 
P.GU.S., ales la cel de-al XXUI-lea

Turcia a cerut revizuirea
tratatelor sale cu S. U. A.

ANKARA 8 (Agerpres). — La 
Ankâra s-a anunțat în mod ofi
cial că guvernul Turciei a adre
sai. Statelor Unite un memorandum, 
cerînd revizuirea tratatelor bilate
rale în vigoare între cele două 
țări. Ministrul de externe turc, 
Caglayangil, a declarat într-o con- 
ferință de presă că memorandu
mul cuprinde „părerile și cereri
le guvernului Turciei privind a- 
cordUrile bilaterale". El nu a dat 
alte amănunte. Surse informate ci
tate de agențiile occidentale de 
presă, au relevat că guvernul turc 
ar dori o revizuire a acordurilor

Depunerea jurămînfului 
de căfre noul guvern din Malfa

VALETTA 8 (Agerpres). — La 7 
aprilie a depus jurământul noul 
guveku format de Partidul națio
nalist din Malta, ieșit învingător 
în recentele alegeri generale. In 
noid cabinet, format din opt mi
niștri, au intervenit câteva schim
bări importante, printre care scin
darea Ministerului Dezvoltării In- 
du^riale și al Turismului. Fostul 
ministra . al sănătății Paul Borg 
Olivier, fratele primului ministru, 
se află in fruntea Ministerului Tu- 
riănmlui, kivățămîntukii și Gultu- 

Congres. Plenara a ales organele 
de conducere ale partidului. Leo- 
nid Brejnev a fost ales în unani
mitate secretar general al C.C. 
Ca membri ai Biroului Politic al 
C.C. au fost aleși: L. Brejnev, A. 
Kosîghin, N. Podgornîi, M. Sus- 
lov, G. Voronov, A. Kirilenko, A. 
Șelepin, K. Mazurov, D. Polean- 
ski, P. Șelest, A. Pelșe. Ca mem
bri supleanți ai Biroului Politic 
au fost aleși : P. Demicev, V. 
Grișin, V. Mjavanadze, S. Rași- 
dov, D. Ustinov, V. Șcerbițki, D. 
Kunaev, P. Mașerov. In secretaria
tul C.C. al P.C.U.S. au : fost aleși: 
L. Brejnev, M. Suslov, A. .Șelepin, 
A. Kirilenko, P. Demicev, D. Us
tinov, I. Andropov, B. Ponoma- 
riov, I. Kapitanov, F. Kulakov, A. 
Rudakov.

S-a adoptat apoi o declarație în 
legătură cu agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. In declarație este con
damnată agresiunea barbară a Sta
telor Unite împotriva poporului 
vietnamez. In declarație se ara
tă că Uniunea Sovietică, celelal
te țări socialiste, .mișcarea comu
nistă internațională au acordat și 
acordă un ajutor multilateral și 
sprijin poporului vietnamez. Con
gresul consideră că problema viet
nameză poate fi rezolvată numai 
pe baza recunoașterii cererilor jus
te ale guvernului R. D. Vietnam 
și ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

Imperialiștii americani, se spune 
în declarație, atrăgînd în agresiu
ne pe unii din aliații lor din blo
curile militare, crează un pericol 
serios pentru securitatea și suve
ranitatea altor țări, se amestecă îa 
mod brutal în treburile interne ale 
Laosului, încearcă să supună Cam- 
bodgia presiunilor militaro-politice, 
înăspresc tensiunea internațională. 
In declarație se cere Statelor Uni
te să respecte cu strictețe acor
durile de la Geneva cu privire la 
Indochina.

Congresul și-a exprimat deplina 
convingere că nici un fel de cru
zimi ale interveniționiștiilior nu vor 

menționate în sensul unei preci
zări a tipurilor de avioane și ar
mamente care să fie staționate la 
bazele americane de pe teritoriul 
Turciei. Se reamintește' în acest 
sens știrea transmisă recent privi
toare la interzicerea folosirii te
ritoriului turc de către avioanele 
americane „U-2" destinate unor 
misiuni de. spionaj. Agenția As
sociated Press redă afirmația unor 
surse din Ministerul de Externe 
turc privitoare la faptul, că S.U.A. 
au folosit acordurile bilaterale 
„într-un mod care vine în con
tradicție cu sensul lor adevărat".

rii, iar conducerea Ministerului 
Dezvoltării Industriale a fost în
credințată fostului ministru al lu
crărilor publice, Joseph Spiteri, 
care răspunde totodată de proble
mele agriculturii. Borg Olivier,- pri
mul ministru, răspunde, de aseme
nea, de relațiile cu Commonweal- 
thul și de afacerile externe. Un 
membru nou al cabinetului este 
Vicent Cabone, care preia Minis
terul Emigrărilor, Muncii și Asis-j 
tenței sociale de la Alexander 
Cachizammit, numit ministru all 
sănătății. 

putea frînge voința de luptă a po
porului vietnamez. In numele în
tregului partid și a tuturor oameni
lor sovietici, Congresul a cerut 
cu hotărîre încetarea agresiunii 
S.U.A. împotriva Vietnamului și 
retragerea tuturor trupelor inter- 
venționiste din această țară.

Declarația a fost adoptată de 
Congres cu vii aplauze.

L. Brejnev a rostit apoi cuvîh- 
tarea de încheiere a lucrărilor Con
gresului. După ce a arătat că Con
gresul a stabilit direcțiile princi
pale ale politicii interne și exter
ne ale U.R.S.S., vorbitorul a spus 
că delegații la Congres au aprobat 
în unanimitate hotărârile plena
rei din octombrie 1964, precum 
și ale plenarelor ulterioare și au 
relevat însemnătatea acestor ho- 
tărîri pentru activitatea partidu
lui.

Referindu-se la mișcarea comu
nistă internațională, vorbitorul a 
exprimat convingerea că va învin
ge cauza unității.

L. Brejnev a subliniat că la 
Congres s-a manifestat solidarita
tea cu eroicul popor vietnamez 
care luptă împotriva imperialismu
lui american.

Privim cu încredere și optimism 
în viitor, a spus L. Brejnev, ară- 
tînd că acest optimism se bazează 
pe aprecierea realistă a imenselor 
posibilități ale Uniunii Sovietice, 
pe forțele inepuizabile ale parti
dului și ale întregului popor.

După cuvântarea de încheiere, 
L. Brejnev a urat delegațiilor suc
cese în transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului. Lucrările 
Congresului au fost declarate în
chise. Au răsunat aplauze înde
lungate. întreaga asistență, în pi
cioare, a intonat „Internaționala".

Eșuarea experienței 

„Surveyor"
CAPE KENNEDY 8 (Agerpres). 

Administrația Națională pentru As- 
tronautică și Cercetarea Spațiului 
Cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că 
experiența „Surveyor" care tre
buia să plaseze pe o orbită în 
jurul Pământului de 800 000 km la 
perigeu macheta viitoarei nave 
cosmice americane ce trebuia să 
aselenizeze lin pe suprafața Lunii 
a eșuat. După numeroase amînări, 
lansarea a avut loc în cursul zi
lei de joi, cu ajutorul unei rache
te de tipul „Atlas-Centaur".

N.A.S.A. a anunțat că la o oră și 
20 minute de la lansare, numai u- 
nul din cele două motoare ale 
celei de-a doua trepte a rachetei 
a funcționat, fapt care a făcut ca 
desprinderea machetei „Surveyor" 
să nu poată interveni și aceasta să 
graviteze, împreună cu treapta a 
doua a rachetei, la 160 km înăl
țime în jurul Pământului.

bolivia Situație confuză în legătură cu depunerea 
candidaturii lui Barrientos la postul de președinte

LA PAZ 8 (Agerpres). — Fostul 
șef al juntei militare boliviene, ge
neralul Rene Barrientos, și Luis 
Adolfo SWes Salinas, liderul Parti
dului social-democrat din Bolivia, 
și-au oficializat candidaturile la 
postul de președinte și respectiv 
vicepreședinte al Boliviei. Amînate 
în mai multe rînduri, alegerile ge
nerale din Bolivia au fost fixate 
pentru 3 iulie a.c., generalul Rene 
Barrientos fiind nevoit, conform 
constituției, să demisioneze din

SAIGON 8 (Agerpres). — Vineri 
după-amiază, la Saigon au fost re
luate manifestațiile antiguverna
mentale și antiamericane cu o vio
lență și mai mare, după cum no
tează agenția France Presse. Cele 
mai mari concentrări de demon
stranți au fost semnalate în apro
pierea institutului budist. In ve
derea izolării cartierului unde se 
află institutul budist, autoritățile 
din Saigon au instituit, scria a- 
genția U.P.I., „un important dis
pozitiv de securitate". Potrivit a- 
celeiași agenții, se pare că doi 
dintre manifestanți au fost uciși în 
timpul ciocnirilor cu poliția. In 
cursul dimineții de vineri, nici 
un vehicul nu a mai. putut 
trece pe bulevardul din fața in
stitutului budist din cauza mare
lui număr de demonstranți. In re
giunea institutului budist se pot 
vedea, de asemenea, mari pancarte 
cu inscripții de genul „Americani

Columbia

Mat nereațit ia viata 
lai Jose Jaramillo Glia

BOGOTA 8 (Agerpres). — In 
timpul unei manifestații preelecto
rale organizate vineri în capitala 
Columbiei de sprijinitorii lui Jose 
Jaramillo Gira, candidatul opoziției 
la. alegerile prezidențiale, o per
soană necunoscută a tras un foc 
de armă asupra acestuia, rănind 
pe unu1, din însoțitorii săi.

Jose Jaramillo Gira a fost de
semnat candidat pentru alegerile 
prezidențiale care urmează să ai
bă loc în Columbia, de către 
partidul de opoziție, Alianța Popu
lară Revoluționară, care la recen
tele alegeri parlamentare a obți
nut un succes important.

CRIZA N. A. T. O.

Nota de răspuns a guvernului american x 
la memorandumul Franței

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Din surse informate s-a aflat că 
guvernul american a întocmit o 
notă de răspuns la memorandu
mul francez din 29 martie privind 
retragerea Franței din N.A.T.O. In 
notă se arată, potrivit acelorași 
surse, că guvernul american ar fi 
gata să examineze „dispozițiunile 
practice" cu privire la retragerea 
instalațiilor militare americane de 
pe. teritoriul francez. Surse apro
piate guvernului arată că, contrar 
celor afirmate până în prezent de 
diferite persoane oficiale, nota gu
vernului american nu va cuprinde 
o cerere de .despăgubiri pentru 
transferul instalațiilor militare a- 
mericane sau cele ale N.A.T.O., 
existente actualmente în Franța.

Potrivit celor declarate recent 

conducerea juntei cu șase luni 
înainte pentru a putea candida. 
Prezentarea candidaturii lui Bar
rientos la postul de președinte al 
țării are loc în condițiile existen
tei unei „situații confuze", remar
că agențiile de presă. De mai mul
te zile, în capitala țării, La Paz, 
precum și în unele orașe din pro
vincie ca Santa Cruz și Cocha
bamba au loc puternice demon
strații împotriva lui Barrientos, de
oarece candidatura acestuia constitu

cărați-vă acasă". Referindu-se la 
tratativele dintre generalii de la 
Saigon și capii budiști în vederea 
realizării' unui compromis, agen
ția France Presse menționa că „în
crederea a dispărut de ambele 
părți". Eforturile generalilor de la 
Saigon de a depăși actuala- criză 
sânt departe de a fi încununate 
de succes mai ales că cele două, 
orașe rebele — Hue și Da Nang 
— continuă să respingă orice me
diere și orice fel de acord. In 
acest sens, agenția France Presse 
face cunoscut că organizatorii ma
nifestațiilor și populația din Hue 
și Da Nang nu vor altceva decît 
„demisia imediată a guvernului ge
neralului Ky". Postul de radio Da 
Nang, într-o emisune de 15 mi
nute transmisă vineri în limba en
gleză, arăta: „Protestăm energic 
împotriva prezenței americane în 
Vietnam". De asemenea, postul de 
radio definea actualul guvern mi
litar de la Saigon ca fiind „co
rupt și trădător al intereselor po
porului'".

★

Corespondentul din Saigon al a- 
genției Associated Press transmite 
că vineri dimineața unități de pa- 
trioți sud-vietnamezi au atacat și 
distrus un post al forțelor armate 
guvernamentale, situat la numai 24 
km de Saigon. Legătura cu pos
tul este întreruptă. Piuă în pre
zent, nu se cunoaște soarta ce
lor aproape 100 de soldați sai- 
gonezi ce apărau postul.

Agenția VJ4.A. a dat publicită
ții un comunicat al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, potrivit căruia. în primul 
trimestru al anului în curs, for
țele patriotice sud-vietnameze au 
scos din luptă circa 50 000 de sod- 
dați inamici. Au fost doborîte și 
avariate 890 de avioane și distru
se peste 400 de vehicule ™Mirare 
inamice.

de subsecretarul Departamentului 
de Stat, George Băii, problemele 
politice și strategice vor avea prio
ritate în fața celor financiare. In 
ceea ce privește problemele direc
te franco-americane, a căror natură 
a fost precizată de memorandu
mul francez într-un paragraf des
tinat numai Statelor Unite, gu
vernul american va accepta înce
perea unor convorbiri înire cele 
două guverne.

In problemele ce privesc însă 
Alianța Atlantică, nota americană 
reafirmă punctul de vedere po
trivit căruia nu pot fi angajate 
convorbiri decît cu toți membrii 
N.A.T.O. Aceste convorbiri vor 
trebui, însă, potrivit surselor, să 
înceapă înaintea angajării unul 
dialog franco-american.

ie o încercare a juntei de a asigura, 
în cazul victoriei lui Barrientos, 
continuarea guvernării sale. Pe: de 
altă parte, junta militară plănu- 
iește arestarea a numeroși lideri 
politici și lideri sindicali și de ti
neret ori lipsirea multora din a- 
ceștia de drepturi civile și chiar 
expulzarea lor din țară pentru a 
pregăti terenul viitoarelor alegeri. 
Și aceasta, în timp ce numeroși 
alți lideri politici se află deja în 
închisori.
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